CAMPANHA DOS MESES
JANEIRO - Branco: Mente sã, corpo são. O primeiro mês do ano é um alerta sobre a saúde mental. As
ações dessa campanha buscam ressaltar a importância de cuidarmos não só da parte física, mas como
emocionais para o melhor equilíbrio e bem-estar.
FEVEREIRO - Roxo/Laranja: Apesar de ser mais curto que os demais, fevereiro é um dos meses com
mais causas engajadas. O período é referente ao combate da conscientização do lúpus, do Mal de
Alzheimer e da fibromialgia, todos representados pelo roxo. O segundo mês do ano também tem uma
campanha “alaranjada”, para conscientizar sobre a leucemia.
MARÇO - Azul Escuro: A campanha durante todo o mês de março é voltada ao debate sobre a prevenção
ao câncer colorretal.

ABRIL - Azul: É um dos meses que já tem campanha bem conhecida e estabelecida no mundo todo. O
“Abril Azul” é voltado ao debate sobre o autismo, por causa do dia 02/04, que é data do “Dia Mundial de
Conscientização do Autismo”.

MAIO - Amarelo: O quinto mês do ano é destinado à prevenção de acidentes de trânsito.

JUNHO – Vermelho/Laranja: O laço vermelho do sexto mês do ano é indicativo para a importância de
doar sangue. Isso se deve ao dia 14/06, o “Dia Mundial do Doador de Sangue”. Junho ainda se colore de
Laranja para a conscientizar sobre a anemia. 05 de junho - Dia Mundial do Meio Ambiente (cor verde)
JULHO - Amarelo: O sétimo mês do ano ganha a cor amarelada para trazer à tona a conscientização
sobre o câncer ósseo e também as hepatites virais. 30 de julho - Dia mundial de combate ao tráfico de
pessoas (cor Azul)
AGOSTO - Dourado: Nesse mês, entre os dias 01 e 07, acontece a “Semana Mundial da Amamentação”,
por isso, o período é destinado às informações sobre o aleitamento materno. A AGOSTO LILÁS – LEI
MARIA DA PENHA
SETEMBRO - Vermelho/Verde/Amarelo: O nono mês do ano fica vermelho para ressaltar a importância
de cuidarmos da saúde do coração. O período também destaca ações sobre a doação de órgãos e a
prevenção do câncer no intestino. Para essas duas campanhas, o mês se pinta de verde. O amarelo está
relacionado à campanha de prevenção ao suicídio. No dia 10 deste mês se comemora o Dia Mundial da
Prevenção do Suicídio.
OUTUBRO - Rosa: Mais divulgado e conhecido por todo o mundo, o Outubro Rosa foi uma das primeiras
campanhas criadas (Iniciou-se nos Estados Unidos, na década de 1990) e é dedicado à conscientização
sobre o câncer de mama. 10 de outubro - Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher (cor laranja)
NOVEMBRO - Azul: E se outubro é dedicado em maior parte à saúde feminina, novembro chega para os
homens quebrarem seus preconceitos históricos. O “Novembro Azul” ganha também um logotipo em
formato de bigode para conscientizar as pessoas sobre a importância de prevenir e combater o câncer
de próstata. Além disso, a cor também serve para campanhas voltadas aos cuidados da diabetes. 25 de
novembro Dia INTERNACIONAL da Não-Violência Contra a Mulher (cor laranja)
DEZEMBRO - Laranja/Vermelho: O ano se fecha com cores vibrantes. O “Dezembro Laranja”, serve
para conscientizar sobre a importância de combater o câncer de pele, enquanto o “Dezembro Vermelho”
ressalta a necessidade de prevenir a AIDS.
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CARTA

Ano Novo 2022
Queridas mulheres de Deus,
Saudações a todas no nome forte de Jesus!
Estamos comemorando um novo ano, 2022 está chegando! Levamos tempo para refletir sobre o último ano e
muitas de nós continuarão a experimentar emoções além de nossa compreensão. Apandemia Covid-19 continua
a dominar o mundo com força, e nossas várias perdas nos levam a uma dor profunda e uma sensação esmagadora de desamparo.
No entanto, através de tudo isso, Deus permanece fiel. Sua presença prometida continua nos cercando. Seu
amor é profundo, completo e amplo, alcançando as profundezas do nosso mundo e de nossos corações. Sua
graça é indescritível, incomparável e incrível. Deus ainda tem o mundo inteiro em suas mãos e se tivermos tempo
para descansar e refletir, podemos ver evidências de seus milagres ao nosso redor.
Então, como filhas do Rei, elevamos nossos corações e mentes para Deus. Levantamos os olhos para o Criador
que nos viu enquanto ainda estávamos sendo formadas. Levantamos os olhos para o Sustentador, que sabe
quando um único pardal cai, veste as flores no campo e antecipa nossas necessidades e preocupações. Elevamos
nossos olhos para nosso Salvador, que nos convida a fazer parte de seu trabalho no Reino aqui e agora. Sua
palavra nos equipa para ver nosso mundo através de Sua perspectiva e reformular todos os nossos dias à luz da
eternidade. Lembramos quem Deus é, e nEle encontramos renovação e confiança. Ele é a Ressurreição. Ele é a
vida. A melhor parte? Isso tudo está disponível para nós se tomarmos posse e acreditarmos!
Em Filipenses 3:12-21, Paulo compartilha que o futuro mantém a esperança e precisamos alcançá-lo. Podemos
alcançar a esperança porque o futuro pertence a Deus, e pertencemos ao Céu, e não à Terra! Como mulheres
que servem Jesus fielmente, vamos também ser um povo de futuro. À medida que olhamos para Deus por força,
coragem e esperança, vamos olhar para frente para as coisas novas que Deus vai fazer em nossas vidas e na vida
dos outros. A perspectiva do novo é o que motivou Paulo, e acredito que nos motivará hoje a almejar o mais alto
quando se trata de nossa missão e ministérios. Ao darmos as boas-vindas para o Ano Novo, acredito que Deus
está nos chamando para um estilo de vida de despertar espiritual. Com uma nova fé e a ajuda do Espírito Santo,
podemos passar por quaisquer obstáculos que estejam em nosso caminho. Podemos penetrar nas barreiras
que Satanás construiu para nos cegar, nos libertando e avançando na fé e na vitória! Vamos parar de permitir
que nossos fracassos nublem a glória do que Deus está fazendo em nossas vidas e pratiquemos diariamente a
presença de Deus, colocando nossos corações no Céu.
Amigas, eu o desafio a marcharem para este novo ano com confiança, não importa o que esteja por vir. Agora é
a hora de fazer a diferença neste mundo.

.4.

É hora de amar mais a Deus.
É hora de nos amarmos mais.
É hora de ir além.
É hora de alcançar o perdido, o ultimo e o menor de todos.
É hora de trabalhar mais pelo Reino.
É hora de adorar o Senhor.
Agora é a hora de sermos a Igreja.
Queremos que o mundo veja Jesus em e através de nós, agora mesmo! Oramos para que, enquanto abraçamos
os outros com amor e compaixão e enquanto lutamos contra as injustiças que assolam nosso mundo hoje, influenciemos outros a procurar o Senhor. Que Deus nos ajude a sermos mulheres de influência hoje.
Desejo-lhes um 2022 abençoado e feliz! Deus é conosco!
Sua em Cristo,
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CARTA
Queridas irmãs em Cristo,
Lembro-me de um coro antigo que diz:
Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar
Ele te dará salvação, para o céu te levará!
Abre a porta do teu coração e deixa Cristo em ti habitar
Abre a porta do teu coração e Jesus te dará salvação!...
Este ano trataremos sobre Portas e Chaves! Todas nós passamos diariamente por diversas portas e usamos
várias chaves: em nossa casa, em nosso trabalho, escola, etc.
Isto é sinal de que temos lugares aonde ir e onde podemos estar abrigadas! Acima de tudo, como diz o coro,
precisamos ter a porta do nosso coração aberta para que o Senhor Jesus possa entrar e fazer morada! Ele é a
chave para tudo de que precisamos e é Ele que pode nos dar segurança e abrigo, para todos os momentos em
que necessitarmos de um refúgio secreto e um abraço amoroso!
Aproveite para receber o que Deus tem preparado para você e que Ele possa alentar o seu coração, fortalecer a
sua fé e alimentar-se da Sua Palavra!
Faça bom uso deste material, abra-se para coisas boas e edificantes, mas tranque a porta com a Chave mestra
quando algo prejudicial ou contra a vontade de Deus quiserem entrar para abalar a sua vida!
Que você seja como uma porta aberta para ajudar e abençoar outros através de suas palavras, atitudes e ações
mostrando que a Chave para toda e qualquer situação é o Senhor! Bençãos em Cristo.

Coronel Nara Strasse - PNFM
Queridas irmãs em Cristo,
É para mim um prazer, um privilégio saudar cada uma de vocês.
Estamos muito felizes em trabalhar neste lindo país e damos graças a Deus pelas portas abertas para nos receber, dando-nos as calorosas boas-vindas a esta nova nomeação.
2022 será um ano de grandes desafios para o crescimento do reino de Deus. Somos chamadas a cumprir a
Missão e cada uma de nós é agente de mudança.
Nosso tema da Revista é “Portas e Chaves”. Minha experiência pessoal, pensei que todas as portas estavam
fechadas para minha vida, mas quando conheci Jesus como meu Salvador pessoal, encontrei a chave perfeita e
única para abrir todas as portas, e achei novidade de vida!
Romanos 6.4.
Eu encorajo todas as mulheres a buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e tudo será acrescentado. Não vamos parar de gastar para Deus, educando, equipando e capacitando todas as mulheres de nossas comunidades
a serem corajosas e influentes. Temos a chave perfeita - Jesus Cristo nosso Salvador!
Um abraço para todas vocês e que Deus as abençoe abundantemente.
Uma Mensageira da Paz

Tenente-Coronel Paulina Márquez- SNFM
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-J A N E I R O-

ADORAÇÃO

Jesus - A Porta

Que palavras ou frases se destacam para você?
Repita para você mesmo.
Considere o que essas palavras significam para
você hoje.
Deus está convidando você para algo por meio
dessas palavras? Ele está desafiando você?
Ofereça essas palavras a Deus em oração silenciosa.
Agradeça a Deus por Sua Palavra e como Ele se
revelou a você.

Jo-Anne Brown

Leitura Bíblica: Êxodo 3:14/João 10:1-9
Cântico nº 04: “Ao Deus de Abraão louvai”
77 –“ Adoro o Cristo vivo”
Um momento de reflexão, adoração e oração.
Comece com uma canção familiar que louve a Jesus
No Evangelho de João, Jesus é registrado sete vezes
dizendo de forma enfática e poderosa: “Eu sou ...”
Esta formulação teria lembrado Seus ouvintes das
palavras de Deus a Moisés quando Ele falou da
sarça ardente: “Eu sou
quem eu sou ”(Êxodo 3:14). Estas palavras falam do
poder e mistério de Deus que é, que foi e sempre
será. Jesus repetiu a verdade disso quando usou
as mesmas palavras. Cada declaração foi seguida
por uma descrição poderosa de um aspecto de Seu
caráter e o propósito da encarnação.
Esta reflexão centra-se nas palavras: “Eu sou a
porta”. (João 10: 9)
“Eu lhes asseguro que aquele que não entra no
aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro
lugar, é ladrão e assaltante.
Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a
sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as
leva para fora.
Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas,
vai adiante delas, e estas o seguem, porque
conhecem a sua voz.
Mas nunca seguirão um estranho; na verdade,
fugirão dele, porque não reconhecem a voz de
estranhos”.
Jesus usou essa comparação, mas eles não
compreenderam o que lhes estava falando.
Então Jesus afirmou de novo: “Digo-lhes a verdade:
Eu sou a porta das ovelhas.
Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e
assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram.
Eu sou a porta; quem entra por mim será salvo.
Entrará e sairá, e encontrará pastagem.
João 10:1-9 NVI
“Eu sou a porta; quem entra por mim será salvo.
Entrará e sairá, e encontrará pastagem. ”(João 10: 9)
Leia a passagem bíblica novamente, lenta e
reflexivamente.
Uma pessoa diferente pode ler cada versículo. Faça
uma pausa após este 40
leitura. Deixe a Escritura falar com você.
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Reflexão
Jesus disse que Ele era “a porta das ovelhas”.
Com mais frequência, vemos isso traduzido
como a “porta das ovelhas”. De qualquer forma,
Ele está descrevendo o que seria muito familiar
para aqueles que ouviram essas palavras pela
primeira vez. As ovelhas nos dias de Jesus eram
freqüentemente mantidas em uma área fechada,
sem nenhum portão que pudesse ser aberto ou
fechado. O próprio pastor se deitaria na abertura
para proteger as ovelhas à noite. Nada poderia
entrar ou sair sem o conhecimento do pastor. As
ovelhas estavam seguras e protegidas. O pastor
podia ouvir cada som que as ovelhas faziam e ele
estava lá com elas.
O pastor provia para as ovelhas - quando elas
entravam no redil, ele fornecia comida para elas.
Ao conduzi-las para fora do redil das ovelhas, ele
as conduziu para um pasto fresco e água limpa. As
ovelhas estavam seguras com o pastor e tinham
tudo de que precisavam.
A metáfora de Jesus como pastor e porta fala de
intimidade, segurança, orientação e nova vida. O
pastor está ali com as ovelhas, nas horas da noite
e do dia, nos momentos de perigo e de segurança
e não permite que as ovelhas sejam prejudicadas.
Ele conhece as ovelhas e elas o conhecem. Esta
imagem fala do agora e do futuro. Ele está lá com
elas, cuidando delas agora. Ele também é a porta
que conduz a uma nova vida - como diz Jesus,
“aqueles que entrarem por ela serão salvos”. (João
10: 9)
O que significa para você que Jesus é a Porta?
Como você experimentou isso?
O que você acha que ‘pasto’ significa nesta
passagem?
Jesus disse: ‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida;
ninguém vem ao Pai, mas por mim. ‘(João 14: 6)
Oremos: “Mostra-me os teus caminhos, Senhor,
ensine-me seus caminhos.
Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és
Deus meu Salvador, e minha esperança está em
você o dia todo. ” (Salmo 24: 4-5)

-J A N E I R O-

AMIZADE
Ideia de Atividade

Feche a Porta

Você pode usar imagens de portas decoradas que contem
histórias, a exemplo do que relatamos aqui.

Clenys Fairhurst

Leitura Bíblica: 2 Reis 4/Tiago 4:7
Cântico nº 206: “Um rico de noite”

Vejamos as portas do Batistério de Florença concluídas
em 1128 e a Porta Verde, mais moderna.
https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Baptistery

‘Fechar a porta’ pode ser um comando firme, um
pedido educado ou uma ordem gritada. Por que uma
porta precisa ser fechada? Para impedir a entrada de
correntes de ar ou insetos no verão. Uma porta significa
uma entrada. Feche a porta para a autopiedade, a
fofoca e a negatividade.
Em 2 Reis 4, a mulher com uma pequena quantidade
de óleo e uma grande dívida veio a Eliseu em busca de
ajuda. Ele disse a ela para enviar seus filhos ao redor da
cidade para coletar todos os potes vazios possíveis (v 4-5)
“então entre e feche a porta atrás de você e seus filhos.
Despeje óleo em todos os frascos e, à medida que cada
um é enchido, colocado de lado. Ela o deixou e depois
fechou a porta atrás dela e seus filhos. Eles trouxeram
os potes para ela e ela continuou a derramar. “
Ela não apenas fechou a porta de sua casa - ela fechou
a porta para uma atitude negativa. Ela poderia ter dito:
‘Qual é a utilidade?’ Pela obediência ao comando para
fechar a porta, ela abriu a porta para as bênçãos.
O filho da mulher sunamita morreu (v21). “Ela o levou
para o quarto do profeta, deitou-o na cama e fechou a
porta ”antes de ir encontrar Eliseu. Quando ele chegou
(v33) “ele entrou, fechou a porta e
orou ao Senhor. ”
A porta foi fechada para dar privacidade. Ele fechou
a porta para que pudesse se concentrar na tarefa
que tinha pela frente e afastar qualquer negatividade
ou curiosos. O resultado foi uma grande bênção.
Metaforicamente feche a porta para memórias infelizes,
“e se”, autoacusações e arrependimentos.
Em Mateus 6, Jesus ensinou aos discípulos sobre a
oração pessoal e a importância de estar a sós com Deus.
(v6) “Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a
porta e ore ao seu Pai, que é invisível. Então o seu Pai,
que vê o que é feito em segredo, irá recompensá-lo. ”
Referência Bíblica
Tiago 4: 7 ”Na sua ira, não peque: Não deixe o sol se pôr
enquanto vocês ainda estão zangados, e não dêem ao
diabo um ponto de apoio.

Efésios 4: 26-27 “Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao
diabo, e ele fugirá de você. ”
Uma porta fechada leva ao lugar de oração privada e
abre a porta para a comunicação com Deus.
Abra a porta para a alegria excluindo a
autopiedade
Abra a porta para o encorajamento. Incentive os
outros e aceite o incentivo quando for oferecido
a você.
Abra a porta para a paz fechando as portas para
o medo e a preocupação.
Abra a porta para o pensamento positivo.
2 Crônicas 29: 3 “No primeiro mês do primeiro
ano de seu reinado,
Ezequias abriu as portas do templo do Senhor e as
reparou. Ezequias sabia o valor de colocar Deus em
primeiro lugar na vida da nação e dos indivíduos.
Jó 31:32 “Nenhum estranho teve que passar a noite na
rua, pois minha porta
estava sempre aberta para o estranho. ” A hospitalidade
estende as portas abertas de uma maneira positiva.
Existem alguns estranhos que não seriam bem-vindos,
se bem que os pensamentos estranhos são facilmente
acessados.
Atos 5:19 “O anjo do Senhor abriu as portas da prisão e
os trouxe para fora. “
Apocalipse 3:20 “Aqui estou! Eu fico na porta e bato.
Se alguém ouvir Minha voz e abir a porta, eu entrarei e
cearei com ele, e ele comigo.”
Quando vidas são abertas para Cristo, Ele abre portas
de oportunidade. Ele ajuda a fechar portas para coisas
prejudiciais e abre portas para coisas que trazem
encorajamento, positividade e serenidade.
Você fechou a porta para Deus? Ou abriu a
porta da sua vida para Jesus?
Deus está pedindo que você feche a porta para algo do
seu passado e pedindo que você abra sua vida para que
Ele entre?
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EDUCAÇÃO
Ideia de Atividade
1. As senhoras devem se sentar em círculo e uma
pergunta para a que está ao seu lado esquerdo,
podendo começar pela dirigente “Eu tenho medo de
trovões! E você?” A colega responde: ah, eu também,
ou eu não tenho, mas tenho medo de andar sozinha
na rua. Assim sucessivamente.
2. Assim que cada uma delas partilhar o seu medo,
todos devem fazer o som correspondente a esse medo
(som do trovão) ou então fazer o gesto correspondente
caso não seja possível fazer um som (fecharem os
olhos com as mãos no caso da rua escura).
3. Assim, de forma diferente e interessante cada
uma poderá compartilhar seus medos e aprender os
medos das demais.

Em tempos difíceis,
lembre-se: basta, a
cada dia, o seu mal!
Leitura Bíblica: Mateus 6.34
Cântico: Cântico nº 305: “Que consolação tem meu
coração” ou Coro: “ Não tenha sobre Ti...”
Objetivo:
As senhoras aprenderão a preparar alimentos
saudáveis e nutritivos.

Nós sofremos, muitas vezes, por causa das dores e
tristezas do passado. Outras vezes, choramos as feridas
do presente. Mas, sem precisar, sofremos também por
conta das inquietações que cultivamos em relação ao
amanhã! “O que será de mim?”, perguntamos apavorados!
Será que… Assim, tomados de preocupações, vivemos a
dor do que poderá – ou não – acontecer!

Confie nEle – Confiança é entrega, é renúncia e disposição
para seguir sem medo ou reservas, os ensinos e os
mandamentos do Senhor. Jesus disse: “A pessoa que
aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me
ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai,
e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou.” (João
14.21).

A pandemia da Covid-19 (coronavírus) tem produzido,
entre outras consequências funestas, um verdadeiro
surto de ansiedade em relação ao que poderá
acontecer. Afinal, tudo foi suspenso e passamos por
inúmeras mudanças – saúde, vida, emprego, renda,
relacionamentos – enfim, o futuro está, como nunca,
incerto.

E Ele o ajudará – Como resultado das atitudes anteriores,
temos a promessa de que o Senhor nos ajudará. E o que
me cabe, então, fazer? Receber de bom grado e com
alegria a ajuda misericordiosa do Senhor!

Como agir num cenário de tantas instabilidades? O que
fazer para não continuar sofrendo com o que ainda nem
aconteceu? Jesus orienta e nos dá a direção segura: “Não
vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia
de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu
mal.” (Mateus 6.34). Ou, em outras palavras: não há nada
que eu ou você possamos fazer em relação ao que há de
acontecer. Por mais que queiramos planejar, precaver,
preparar ou mesmo garantir, nada nos assegura de
que os nossos cuidados serão suficientes ou mesmo
adequados!

Oração – Senhor, tenho medo do futuro e do que está
reservado para mim. Me ajude a confiar no Senhor Jesus
e no Seu cuidado! Por Jesus, amém!
(Pr. Gilton Medeiros)

E, se não devemos nos preocupar com o que está fora
de nosso controle, o que devemos (ou podemos) fazer?
A resposta vem da Bíblia que nos orienta: “Ponha a sua
vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele o ajudará.”
(Salmos 37.5). Três ações que precisam ser consideradas,
refletidas e praticadas:
Ponha a sua vida nas mãos do Senhor – Se queremos
parar de sofrer, de viver a angústia e a inquietação
quanto ao amanhã, a atitude é entregar o controle de
nossa vida (as decisões e as escolhas) a Deus. Só Ele sabe
o que é melhor para nós (Romanos 12.2)!
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Não sofra pelo amanhã. Deixe que o Senhor cuide do
porvir e descanse em Suas promessas!

-J A N E I R O-

SERVIÇO

A Oração é a Chave,
mas a Fé destranca
a Porta!

Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Decoração: Coloque lindas toalhas de mesa na mesa
principal ou em todo o salão. Sobre a(s) mesa(s)
use potes de oração (artesanato a ser feito no final da
devocional), maçanetas velhas, fechaduras e chaves.
Tive o privilégio de servir como oficial nos últimos 23
anos. Dezesseis desses anos foram no trabalho em
Corpos (território Leste dos EUA) quanto no exterior.
Passei os últimos sete anos de meu ministério nos
Centros de Reabilitação de Adultos (ARC) trabalhando
com pessoas que buscam ajuda com o abuso de
substâncias e outras deficiências sociais. Diariamente
vejo homens e mulheres, jovens e velhos, em todas as
esferas da vida, todos as classes sociais, várias raças e
origens culturais entrando pelas portas.
Eles são “arrancados do chão”. Com o coração partido,
fisicamente doentes, desesperados por cura e o
Exército de Salvação costuma ser seu último esforço
para encontrar esperança de mudança. É comovente
e emocionante recebê-los em nome de Jesus Cristo.
Comovente pelas lutas e dores que experimentaram,
mas estimulante porque sabemos a resposta a todas as
suas necessidades.
O que descobri em todo o meu ministério, seja
nos Corpos ou no CRA, é que pessoas são pessoas.
Independentemente de quem seja, de onde venha, o
que tenha feito, contra o que está lutando, todos nós
somos limitados em nossa capacidade de lidar com tudo
o que a vida pode trazer ao nosso caminho. Alguns têm
mais educação ou habilidades, outros têm mais recursos
ou apoio, mas a realidade é que fora de Jesus Cristo,
todos nós muitas vezes falhamos em nossa capacidade
de gerenciar todas as voltas e reviravoltas da vida. A
verdade sobre nossas limitações como seres humanos
é uma condição universal.
Então o que fazemos quando as expectativas excedem
nossa capacidade de atendê-las? O que fazemos quando
nossas forças acabam antes que a tarefa seja concluída?
Para onde nos voltamos quando nossas ideias mais
brilhantes não respondem às perguntas que temos?
A quem podemos ir quando as pressões e exigências
da vida são maiores do que nossa capacidade de
administrá-las?
Muitos recorrem a outras
amigos. Alguns recorrem a
governamentais para obter
Outros recorrem às drogas

pessoas, familiares ou
agências ou programas
assistência temporária.
ou ao álcool, ao sexo,

Shari Fowler

Leitura Bíblica: : 2 Crônicas 7:14-15/
1 João 4: 4-5/ Hebreus 11: 6
Cântico nº 313: “Em suas mãos...”
Coro: “Eu só confio no Senhor”
ao jogo, à alimentação, às compras excessivas ou a
outros meios de fuga para enfrentar o que se sentem
incapazes de controlar ou lidar. Qualquer uma dessas
opções pode parecer adequada por um tempo, mas são
sempre de segunda categoria na melhor das hipóteses
e geralmente levam a outros aborrecimentos, feridas e
problemas.
2 Crônicas 7: 14-15 nos diz que se nos humilharmos,
buscarmos a Deus, nos afastarmos de nossos maus
caminhos, então Ele (Deus) nos ouvirá e responderá
às nossas orações. Ele vai nos perdoar e nos resgatar
das situações da vida que nos oprimem. Muitas vezes
confiamos em nós mesmos ou em outras pessoas para
tentar atender às nossas necessidades. Nós planejamos,
tramamos, planejamos e montamos um curso de ação,
nunca considerando que o próprio Deus tem um plano
para nossas vidas. A oração é a chave para encontrar
ajuda verdadeira e duradoura para nossas vidas. Deus
nos convida a confiar nEle e confiar nEle para tudo de
que precisamos. Ele promete nos ouvir quando oramos
e nos responder quando colocamos nossa confiança
Nele.
Oração, comunicação honesta e aberta com Deus, é
a chave para a mudança. É a chave da esperança. É a
chave para a vitória em nossas vidas. Mas, a oração deve
ser acompanhada pela fé. A firme convicção de que
aquele a quem oramos está ouvindo, se preocupa e tem
a capacidade e disposição para responder às nossas
orações.
1 João 4: 4-5 nos diz que como Seus filhos podemos
ter a vitória sobre os males deste mundo. Temos a
promessa de vitória nas batalhas que enfrentamos se
acreditarmos (tivermos fé em) Jesus Cristo. Ele abre um
caminho quando parece não haver outro caminho. Ele
nos dá aquele “impulso” extra quando exaurimos tudo o
que somos e usamos tudo o que temos.
A oração é a busca sincera de conexão e comunhão com
Deus.
Fé é a crença absoluta de que Deus é quem diz ser e
pode fazer o que diz que pode.
Hebreus 11: 6 diz que é impossível agradar a Deus
sem fé. Se vamos vir a Ele (por meio da oração), então
devemos acreditar que Ele é o verdadeiro caminho e
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que há uma recompensa, uma bênção esperando por
nós, se formos sinceros em nossa busca. A oração é a
chave, mas a fé abre a porta para um relacionamento e
a vida abundante é Cristo.
Existem áreas em sua vida em que você se sente
inadequada?
Existem desafios e lutas para os quais você não tem
força ou conhecimento para lidar? Qual o rumo que sua
vida tomou ou será que saiu do controle?
Deus sabe tudo o que você é e tudo o que está

passando. Ele é fiel e pode encontrá-lo exatamente onde
você está. Confia nele. Tenha fé. Chame por ele. Ore por
suas necessidades e tenha fé que Ele abrirá um caminho
para você.
Hora de oração
Compartilhe pedidos e orem umas pelas outras. Escreva
os pedidos em pedaços de papel para serem colocados
nos potes de oração.

Artesanato - potes de oração
Material:
• Vidro de conserva com tampa para cada participante (tamanho opcional) peça
que elas tragam de casa, caso você não tenha suficientes
• Uma tira de renda ou tecido para cada participante (corte para caber no tamanho
do vidro escolhido)
• 1 chave ou desenho de chave recortado para cada participante
• Fio fino, barbante ou fita (cor de sua escolha, corte no comprimento necessário
para o vidro escolhido para amarrar a chave ao jarro)
• Cartão com um versículo com orifício - Hebreus 11: 6 (para ser amarrado com a
chave nos potes)
• Uma flor para ser colada na tampa de cada frasco (tipo de flor e cor opcional)
• Pistolas de cola quente e bastões de cola
• 2-3 tiras de papel por participante (peça para cortá-las para escrever pedidos de oração e colocar no pote)
• Canetas para cada participante
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ADORAÇÃO

Chave Mestra para
as Riquezas de Deus
Jan Laws

Leitura Bíblica: Efésios 1: 3-14
Cântico nº 317: “Se ao seguir os passos do
meu Mestre”

Ideia de Atividade
Discussão - Interação
Nome dos tipos de chaves - chave da casa, chave da
cidade, chave do 21º aniversário, chave do carro, cartão
magnético, etc.
Discuta algumas das coisas que mantemos sob “chave
e fechadura” - diário pessoal, joias, caixa de tesouro,
nosso Testamento, senhas, dinheiro, etc.

Eu ouvi uma história verídica sobre um homem, que
durante a maior parte de sua vida, manteve uma
pequena caixa trancada em segurança em sua casa.
Quando chegou a hora de ele se mudar de casa, sua
família tomou posse da caixinha. Ao descobrir que
estava faltando a chave da caixa, eles a colocaram de
lado, sem abrir.

Parece uma eternidade para encontrar o caminho
certo. Você tenta esta chave e depois outra - e é claro
que a chave certa é sempre a última que você tenta!
Para muitos edifícios grandes, geralmente há uma
chave que é chamada de ‘chave mestra’. Essa chave
geralmente é confiada a uma pessoa que tem acesso
a todas as portas do prédio.

Um dia decidiram que gostariam de saber o que a
caixa continha, então foram até um chaveiro que
conseguiu fazer uma chave para abri-la. Ao abrir a
caixa, a família encontrou uma coleção de moedas
antigas, algumas de grande valor. Que achado! Se
eles não tivessem tido tempo para encontrar a chave
para acessar a caixa, eles nunca teriam conhecido o
“tesouro” que ela continha.

Jesus é nossa chave mestra. Ele é a única chave para
a “caixa do tesouro de Deus” de bênçãos e riquezas
espirituais que Deus deseja derramar sobre Seus
filhos.

Recentemente, quando eu estava separando um
monte de chaves que pertenciam à casa onde eu
morava, percebi que nunca tinha usado várias delas,
então me peguei indo de porta em porta para verificar
qual chave destrancava qual porta!
Muitas vezes perdemos as abundantes bênçãos de
Deus porque ou não sabemos como “desbloqueá-las”
ou simplesmente negligenciamos abri-las.
Você deve conhecer a frustração de tentar abrir uma
fechadura com um monte de chaves não marcadas!

Deus deseja que Seus filhos experimentem toda a
riqueza de Sua riqueza e bênçãos. Não há necessidade
de viver em pobreza espiritual. Através da fé em Cristo,
o cofre dos tesouros de Deus é aberto para nós.
Só Deus é a “chave mestra” para nossas riquezas
e bênçãos espirituais. Cristo é a única maneira de
desbloqueá-los.
As mulheres participem no final da devocional da
seguinte maneira: Faça um molho de chaves de acordo
com o modelo que contém exemplos das riquezas e
bênçãos que Deus deseja que experimentemos. Passe
o molho de chaves e peça que elas leiam um versículo
de cada chave.
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Perdão do pecado
Efésios 1: 7 “Nele temos a redenção por meio de seu
sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as
riquezas da graça de Deus,”
Adoção na família de Deus
Efésios 1: 5 “Em amor nos predestinou para sermos
adotados como filhos por meio de Jesus Cristo,
conforme o bom propósito da sua vontade,
O dom da paz
João 14:27 “Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou.
Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os
seus corações, nem tenham medo.
Vida de liberdade
Gálatas 5: 1 “Foi para a liberdade que Cristo nos
libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se
deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.
Ter esperança
Hebreus 6:19 “Temos esta esperança como âncora
da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário
interior, por trás do véu,.
Vida eterna
João 3:16 ““Porque Deus tanto amou o mundo que
deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele

crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Nova Identidade
Gálatas 3:26 “Todos vocês são filhos de Deus mediante
a fé em Cristo Jesus,
Poder de Deus
Efésios 3:20 “Àquele que é capaz de fazer infinitamente
mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de
acordo com o seu poder que atua em nós,
Presença do Espírito Santo
Efésios 1:13 “Nele, quando vocês ouviram e creram na
palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês
foram selados com o Espírito Santo da promessa,
Vitória
1 Coríntios 15:57 “Mas graças a Deus, que nos dá a
vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.. “
Conclusão e oração
Jesus é a chave mestra para nossas riquezas. Nós os
desbloqueamos por meio da fé e da confiança Nele.
Dê às senhoras um molho de chaves que cada uma
leve para casa como um lembrete disso.
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AMIZADE

Desbloquear e
Proteger
Joanne Smith

Leitura Bíblica: João 10:10
Cântico nº 19:”Juntos Cantemos”
Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Compre um pequeno “baú do tesouro” de papelão para cada pessoa ou prepare pequenas caixas individuais.
Use uma das seguintes opções para decorá-los: Decoupage, pintura, flores prensadas, papéis para scrapbook
, miçangas, pedras, enfeites, etc.
Peça a cada pessoa para trazer algumas fotos impressas e preprare cinco pequenos cartões por pessoa - Nos
cartões, cada uma deve ...
1. Escrever um bem que valoriza
2. Escrever uma lembrança que valoriza
3. Escrever o nome de uma pessoa que estima
4. Escrever uma atividade que valorize
5. Escrever uma verdade espiritual ou lição que valorize
Prepare uma chave de papelão por pessoa. Na chave, escreva algo que você pode fazer para revelar a riqueza do
que você estima. (Por exemplo, desbloqueie a riqueza de um relacionamento planejando uma saída especial
juntos; desbloqueie a riqueza de uma posse reservando um tempo para desfrutá-la ou compartilhe-a com outra
pessoa; desbloqueie a riqueza de uma memória compartilhando-a com um amigo.)
Coloque as cartas e a chave na arca do tesouro.

Quando criança eu tinha uma pequena coleção de
chaves que considerava inestimável. Uma chave
destrancava meu cofre de dinheiro, que raramente
continha mais de cinquenta centavos. Mas com
cinquenta centavos eu conseguia comprar pirulitos
suficientes para me fazer sentir realmente mal de
tanto doce. Uma segunda chave destrancava meu
diário. Meu diário continha página após página de
pensamentos e sentimentos secretos, escritos em
código sempre que possível, no caso de uma de
minhas irmã descobrir. Este era um lugar onde eu
poderia imaginar e sonhar sem fronteiras. Uma
terceira chave destrancava minha caixa de joias - um
esconderijo de tesouros raros, coletados ao longo de
minhas aventuras. Continha um broche de palhaço
quebrado, um pedaço de concha rosa, um colar
de coral azul, uma pulseira rosa e algumas contas
variadas.
As chaves que eu gostava não tinham valor. Como
um pedaço de metal, elas eram inúteis. Elas se
tornaram preciosas apenas porque podiam proteger
e desbloquear essas coisas que eu valorizava.
“ Quero que vocês saibam quanto estou lutando por
vocês, pelos que estão em Laodicéia e por todos os
que ainda não me conhecem pessoalmente.
Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em
seus corações, estejam unidos em amor e alcancem

toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de
conhecerem plenamente o mistério de Deus, a
saber, Cristo.
Nele estão escondidos todos os tesouros da
sabedoria e do conhecimento.
Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com
argumentos aparentemente convincentes.
Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou
presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver
como estão vivendo em ordem e como está firme a
fé que vocês têm em Cristo. (Colossenses 2:1-5)
Cristo é a chave do mistério de Deus. Conhecendo-o,
podemos desvendar os mistérios de Deus. Podemos
entender melhor a Deus. Cristo também protege
toda sabedoria e conhecimento. Ele o guarda para
nós até que estejamos prontos para recebê-lo.
Com esse conhecimento, podemos viver uma vida
segura e valiosa.
Faça uma “parede de portas” imprimindo ou
escrevendo citações sobre portas na parte de trás
das formas de portas impressas. Cole as portas em
uma grande folha de papelão com adesivo. Convide
as pessoas a vir e remover uma porta e ler a citação.
A porta pode então ser substituída com o lado da
citação voltado para fora.
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EDUCAÇÃO

Toc Toc Quem é?
Cathryn Williamson

Leitura Bíblica: : Apocalipse 3:20
Cântico nº 192: “ Ouve como a porta chama”
ou 175 “Há hoje alguém esperando.”
Introdução
Uma porta é uma abertura pela qual as pessoas entram e saem de uma sala ou prédio. A palavra também significa
a estrutura móvel usada para abrir e fechar essa abertura. Esta moldura pode ser pendurada em dobradiças; pode
deslizar para frente e para trás em uma ranhura, gire em um pivô como um eixo vertical ou dobre como uma sanfona.
Existem portas que são divididas em duas partes, para que a metade superior pode ser aberta enquanto a metade inferior
permanece fechada. Esse tipo de porta é popular em casas europeias, pois a parte superior pode ser deixada aberta para
permitir que as pessoas vejam e a seção inferior permanece fechada para evitar animais entrando ou crianças pequenas
saindo. Algumas cabanas têm esses tipos de portas também.
A porta giratória, dividida em quatro painéis, permite que as pessoas entrem e saiam para fora rapidamente e ao mesmo
tempo mantém a abertura da porta fechada. Nós usamos portas de enrolar na maioria de nossas lojas.
As portas podem ser feitas de muitos materiais diferentes - madeira, vidro, metal. As portas às vezes são feitas de madeiras
raras com entalhes e decorada com pedras e metais preciosos. A Bíblia nos diz que operários fizeram as portas do templo
do Rei Salomão de madeira de oliveira e ouro. As portas de algumas igrejas costumam ser decoradas com bronze, nas
quais desenhos e figuras são criados.
Não importa de qual material é feita uma porta, ou que tipo de porta é. Aqui nos referimos à porta do seu coração. Ela
está aberta para Jesus entrar e fazer morada nele?
Humor: um jovem pastor tocou a campainha na casa de um de seus membros e esperava ser recebido, mas ninguém
apareceu à porta. Ele sentiu que alguém estava em casa, mas repetiu o toque da campainha não houve resposta. Ele então
escreveu Apocalipse 3:20 no verso de um de seus cartões telefônicos e o colou na porta. Dizia: “Eis que estou à porta e
bato; se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, Eu irei entrar. ” Dois dias depois, o pastor recebeu seu cartão de volta em
um envelope com uma breve nota anexada que simplesmente continha o texto de Gênesis 3:10, “Ouvi o teu barulho no
jardim e tive medo, porque eu estava nu; e me escondi. ”
Pensamento: A oportunidade não bate duas vezes na porta. Ou você a deixa entrar ou ela vai embora.
Oração

Atividade:
COMPETIÇÃO: Complete as partes ou coisas relacionadas a uma porta.
Quem terminar primeiro e/ou acertar mais pode ganhar um prêmio (antes de entregar as perguntas,
embaralhe as respostas ou entregue as perguntas com linhas para que as mulheres escrevam as respostas
e depois confira quem mais acertou).
		PERGUNTA						RESPOSTA
1. a maior parte							
2. fica ao redor da porta						
3. um vidrinho para olhar quem está fora				
4. peças de ferro para segurar a porta no batente			
5. usado para limpar os sapatos					
6. lugar para colocar a chave					
7. uma palavra escrita normalmente bem vindo			
8. usado para puxar ou empurrar					
9. usado para manter a porta aberta sem bater			
10. seu trabalho é abrir e fechar portas				
11. um papel ou cartão para entrar em algum evento		
12. usado para enfeitar a chave da porta				
13. fica na parede para pendurar as chaves			
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Folha de Madeira
batente
olho mágico
dobradiças
capacho ou tapete
fechadura
plaquinha
maçaneta
peso de porta
porteiro
tíquete de entrada
chaveiro
porta chaves

-F E V E R E I R O-

SERVIÇO
Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Decoração: Coloque algumas correntes, cadeados e
chaves pela sala ou nas mesas.

Há esperança em
Jesus

Palestrante Convidado: você pode convidar alguém
para falar do seu trabalho, exemplos:
1. Um capelão do ministério de Tribunais e Prisões
pode vir para falar sobre seu trabalho.
2. Alguém que trabalha com o ministério de combate
ao tráfico ou escravidão moderna.
3. Alguém que passou por reabilitação por algum vício
e deseja compartilhar sua história.

Lyn Edge

Leitura Bíblica: Provérbios 6: 20-21
Cântico nº 143: “Que surpreendente graça é”

A reunião de hoje nos dará a oportunidade de
pensar sobre aqueles que estão presos, tanto literal
quanto figurativamente, e nos oferecerá algumas
respostas possíveis para essas situações.
Existem coisas que é bom manter ‘Trancadas’
Provérbios 6: 20-21” Filho meu, guarda o
mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua
mãe; Ata-os perpetuamente ao teu coração, e
pendura-os ao teu pescoço.”

2) Vício
O vício é a condição de ser mantido cativo a uma
determinada substância ou atividade. A maioria das
pessoas já ouviu falar de dependência de álcool,
drogas ou jogos de azar, mas existem muitas outras
substâncias de atividades que mantêm pessoas
cativas e limita a liberdade e alegria.

Peça ao grupo para compartilhar algumas das
palavras sábias que elas mantiveram “gravadas
em seus corações”. Estas podem ser palavras de
conselho que receberam no passado ou ditados
que eles acham que valem a pena ser lembrados.
Você pode querer vir preparado com algumas
citações de conselhos sábios e pedir ao grupo para
comentar.
Pergunta para discussão: Você conhece alguém que
já foi ou está preso?

Devocional:

Explore com o grupo algumas das maneiras pelas
quais as pessoas podem ser presas hoje e algumas
formas de ajudar.
1) Escravidão moderna
Mateus 25 contém estas palavras desafiadoras de
Jesus: “Eu estava na prisão e você me visitou.
O Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias traz informações de todas as
unidades prisionais brasileiras, incluindo dados
de infraestrutura, recursos humanos, vagas,
gestão, assistências, população prisional, perfil
dos presos, entre outros. Considerando presos
em estabelecimentos penais e presos detidos em
outras carceragens, o Infopen 2019 aponta que o
Brasil possui uma população prisional de 773.151
pessoas privadas de liberdade em todos os regimes.
Caso sejam analisados presos custodiados apenas
em unidades prisionais, sem contar delegacias, o
país detém 758.676 presos.

Famíias podem ser destruídas por causa de vícios.

Muitas pessoas conhecem a história do grande
hino da igreja, ‘Amazing Grace’. John Newton estava
envolvido no comércio de escravos no Atlântico.
Depois de uma violenta tempestade no mar em
1748, ele clamou a Deus por misericórdia e isso
se tornou um momento de conversão espiritual
significativo para ele, a tal ponto que escreveu
a primeira estrofe de seu famoso hino. Ele não
desistiu do comércio de escravos imediatamente,
mas em 1755 ele desistiu e começou a estudar
teologia. A letra de “Amazing Grace” foi escrita
na íntegra em 1773 e começou a ser cantada na
melodia que associamos a ela hoje em 1835.
Há alguns anos, um compositor contemporâneo
Chris Tomlin considerou aquele hino muito amado
e disse ‘Comecei a pensar sobre de onde John
Newton veio, os navios negreiros e o que Deus
fez em sua vida Todos nós somos escravos do
pecado em nossa vida, mas Deus nos libertou. Ele
nos resgatou de nossa escravidão. Eu só queria
adicionar essa ideia que, espero, traga frescor ao
coração da música. ‘
O comércio de escravos ainda existe hoje e
precisamos orar e defender o fim deste sofrimento.
Existem também aqueles que são escravizados de
outras formas, como depressão, vício ou abuso.
Vamos orar e agir para acabar com todos os tipos
de escravidão em nosso mundo hoje.

Existem ministérios voltados para visitar presídios e
levar a Palavra de Deus.
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ADORAÇÃO
Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Decoração:
Imagens de diferentes tipos de portas e chaves ao redor
da sala ou em modelos na mesa para exibição. Esta
reunião foi preparada para um momento interativo.

Portas e Chaves

Atividade:
Quem está atrás da porta?
Coloque atrás das figuras de portas um modelo de
chave (chave de carro, de porta, de cadeado, de
armário, de cofre....) e quando a pessoa virar tem que
responder o que a chave abre. (tenha uma folha com as
repostas para não se atrapalhar.

Sherrie Nicol

Leitura Bíblica: Lucas 11: 33-36
Cântico: “Abra os olhos do meu coração”
Abra bem a porta do seu coração para o Rei dos Reis.
Compartilhamento:
Como a porta do seu coração foi aberta por
alguém especial?
Por exemplo: Recebeu um ramo de flores
sem motivo específico, ganhou uma caixa de
chocolates quando passou por momentos
difíceis, alguém ofereceu uma refeição
caseira quando você estava muito ocupada,
um sorriso caloroso, alguém segurou a porta
aberta para você passar...
Algumas portas precisam ser fechadas ou trancadas.
Quando as portas se fecham? Deixe aberto um
momento de compartilhamento.
Alguns exemplos para começar:
• Uma criança mal-humorada enviada para
o quarto.
• Quando alguém é negligente no serviço.
Leitura da Escritura: “Ninguém acende uma candeia e
a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo
de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar
apropriado, para que os que entram possam ver a
luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus
olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará
cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o
seu corpo estará cheio de trevas.
Portanto, cuidado para que a luz que está em seu
interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo
estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver
em trevas, estará completamente iluminado, como
quando a luz de uma candeia brilha sobre você”.
Lucas 11:33-36

Salmo 119: 18 “Abre os meus olhos para que eu veja
as maravilhas da tua lei.”
O compositor da música “ Abra os olhos do meu
coração Senhor”, Paul Baloche, estava lendo Efésios
1:18 (leia o versículo) fazendo um ministério em sua
igreja e essa música foi criada durante um tempo de
oração e adoração a Deus.
Ele diz: ‘Estou na religião há muito tempo e isso não é
suficiente. Eu quero conhecê-lO. Eu quero ver Deus.
Quero acordar todos os dias e estar mais ciente de
Sua presença em minha vida. Eu quero ver o Teu
Reino no meio deste mundo, para que eu possa fazer
parte dele e fazer a minha parte. ’
Ele continua, ‘Adoração é bom, mas a menos que algo
esteja acontecendo de dentro para fora, é apenas
uma forma. É como uma nuvem sem chuva. ’
Seu coração diz a Deus: ‘Fique longe’? Ou está aberto e
dizendo: ‘Eu quero ver o Senhor.
‘Que os olhos do seu coração sejam uma porta aberta
dizendo:’ Bem-vindo, Senhor Jesus, por favor, entre! ‘

Você pode ter ouvido isso. Uma porta fechada pode
dizer ...
_ Eu não quero ver isso. Leve embora. ’
_ Eu quero minha privacidade. ’
_ Eu preciso de um pouco de espaço. ’
_ Não quero enfrentar isso agora. ’
Uma porta aberta representa um gesto de ...
_ Seja bem vindo.
_ Por favor, entre.
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Eu Lutarei
Tenente-Coronel Paulina Márquez

Leitura Bíblica: Mateus 28:7,10
Cântico nº 496: “ Sempre unidas”
Coro: “Eu lutarei”
Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Ideia de atividade, Decorar a sala de acordo com o Tema,
com relatos e fotos de conquistas que estão sendo
alcançadas, e ter um tempo de oração de mãos dadas
pelo que não foi alcançado, e pelas mulheres que ainda
sofrem em diferentes países.

Introdução
Em 8 de março, o mundo comemora o Dia
Internacional da Mulher, que a Organização das
Nações Unidas (ONU) reconhece desde 1977.
Esse dia celebra os avanços significativos que a
humanidade fez em termos de igualdade de gênero,
e os desafios para continuar lutando pelos inúmeros
desafios que ainda devem ser enfrentados.
Agradecemos a Deus que em nossos países
as mulheres possam exercer nossos direitos,
e podemos escolher, estudar, trabalhar e
politicamente falando temos o direito de votar,
isso não é o mesmo para todos em outras partes
do mundo, há muitas mulheres que ainda sofrem
desigualdades, e recentemente com tristeza vimos
e ouvimos a realidade das mulheres no Afeganistão.

tempo que ele encontrou seu chamado e começou
a pregar em público.
Embora fosse em grande parte inédito ver, muito
menos ouvir, mulheres falando em público, Catherine
se propustou a pregar sobre a fé, a pobreza, o serviço
e a igualdade das mulheres.
Catherine frequentemente enfrentava reação do
público, criticando as mulheres no púlpito.

O Exército de Salvação não é estranho a tudo o que
está acontecendo no mundo, desde o seu início.
Enquanto houver uma pobre garota perdida na
rua... Vou lutar, vou lutar até o fim”,que desafio
tremendo, fazer parte, tomar medidas para que as
coisas melhorem.

Sem impedimentos, Catherine escreveu um artigo de
10.000 palavras afirmando a igualdade das mulheres
no ministério.

Exército de Salvação em ação desde sua criação.
Catherine Booth, esposa do fundador William Booth.

Uma proeminente oradora, pregadora e ativista
social, Catherine logo seria conhecida como a “Mãe
do Exército de Salvação”.

O ativismo social de Catherine começou cedo. Aos 12
anos, ele se preocupou com os efeitos do alcoolismo
na comunidade e assumiu a posição de importância
na época.

É preciso valorizar e ver a capacidade das mulheres
para que possamos alcançar o propósito do
Evangelho de Jesus.
Jesus dá importância e valor às mulheres Mateus
28:7,10
Quando Cristo se levantou do túmulo, as primeiras
pessoas que apareceram para ele foram para as
mulheres, e ele pediu-lhes para trazer a boa notícia
de sua ressurreição para os discípulos. Que missão!
Que belo privilégio!, ainda mais Jesus que conhecia
todas as situações lhe diz: Não tenha medo de ir e

Embora fosse raro para as mulheres na época ter
uma voz pública, Catherine escreveu artigos de
revistas sobre vários artigos sobre o papel das
mulheres.
Depois de se casar com William Booth, Catherine
e seu marido começaram seu ministério servindo
os vulneráveis e marginalizados. Foi durante esse
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anunciar a boa notícia, essas palavras de Deus nos
fazem refletir sobre um tempo em que as mulheres
devem ficar em silêncio, O Mestre, Salvador dá
importância, valor para as mulheres.
As mulheres são importantes, e há muito o que fazer.
Dentro do Exército de Salvação, temos um ministério
dedicado às mulheres, como a Liga do Lar, sob os
quatro propósitos.
Fazer parte do Ministério Feminino nos dá a
oportunidade de atender às necessidades das
mulheres da nossa comunidade, oferecendo-lhes
ferramentas para crescer e desenvolver, dando-lhes
um espaço para a troca de ideias e pensamentos com
outras mulheres, a fim de ser desafiado a melhorar
cada área de nossas vidas.

Como mulheres cristãs, Deus nos deu a oportunidade
de ser uma das pessoas mais influentes do mundo,
nossa fé e conhecimento da Palavra de Deus devem
nos levar a exclamar: “Enquanto as mulheres cristãs
choram como fazem agora... Enquanto houver uma
pobre garota perdida na rua... Eu vou lutar, eu vou lutar
até o fim.
Convide as mulheres presentes a pegarem um e
desenharem uma árvore ou flor e escreverem: “O
Senhor abriu meu coração para entender e atender
essa mensagem.”
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AMIZADE
Leitura Bíblica: Texto Bíblico: Mateus 5: 3-11
Coro: “A alegria está no coração”

A Chave para
a Felicidade

Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
O que te faz feliz? Para envolver os presentes, escreva as
respostas em uma folha grande ou quadro branco.

Steven O’Neill

Introdução
Você sabia que existe um ‘Dia Internacional da
Felicidade?’ É um dia anual reconhecido no calendário
de eventos das Nações Unidas. 20 de março. www.
un.org/en/events/happinessday/www.dayofhappiness.
net/#happiness
Pesquise no Google por ‘países mais felizes do mundo’
Você ficaria surpreso do Brasil estar em 41º lugar no
rank de 2020? Você pode transformar este gráfico em
um recurso da reunião.
O que eles estão medindo?
Antigamente, os países apenas olhavam para
estatísticas econômicas sólidas como uma medida de
sucesso. Quais países vieram acima da Brasil?
Leitura bíblica Mateus 5: 3-11
Desenhe uma chave, (pode traçar em volta de uma
chave) amplie a imagem na fotocopiadora para que
seja grande o suficiente para ser usada como recurso
visual para o grupo. Faça três cópias.
1. Em uma das chaves escreva a palavra “Piedade”
2. Na segunda chave, escreva a palavra “Contentamento”
3. Na terceira chave escreva a palavra ‘Felicidade’
Prenda-os na parede ou em uma cartolina. Essa é a
chave da felicidade!

Versículo Chave “A piedade com contentamento é
grande ganho.” (1 Timóteo 6: 6) A chave para a felicidade
- piedade mais contentamento.
Aplicação
1. Piedade: Se quisermos ser verdadeiramente felizes,
precisamos ser uma pessoa piedosa. Piedoso significa
viver como Deus deseja que vivamos. “Deleite-se no
Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. ”
(Salmo 37: 4)
2. Contentamento: O mundo trabalha muito para nos
deixar descontentes com nossa vida.
Os anunciantes trabalham arduamente para nos
deixar descontentes com o que não temos. Eles estão
tentando criar um desejo dentro de nós de querer o
que não temos. No entanto, vamos sempre lembrar o
que temos, o que Deus nos deu.
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EDUCAÇÃO
É preciso tirar o romantismo da maternidade e encarar
os sacrifícios, as renúncias e até mesmo frustrações.
A mãe que se questiona se dará conta de criar aquele
recém-nascido, o caos que acontece na casa, as
mudanças na rotina do casal, enfim, são desafios reais
que exigem da mulher garra, força e poder de Deus para
cumprir sua missão.

Empoderamento
Feminino que vem
de Deus
Keila Tristão - Pastora Batista e Psicóloga

Ao exercer o poder da maternidade, a mulher humaniza
aquele ser humano que foi gestado dentro dela e que
agora vive uma vida própria. Ela tem o poder de construir
e formar um cidadão com valores, caráter, moral e ética
para a sociedade. Nossa, que poderosa é essa mulher!

Leitura Bíblica: João 4:27-29 ou Mateus 1:18-23
Cântico nº 495: “A nós aqui reunidas,”
ou Coro: “Eu quero ser uma mulher transformada”
Empoderamento feminino e mulher cristã
combinam? – discuta com as mulheres a respeito
do que elas acham sobre o assunto, quais são seus
pensamentos com relação a isso.
A mulher é uma dádiva do céu criada para embelezar
ainda mais a humanidade. Toda mulher recebe de Deus
vários poderes para o cumprimento de sua missão na
sociedade. Veremos aqui quatro poderes, dos vários,
que toda mulher cristã é convidada a exercer.
Poder da profissional capacitada
A mulher, com suas habilidades de fazer bem várias
coisas ao mesmo tempo, é convidada a exercer a
sua profissão de uma forma que o seu trabalho seja
santificado. Fazer bem o que lhe é confiado, de tal
forma que as pessoas a sua volta a admirem pela sua
amabilidade, honestidade, docilidade, competência e
humildade.
A profissional, assim como o homem também, não
precisa descartar o outro para subir de posto ou
conquistar o cargo tão desejado, porque, ao deitar a
sua cabeça no travesseiro, ela terá a consciência em
paz e serena. Conquistar uma ascensão profissional
como coordenação, gerência, diretoria com dignidade e
verdade sem corrupção.
Numa sociedade tão competitiva, Deus dá o poder
para a mulher ser materna no mercado de trabalho.
É a palavra de conselho que ela pode dar ao colega
de trabalho e até ao chefe; é a ideia criativa que faz a
empresa progredir; é o acolhimento caloroso e tão
desejado por muitas pessoas carentes de mães. E ser
materna não é questão somente biológica, existem as
mães espirituais que cuidam das pessoas ao seu redor.
Poder da maternidade
Desde a sua origem, ela tem uma missão específica, que
só ela é capaz de realizar: a capacidade de gerar vida
em si e no outro. Deus deu à mulher o poder de ser
cocriadora com Ele, gestando em seu ventre um outro
ser humano.

Poder do “malabarismo”
É a mulher que aprende na raça a fazer malabarismo
para conseguir administrar suas diversas funções como
profissional, esposa, mãe, estudante, educadora.
É um poder inerente no ser da mulher, que a motiva e
dá forças para ela realizar as suas tarefas com sucessos
e fracassos. Fracassos? Sim. Não existe mulher perfeita,
que sempre acerta, por isso os fracassos e frustrações
fazem parte da vida. Não se cobre tanto, se você tem
deixado algumas funções “cair” nesse malabarismo.
Nem sempre acertamos. Por isso, quando você se
sentir incapaz e fraca, peça esse poder ao Espírito Santo
de Deus. Ele a ajudará e fortalecerá nessa jornada,
concedendo-lhe o equilíbrio entre todas as obrigações.
Poder da superação
Em meio a tantas lutas que você enfrenta na vida, Deus
lhe concede o poder da superação. É a capacidade que
você tem de cumprir todos os seus afazeres: trabalhar,
administrar a casa, estudar, cuidar dos filhos; mesmo
sentindo-se fracassada, esgotada, ferida e, muitas vezes,
com o coração “sangrando” de dor.
Você pode ter vivenciado a pior história de vida, que
venceria o Oscar se fizessem um filme sobre ela, mas,
mesmo assim, andar de cabeça erguida e superar cada
obstáculo que a vida lhe apresentar. Isso não é um
desenho animado, em que você é a “mulher maravilha”.
Não! Essa é a realidade no qual o Espírito Santo de Deus
lhe dá esse poder para prosseguir como vencedora na
vida.
Há mais de dois mil anos, Deus voltou Seu olhar para
o Oriente Médio, que tem enraizado em sua cultura
a exclusão social da mulher. Numa pequena cidade
chamada Nazaré, o Senhor escolheu uma jovem chamada
Maria, para iniciar o longo processo de restituição da
dignidade feminina. Ela é escolhida para gerar o Filho
de Deus em seu ventre, sendo protagonista da história
da salvação. “O Cristianismo tirou as mulheres de um
estado que era semelhante à escravatura” (Madame de
Stael, escritora francesa).
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DEVOCIONAL
“As mulheres representam um dos grupos que
no curso da história vem buscando um lugar em
todas as esferas sociais”
Muito se tem falado neste tempo sobre o
empoderamento feminino. Costumo dizer que ao
nos depararmos com conceituações em nossas vidas
precisamos pensar a visão de mundo no contexto
social que estamos inseridos e a visão bíblica para tal
conceituação.
Em muitos aspectos, a visão bíblica caminha na
contramão do sistema que rege nossa sociedade.
Empoderar é um verbo que se refere ao ato de dar ou
conceder poder para si próprio ou para outrem.
Em se tratando de uma visão social, está voltada
para grupos sociais que representam minorias e a
necessidade de um posicionamento para uma maior
visibilidade e luta por seus direitos. As mulheres
representam um desses grupos que no curso da
história vem buscando um lugar em todas as esferas
sociais, ou seja, na política, na economia, entre outros.
Todo poder que existe na terra vem de Deus, que é
a fonte de todo poder
À luz da visão bíblica, todo poder que existe na terra
vem de Deus que é a fonte de todo poder. Quem
o tem vai usá-lo bem ou mal. Um poder é sempre
outorgado com um propósito. O parâmetro para o
empoderamento feminino de acordo com a sociedade
contemporânea, via de regra, são os homens.
Profissões que só os homens assumiam agora nós
podemos assumir, títulos que só eram alcançados por
eles agora podemos alcançar e salários que só eram
pagos a eles agora devem ser pagos a nos.
Jesus em sua jornada terrena declara que o Pai lhe
deu todo poder no céu e na terra e passa a empoderar
homens e mulheres sem distinção, que antes não

tinham nenhuma visibilidade nem direitos. Fomos
empoderados à posição de filhos de Deus porque
cremos nele, cidadãos do reino dos céus. Como seus
discípulos fomos empoderados a realizarmos as
obras que ele realizou e obras maiores ainda.
Muitos leprosos, cegos, paralíticos foram por Ele
empoderados através das curas que realizava.
Por que estou falando de tudo isso para falar de
empoderamento feminino que vem de Deus? Porque
Jesus em termos de liberação de poder não fez
distinção de feminino e masculino, mas de propósito
de criação. Ele criou feminino e masculino, macho e
fêmea com o mesmo valor, porém com propósitos
diferentes.
Jesus traz de volta à mulher a sua posição de
criação e a trata com igualdade de valor
Jesus encontra uma realidade cultural em que a mulher
havia sido destituída em seu valor pelo simples fato
de ser mulher. Ele, então, traz de volta à mulher a sua
posição de criação e a trata com igualdade de valor,
mas não tem como parâmetro de empoderamento o
homem, mas o propósito para o qual ele a criou e a
dotou de especificidades que a tornam feminina.
Mulher, tudo que Deus precisava dar para você viver
todo seu potencial Ele já te deu. Você pode muito mais
do que acha que pode. Você tem muito mais do acha
que tem. O maior poder do universo habita dentro
de você.Uma mulher empoderada por Deus é uma
mulher que entende o seu valor, reconhecendo sua
identidade de filha, herdeira, cidadã do reino e que
não abre mão de nenhuma de suas características
que a tornam mulher, a beleza de sua feminilidade.
Você já foi recolocada à sua posição original, você já
foi empoderada, acredite!
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SEMANA SANTA
E na hora nona Jesus exclamou em alta voz: ELOI,
ELOI, LEMA SABACTANI?, Que traduzido significa,
MEU DEUS, MEU DEUS, POR QUE ME ABANDONARES?
Que som essas palavras devem ter produzido nas
mentes e corações das pessoas que ouviram este
grito de partir o coração? Sabemos pelas escrituras
que esta chamada quarta palavra de Jesus na cruz
do Calvário, provocou certa zombaria, sarcasmo
e ceticismo entre os soldados e religiosos que
estavam por perto, com palavras como: “Chama
Elias ... vamos deixá-lo ver se vem para abaixá-lo ...”
tentavam entender o que Jesus estava acontecendo
naquele momento. Não há relatos sobre o que
pensaram ou aconteceu com aqueles que viram
Jesus como seu mestre; Podemos apenas descobrir
que tanto Mateus quanto Marcos, ao nos contar
essa história, revelaram o que ele estava dizendo.
“Eli, Eli ou Eloi, Eloi: meu Deus, meu Deus.”
A primeira coisa que levamos em consideração é por
que essa diferença entre Marcos e o que foi escrito
por Mateus? Existem realmente erros na Bíblia? Não,
de maneira nenhuma; O interessante é que quando
se estuda as escrituras, pode-se perceber que uma
está em hebraico (Marcos) e a outra em aramaico
(Mateus), ou seja, para dois tipos diferentes de
público, judeus e não judeus, e ainda para isso,
ambos os autores nos fornecem um trabalho ao nos
dar a tradução; “Meu Deus, meu Deus.”
Por algum tempo muitos acreditaram que Jesus
estava sendo abandonado por seu Pai, até mesmo
alguns tradutores ousaram dizer que esse abandono
foi produto de Jesus segurando o pecado de todo o
mundo em seu ser e, portanto, como Deus não pode
ver o pecado o abandonou momentaneamente
Jesus, em seu momento mais crítico, mais difícil,
mais sublime. Acreditar nisso não é entender as
escrituras, não é entender as ações de Deus diante
do pecado e, acima de tudo, não é entender o amor
de Deus por seu filho.
É verdade que Deus não pode suportar o pecado?
Deus odeia o pecado porque ele se opõe à Sua
própria natureza e é obra do diabo (João 8:44).
Deus descreve o pecado como hematomas e feridas
(Isaías 1: 6), como um fardo (Salmo 38: 4), como
algo que corrompe (Tito 1:15), uma grande dívida
(Mateus 6: 12-15), uma mancha ( Isaías 1:18), e
como trevas (1 João 1: 6). Mas ele nunca abandona
o pecador que se arrepende, ele nunca negligencia
aquele que o busca, qualquer pessoa conhece o
mal do seu pecado, Deus está pronto para ajudálo, um exemplo disso é o rei Manassés, cuja história
encontramos em 2 Crônicas 33. 1-7, que não apenas
ele pecou, mas fez sua família e seu povo pecarem,
mas que ele foi perdoado por Deus, quando ele
estava fisicamente, mentalmente e espiritualmente

Abandonado
por Deus?
Tenente-Coronel Paulina Márquez

Cântico nº 66” Morri na cruz por ti”

mergulhado no pecado. Quanto mais se virmos a
relação do Pai com Jesus, ele não estava cheio de
pecado, ele não estava de forma alguma envolvido
no pecado, ele estava sendo o sacrifício exigido pela
lei para que todos nós pudéssemos ser livres do
pecado e as consequências que isso traz para a vida
dos homens.
O grito de Jesus não foi um grito de abandono, não
foi um grito desesperado, pelo contrário, quando
examinamos as escrituras vemos que Jesus sempre
recorreu à Palavra em todos os momentos, vemos
isso claramente na sua tentação no deserto. ,
(Mateus 4 1-11); repetidamente ele usa a palavra
para enfrentar o inimigo.
Então o que aconteceu? Foi Jesus voltando-se
para aquela fonte inesgotável de sua palavra, no
momento de sua crise, no momento do limiar de
sua morte e na esperança de vitória, ele se voltou
para o Salmo 22.2; composta por David. Este salmo
narra os momentos em que o rei obteve uma grande
vitória, mas enfrentou grandes dificuldades.
Em muitas ocasiões, quando obtemos uma vitória,
não esperamos uma crise, mas uma vitória após a
outra; e quando isso não acontece a gente só pensa
no que aconteceu, no que eu fiz de errado, sem
entender que é Deus nos moldando a cada dia.
Jesus não foi abandonado por Deus naquele
momento por ter levado nossos pecados, ele não foi
deixado sozinho para lutar sozinho, era hora de se
aproximar de sua palavra, para mostrar que estava
descansando em suas promessas e seus tesouros
encheram sua coração.
Conclusão
Como você se sente? Você se sente abandonado?
Convido-vos a pesquisar a palavra de Deus, que
é viva e eficaz, ir à sua palavra neste tempo de
dificuldade e descansar na verdade única de Deus
para a vossa vida.
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SEMANA SANTA

Jesus aparece
aos Discípulos
Tenente-Coronel Paulina Márquez

Leitura Bíblica: João 20:19
Cântico nº 74: “Cristo já ressuscitou”

Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Ideia de atividade. Prepare a sala da Home League com
o texto em anexo e, quando as irmãs saírem, entregue
um texto para compartilhar.

“Então, ao anoitecer daquele dia, primeiro da
semana, e as portas do lugar onde estavam sendo
fechadas foram fechadas por medo dos judeus,
Jesus se colocou no meio deles e disse-lhes: Paz seja
convosco” João 20. 19.

casa para nos dar mais trabalho, nem pedir coisas,
vem para resolver o maior problema que o homem
tem desde o início da humanidade, a sua separação
do criador, o pecado impulsiona longe deste Deus
maravilhoso, o teu pecado é aquela barreira que te
impede de ver o teu salvador, a fechadura ou chave
que colocaste no teu coração cai imediatamente
diante do nome de Jesus, as correntes que te
prendiam são quebradas pelo seu precioso sangue ,
e então você pode começar a viver em Paz: “Eu te dou
minha paz, eu te dou minha paz e não a dou como o
mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha
medo ”João 14:27.

No tempo de Jesus, as portas das casas eram abertas
bem cedo por volta das 5h30 da manhã e assim
permaneceram ao longo do dia até o final do dia,
sendo novamente trancadas ao entardecer por volta
das 18h, nesta fechadura, que era geralmente uma
barra de madeira ou em alguns casos de metal,
que cruzava as duas portas dando-lhe firmeza
e resistência, e servia para impedir que intrusos
entrassem na casa enquanto dormiam, Isso fechava
as portas. Não é como hoje em nossos dias que
uma pega a chave e gira e fecha a porta, mas foi um
trabalho de colocar essas grades, você afirma as
portas e depois vira o lugar no quarto onde toda a
família dormia, daí quando Jesus contou a parábola
do amigo inoportuno que vem pedir pão para umas
poucas visitas O chefe de família responde “Não me
incomodes, a porta já está fechada e os meus filhos
estão comigo na cama” Lc 11,5 -13; Enquanto as portas
estavam abertas, era um convite à hospitalidade, o
local era a sala de jantar, para receber os visitantes,
mas quando fechavam era para dormir e qualquer
um sabia que não era apropriado pedir alguma coisa
ou ir a uma casa se o portas foram fechadas.
Quando Jesus aparece repentinamente após
sua ressurreição, ele nos fala sobre duas coisas
importantes;

Conclusão
Que bom saber que não há portas fechadas para
Jesus, ele está atento ao primeiro chamado de seus
filhos, filhas a quem quiser, Ele Vive! Como naquela
época ele visitou seus discípulos dando a Paz, hoje ele
quer fazer isso em sua vida e na de sua família.

1º Jesus Ressuscitado nunca é uma visita prematura,
não importa a hora, o momento ou as circunstâncias,
Jesus pode entrar em nossas vidas quando precisamos
dele, quando há medo, como no caso dos discípulos
ou qualquer outro sentimento inunda nosso coração,
aí está. Jesus está pronto para entrar, não importa
quantas barreiras você tenha levantado ou o inimigo
tenha colocado na sua frente, Jesus está pronto para
entrar em ação, sua morte e sua ressurreição dão
a ele a autoridade, e eles têm deu-lhe a vitória para
quebrar qualquer corrente que o inimigo colocou.
2º Deus traz paz ao teu coração, não vem à nossa
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SEMANA SANTA

Portas e Chaves
Tenente-Coronel Paulina Márquez

Leitura Bíblica: João 10: 9
Cântico nº 72:” Sobre o monte Calvário”

“Eu sou a porta; quem entra por mim será salvo.
Entrará e sairá, e encontrará pastagem. “João 10.9

mas salvação, salvação de nossos pecados, salvação
daquele mundo escuro onde você se encontra,
salvação eterna e segura em suas mãos, a salvação
de uma vida restaurada. Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna.
17Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para
condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele.
João 3:16

É interessante notar como, depois que Jesus cura o
cego de nascença, ele se dirige a esta multidão que o
segue e declara “Eu sou a porta”. Esta é uma alusão
clara à porta das ovelhas (uma das sete portas que
tinha o templo de Jerusalém); Por que esse fato foi
importante?
Quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, tudo
foi arrasado e queimado, então a primeira coisa a
ser reconstruída foi o templo; Ao retornar do exílio, a
primeira porta do templo a ser restaurada foi a porta
“das ovelhas” (Neemias 3.1), ao ler o texto você pode
perceber que não só a primeira a ser reconstruída,
mas é a única porta que ao falar de sua reconstrução,
não se fala em ferrolhos ou fechaduras, como
acontece com as outras portas do templo (Neemias
3: 3, 6, 13, 14)

A segunda coisa que oferece é o cuidado, se
pastagens frescas onde seu corpo tem o que precisa,
onde sua alma obtém o que tanto buscou, onde seu
espírito encontra seu criador e encontra aquele lugar
de descanso que tanto desejou e não esteve capaz
de encontrar em nenhum outro lugar ou algo mais.
Jesus repete que por mim entrará, sairá e encontrará
pasto, o maior consolo dos crentes é que, uma vez
que tenham abraçado a Cristo, entrado por aquela
porta, aprendem que estão fora de perigo; porque
Cristo lhes promete salvação e novidade de vida.

Quando alguém fala sobre o sacrifício de Cristo na
cruz do Calvário para nossa salvação, às vezes não
somos capazes de entender o que Jesus realmente
realizou morrendo na árvore.

Conclusão
A Páscoa está observando como um homem foi
crucificado? O seu olhar na cruz do Calvário está
apenas vendo e sentindo pena do homem crucificado
ali? Você deve entender que Jesus morreu por você,
que ele continua a ser aquela porta aberta para que
qualquer que seja sua condição você pode entrar, e
quando você sai desse encontro pessoal com Deus,
você encontra um caminho sem portas ou chaves,
e você pode encontrar cuidado em Cristo, descanse
para sua alma.

Ao ler esta declamação de Jesus, sobre ele ser a porta;
Ele nos chama a ver que não é só o Bom Pastor, é a
porta pela qual devemos passar, pela qual é necessário
entrar para começar a desfrutar a vida maravilhosa
que ele nos oferece; Como os espectadores da cura
de cegos de nascença, muitos cristãos hoje, não
vamos além de ser meros observadores da graça
de Deus, de seu sacrifício por amor a você e a mim,
não entramos por aquele limiar da vida eterna que
ele nos oferece por meio de seu precioso sangue, e
ficamos contentes apenas em pensar no que Jesus é
como a porta pode significar.
Cristãos que hoje não entendem que esta porta não
tem fechadura nem chave, que está aberta a todos
os que quiserem entrar, ricos e pobres, homens e
mulheres, escravos e livres.
A primeira coisa que Jesus oferece sendo a porta é
a salvação, libertação do pecado, não prosperidade,
não conforto, nem felicidade material ou humana,
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SERVIÇO

Uma Chave para a
Generosidade
Debbie Hindle

Leitura Bíblica: Mateus 6:33 e
Hebreus 13: 5/Salmo 23:1
Cântico nº 411: “Buscai primeiro o Reino de Deus”

Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Uma semana antes, peça às senhoras que tragam seus
cofres e dinheiro de diferentes países ou moedas
antigas que tiverem. Lembre que o Brasil já teve várias
moedas diferentes. Pesquise na internet.

Hoje veremos sobre a chave para a generosidade e também nos divertiremos com dinheiro! Antes de fazermos
isso, vamos louvar nosso Pai e provedor celestial.
A chave para a generosidade é perceber a provisão de Deus em sua vida. Os versículos da Bíblia em Mateus 6:33
e Hebreus 13: 5 prometem que Deus proverá; que Deus está sempre conosco. Ele cuidará de nós e nos proverá
o necessário para nós.
Compartilhe sua própria história da provisão de Deus para você. Deus promete suprir todas as nossas necessidades.
Mateus 6:33, “Em vez disso, seja preocupado acima de tudo com o Reino de Deus e com o que Ele requer de você
e Ele irá fornecer-lhe todas essas outras coisas.”
O que temos que fazer é nos preocuparmos com o Reino de Deus e com o que Ele exige de nós. A chave para a
generosidade é perceber a provisão de Deus em nossa vida. Reserve um tempo para refletir sobre o que Deus
providenciou para você. Você também tem essas histórias. Diga uma à outra!
Aqui está uma história da Segunda Guerra Mundial. A morte de muitos adultos deixou muitos órfãos.
No final da guerra, os Aliados forneceram alguns campos para alimentar os órfãos e tentar encontrar um lugar
para realocá-los. As crianças começaram a se desenvolver e crescer, recebendo os melhores alimentos e cuidados.
Mas em um dos campos, os oficiais ficaram perplexos porque as crianças não conseguiam dormir.
Comiam três boas refeições, mas à noite ficavam acordados. As autoridades do campo trouxeram alguns médicos
para fazer um estudo com esses órfãos e descobrir por que eles não conseguiam dormir.
Os médicos encontraram uma solução. Todas as noites quando as crianças fossem colocados na cama, alguém
descia pela fileira de camas e colocava em cada mãozinha um pedaço de pão. Em questão de dias, todos estavam
dormindo durante a noite. Por quê? Apesar de terem sido alimentados plenamente durante o dia, a experiência
os ensinou que não havia esperança para o amanhã.
Quando eles tiveram aquele pão em suas mãos, eles sabiam que pelo menos teriam o café da manhã no dia
seguinte.
Da mesma forma Deus deu a você um pedaço de pão em sua mão. Esse pão é esta promessa: “Meu Deus suprirá
todas as vossas necessidades de acordo com as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. ” Filipenses 4:19. Você
pode dormir sabendo que nosso Deus generoso está ao seu lado.
Não há necessidade de estocar para o futuro. Deus é o dono de tudo no mundo, e Ele controla todos os bens
para prover para você porque você é Seu filho. A vida para o cristão não consiste na abundância das coisas que
possuímos, mas em estar contente com as coisas que temos. Hebreus 13: 5: “Mantenha suas vidas livres do
amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês tem. Pois Deus disse: ‘Nunca te deixarei; Eu nunca vou
abandonar você. ‘”
Eu percebi Deus como meu provedor pela primeira vez quando tinha 16 anos e estava lendo Salmos 23: 1. No
começo não fazia sentido para mim - “O Senhor é meu pastor, nada me faltará. ” ‘Então eu li na Tradução das Boas
Novas e isso é o que dizia: “O Senhor é meu pastor; Eu tenho tudo que preciso. ”A chave para a generosidade é
perceber que Deus é nosso provedor. Tendo esse conhecimento e garantia, podemos ser pessoas generosas.
Salmo 23: 5 diz: “Preparas um banquete para mim, onde todos os meus inimigos podem me ver; você me dá as
boas-vindas como um convidado de honra e enche minha taça até transbordar.” Deus é um provedor extravagante.
Ele enche nosso copo até a borda.
Minha oração é que você experimente Deus como seu provedor também. Esteja atento ao que Deus está fazendo
por você e lembre-se - O Senhor é o seu pastor.
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ADORAÇÃO
Materiais
Um cadeado e um molho de chaves com um número
considerável de chaves.

Jesus é a
Porta Certa

Para refletir
Várias vezes tentamos abrir uma porta por nossas
habilidades, mas somente Deus tem a chave certa para
destrancá-la.

Rev. Welfany Nolasco Rodrigues

Leitura Bíblica: João 10.7-10
Cântico nº 35: A Deus bendizemos”
Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Procedimento
O dirigente, antecipadamente, retirará do molho a
chave que abre o cadeado, colocando-a em outro
local. Ele pedirá uma voluntária para abrir o cadeado
em menos de 10 segundos. Como ela não consegue, o
dirigente pode chamar mais duas ou três voluntárias.
Nenhuma delas conseguirá abrir o cadeado. Só então o
dirigente pegará a chave escondida e abrirá o cadeado.

Todos os dias passamos por portas. São muitas portas
que abrimos em armários, casas, carros e etc. nem
sempre a porta que abrimos tem o que procuramos
e por isso devemos continuar batendo em outras
portas até encontrar. Depois de uma porta sempre há
outras portas.
Jesus disse: “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis;
batei, e abrir-se-vos-á” (Mateus 7.7) por que Ele é a
porta certa que precisamos.
Muitas pessoas dizem que tentaram de tudo,
remédios, justiça, amigos... e todas as portas estavam
fechadas. Mas eu pergunto: você já tentou bater na
porta de Jesus?
Quando você pensa que está num beco sem saída,
lembre-se: Jesus é a porta certa!
Você já entrou pela porta de Jesus? Vamos aprender
sobre as portas que Jesus abre:
1- Porta da VERDADE: v.7,8
O cego de Jericó, chamado Bartimeu nunca tinha
visto a luz e todos achavam que ele nunca poderia
ser curado. Mas isso não é verdade. Ele estava na
escuridão da cegueira. Como ele saberia a verdade
sobre Jesus? O jeito foi gritar. Não havia uma porta,
uma saída para ele no meio da multidão, contudo
quando ele ouviu falar de Jesus gritou sem medo e
conheceu a luz da verdade (Marcos 10.46-52).
Quando Lázaro morreu já havia quatro dias, todos
diziam que ele já cheirava mal e que Jesus havia
chegado atrasado. Seria verdade? Não. Jesus nunca
chega tarde demais. Jesus disse que Lázaro dormia
e quando lá chegou ele estava morto. Jesus teria

mentido? Nunca! Mas Lázaro estava preso dentro do
sepulcro e a porta estava lacrada com uma pedra.
Jesus mandou abrir a porta removendo a pedra e
chamou Lázaro que ressuscitou (João 11).
As portas do mundo nem sempre são verdadeiras.
Há muita propaganda enganosa por aí. Mesmo que
alguém te diga que seu problema não tem solução,
saiba que Jesus é a porta da verdade. Se o médico
disso que é impossível, mas Jesus disse que é possível,
creia. A última palavra é do Senhor!
Você já passou pela porta da verdade? Não tenha
dúvidas, Jesus é a saída para a verdade!
2- Porta da LIBERTAÇÃO: v.9
Uma mulher estava encurvada há dezoito anos, sem
ver o céu, olhar para cima ou enxergar a luz. Jesus
disse que ela estava presa por satanás e precisava de
libertação (Marcos 9.16). Ela foi libertada pelo poder
de Jesus.
Um homem tinha um filho com um espírito perturbador
que o jogava no fogo e na água e o jovem espumava
de raiva. O pai levou o filho em vários lugares, até aos
discípulos de Jesus, mas em todas as portas ele voltou
sem solução. Jesus expulsou o demônio daquele
jovem e ele foi liberto (Marcos 9.14-29).
Muitos crentes estão como os discípulos, presos em
suas opiniões e pecados, por isso Jesus disse que “esta
casta não pode sair senão por meio da oração e do
jejum” (Marcos 9.29). Além de aceitar Jesus, se batizar
e converter a cada dia, o cristão precisa passar por
uma libertação de tudo o que o impede de crer e para
isso precisa orar e jejuar.
Jesus disse que as ovelhas são livres, podendo entrar
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e sair e encontrar pastagem (sustento). Só existe
liberdade em Jesus. O mundo escraviza, vicia e prende
a pessoa. Só Jesus liberta!
Você já passou pela porta da Libertação? Jesus quer
libertar a sua vida totalmente!
3- Porta da VIDA: v.10
Frequentemente vemos pessoas falando a primeira
parte deste texto: “o ladrão vem somente para roubar,
matar e destruir” enfatizando a ação do inimigo e
esquecendo-se de falar a parte mais importante:
“eu vim [Jesus] para que tenham vida e a tenham
em abundância”. Sugiro a você completar esta parte
sempre que alguém disser o texto incompleto, para
enfatizar o poder de Deus e não a ação do diabo.
Havia uma mulher que há doze anos estava enferma
e sangrando. Já havia batido em várias portas e
gastado tudo o que tinha com os médicos. Ela estava
condenada à morte. Quando ouviu falar que Jesus
passava por ali, encontrou muitos obstáculos e não
havia passagem (porta) para ela. Mesmo assim ela se
arrastou e tocou em Jesus e foi curada (Marcos 5.2534) por que Jesus é a porta da Vida!
Também um homem importante chamado Jairo pediu
Jesus que curasse sua filha e quando lá chegaram,
receberam a notícia de que estava morta. Jesus
mandou todos que não tinham fé saírem e fechou a
porta da casa junto com o pai e mãe da criança e seus
discípulos. Por que Jesus fechou a porta da casa? Por
que Deus abre as portas para salvação em nossa casa
e fecha a porta para tudo que é mal. Então Jesus deu a
vida novamente para aquela criança (Marcos 5.35-42).

Muitas portas do mundo têm levado jovens aos vícios,
prostituição, criminalidade e morte. A porta da vida é
Jesus. Se você quer viver uma vida abundante, cheia
de alegrias e vitórias, receba a Jesus como Senhor e
Salvador.
Você já passou pela porta da vida? Jesus é a vida
abundante que você precisa!
Jesus é porta de saída para o seu problema!
CONCLUSÃO
Mateus 16.19 “Dar-te-ei as chaves do reino dos céus;
o que ligares na terra terá sido ligado nos céus; e o
que desligares na terra terá sido desligado nos céus”.
Jesus já nos deu a chave para a vitória “e esta é a vitória
que vence o mundo: a nossa fé” (I João 4.5). Com a fé
podemos abrir todas as portas que precisamos.
Um paralítico queria chegar até Jesus, mas não havia
porta para entrar, então quatro amigos dele abriram
o telhado e o passaram para chegar até Jesus e ele
foi curado (Marcos 2.1-12). Você sabe de quem era
aquela casa? Era a casa do próprio Jesus (Marcos 2.1),
por isso ele permitiu abrir o teto. Se não houver uma
porta para você, Jesus abre o céu para te abençoar!
Quando você encontrar uma porta fechada, lembre-se
que você já tem a chave. Jesus a Porta da Verdade, da
Libertação e da Vida, tem a chave de todas as portas.
Você está num beco sem saída? As portas estão
fechadas para você? Jesus é a porta certa! Entre! Ele
está esperando você!
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AMIZADE
Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Jogos : Palavras derivadas de PORTA

Portas para o Céu
Karen Masters

Quantas portas você pode citar? (exemplos: porta copos,
porta guardanapo, portal, porta jóias, porta bandeira,
portaria, porta voz....)
Para obter informações sobre os tipos de portas www.wikipedia.org

Quando falamos sobre portas, pensamos em entrar e
sair por portas, abrir portas para que possamos caminhar
para novas oportunidades, abrir uma porta para deixar
entrar em nossas vidas novas oportunidades. Algumas
portas podem ser difíceis de negociar e nos lembram
de ‘Alice no país das maravilhas”, onde ela se deparou
com portas grandes e pequenas onde deveria ser do
tamanho certo para passar pelas portas que precisava
para comer ou beber algo .
Deus nos dá portas do tamanho certo e as ferramentas
para entrar pela passagem de cada porta que
enfrentamos, e é assim que tratamos e usamos essas
ferramentas.
Na história das dez damas de honra, cada uma está
segurando uma lâmpada / lanterna, as lâmpadas estão
acesas à espera do noivo. Cinco têm óleo / combustível
suficiente caso o noivo chegue em pouco tempo. Cinco
das damas de honra tomaram providências caso o
noivo demore muito a chegar, e elas têm óleo extra
para reabastecer suas lâmpadas.

Leitura Bíblica: Mateus 25: 1-13
Cântico nº 109: “Maravilhoso e sublime pra mim”
ou Coro “Há lugar para todos na família de Deus”

para quando o noivo chegasse para entrar com ele.
Aquelas que estavam procurando por mais óleo não
estavam prontas quando ele chegou e quando elas
chegaram não puderam entrar.
Quando temos um relacionamento com Jesus, estamos
prontas para entrar pela porta do Céu. Aqueles que
vagam e pensam que mais tarde haverá tempo para
pensar sobre um relacionamento com Jesus, se verão
do lado de fora de uma porta fechada.
“As virgens que estavam preparadas entraram com ele
para o banquete nupcial. E a porta foi fechada.”
Mateus 25:10

As lâmpadas representam a relação entre a madrinha e
o noivo, cinco madrinhas têm um bom relacionamento
com o noivo e cinco têm um relacionamento breve.
O noivo nesta história representa Jesus. Não sabemos
quando Ele virá, mas precisamos estar preparadas para
esse momento. As damas de honra com suas lâmpadas
somos nós esperando por Ele. Como podemos garantir
que temos óleo suficiente para nossas lâmpadas, para
que possamos ter um relacionamento bom e pleno
com Jesus?
Há uma música simples que aprendemos quando
criança que diz “Leia sua Bíblia e faça oração se quiser
crescer”. Essas são as maneiras mais simples de manter
o óleo em nossas lâmpadas, lendo nossa Bíblia e orando
todos os dias, para manter nosso relacionamento forte
com Jesus. Isso nos leva a ser obedientes à Sua vontade
e mostrar Seu amor aos outros ao nosso redor.
Mateus 25:10 diz “As virgens que estavam preparadas
entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta
foi fechada.”
A porta aqui não é apenas uma porta para uma
boa refeição e uma festa, esta porta é a porta mais
importante pela qual iremos entrar, é a porta para o
céu.
As damas de honra com óleo extra estavam prontas
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DIA DAS MÃES

Dia das Mães
Tenente-Coronel Paulina Márquez

Leituras Bíblicas: Provérbios 31:10,30
Cântico nº 494: “Por minha boa mãe”
Coro: Por tudo o que tens feito”
Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Ideias para a celebração: Prepare a sala com Colagem
de fotos de mães compartilhando atividades ou oficinas
que participaram com seus filhos, durante a celebração
você pode escolher duas mães que possam compartilhar,
aprendendo juntas.

Objetivo
Entender que, juntamente com o privilégio que
temos como mães, também temos uma grande
responsabilidade de ensinar.

Sem dúvida uma bela ilustração que nos é
apresentada destacando as características de uma
mãe, dada por Deus como parte de seu amor infinito
e cuidado com cada um de nós.

Introdução
Uma lenda antiga diz que uma criança estava prestes
a nascer e teve essa conversa com Deus:
- Eles me disseram que você vai me mandar para a
Terra amanhã, mas como vou viver tão pequeno e
indefeso como eu sou?
- Entre muitos anjos escolhi um para você. Ele está
esperando por você e vai cuidar de você.
-Mas me diga, aqui no céu estou feliz, nada mais
faço do que cantar e sorrir.
- Seu anjo cantará e sorrirá para você todos os dias
e você sentirá seu amor e será feliz.
- E como vou entender o que as pessoas falam
comigo, se eu não sei a língua dos homens?
- Seu anjo lhe dirá as palavras mais doces e ternas
que você pode ouvir e com muita paciência e carinho
ele vai te ensinar a falar.
- E o que farei quando quiser falar com você?
- Seu anjo juntará suas mãozinhas e o ensinará a
orar.
- Ouvi dizer que há homens maus na Terra, quem
me defenderá?
- Seu anjo vai defendê-lo mesmo ao custo de sua
própria vida.
- Mas sempre ficarei triste porque não o verei mais,
Senhor.
- Seu anjo lhe contará sobre mim e lhe ensinará o
caminho para voltar para mim, embora eu sempre
estarei ao seu lado.

Dentro dos valores humanos, os mais exaltados
são aqueles que concretizam o perfil de uma mãe.
Provérbios 31:10-28 descreve a mãe virtuosa e
temente a Deus.
A característica mais sublime da natureza pertence
à mãe: a mulher é portadora da vida, só ela tem
esse privilégio. É por isso que, juntamente com essa
capacidade de engendrar, foi concedido um pacote
de virtudes, valores e habilidades que a apoiam,a
ajudam e a fortalecem para exercer plenamente sua
louvável função.

Naquele instante, uma grande paz reinou no céu,
mas vozes terrenas já podiam ser ouvidas e a criança
apressada repetia suavemente:
-Meu Deus, se eu for embora, diga-me seu nome!
Qual é o nome do meu anjo?
- O nome dele não importa... Você vai lhe chamar
de mãe...
(Mano: Rodolfo Murua, Argentina)

3.-Uma mãe é paciência: Provérbios 31:26, paciente
diante das árduas e inescapáveis situações da vida,
paciente diante dos conflitos naturais que surgem no
núcleo familiar, paciente diante dos ensinamentos
incansáveis para tornar seus filhos pessoas íntegras
e corajosas: trabalho que ela realizará sem trégua
por anos e que pode nunca ver acabado.

1.Uma mãe é compreensiva: Provérbios 31:28, suas
palavras calmas, suas carícias curam e seus beijos
confortam. Ninguém conhece seus filhos melhor
do que sua própria mãe; ela tem a capacidade de
entender os vários fatores que influenciam seu
humor e comportamento. O alto nível de percepção
de uma mãe, desenvolvido por esse forte vínculo
que existe com a criança, faz dela, em suma, a
portadora por excelência do valor da compreensão.
2.Uma mãe é responsabilidade: Provérbios 31:
15, uma mãe cuida do bem-estar de seus filhos e
de sua casa a todo custo, assume seu papel com
integridade, cumpre seus deveres e reconhece
a grande responsabilidade que lhe foi atribuída,
consignando a educação dos seres humanos para
torná-los criaturas maravilhosas.
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4.-Uma mãe é amor: O amor pelos filhos é único e
particular, perpétuo, transparente, desprovido de
egoísmo e ambição pessoal. Por esse amor, a mãe
desafia até mesmo suas próprias habilidades e
realiza atos verdadeiramente incríveis para proteger
ou beneficiar seus filhos.
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Conclusão
Queridas mães, todas essas qualidades e virtudes
crescem rapidamente e são ainda mais evidentes
quando conhecemos o Senhor e conhecemos
Cristo como o centro de nossas Casas, vivemos em
tempos difíceis, cercados por muitas tentações e é
necessário cumprir a tarefa confiada, guiada pela
palavra de Deus, viva e eficaz, Enganosa é a graça,
e a beleza é vaidosa; A mulher que teme Jeová será
elogiada.

-M A I O-

EDUCAÇÃO

O Significado da
Renovação

Ideia de decoração
Apresente em Power Point ou em vídeo a renovação
da águia (disponível na internet), ou desenhe uma
águia em seu processo de renovação.

Território América do Sul Oeste

Objetivo
Transformar a nossa mente conforme a santidade,
verdade e pureza de Deus

Leitura Bíblica: 2 Coríntios 4:16
Cântico: “Renova-me, Senhor Jesus”

Introdução:
A águia é a ave de maior longevidade. Chega
a viver 70 anos. Mas para chegar a essa idade,
aos 40 anos, ela tem que tomar uma difícil
decisão. Com as unhas compridas e flexíveis,
não consegue mais agarrar suas presas, seu
alimento. O bico alongado e pontiagudo se curva
e enfraquece. As asas, envelhecidas e pesadas
pela grossura das penas, tornam voar cada vez
mais difícil.
A águia então só tem duas alternativas: morrer ou
enfrentar um doloroso processo de renovação,
que consiste em se recolher num ninho no alto
de uma montanha, próximo a um paredão, onde
ela não necessite voar.
Aí, nesse lugar, a águia começa a bater o bico no
paredão até conseguir arrancá-lo. Espera nascer
um novo bico, com o qual irá, depois, arrancar
suas unhas. Quando as novas unhas começam
a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas.
E só após cinco meses consegue sair para o
famoso voo de renovação. E para viver, então,
mais 30 anos.
A Bíblia sempre nos fala sobre a importância
de renovar nossos pensamentos e caminhos
na verdade (Romanos 12: 2). Atitudes que nos
ajudam a renovar nossa forma de pensar:

• Dê gratidão e louvor a Deus (Salmo 37: 4). Seu
pensamento deve ser de agradecimento e louvor
a Deus. Você precisa mudar de ideia, focandose na gratidão. Louve ao Senhor porque Ele é
bom para você, porque Ele lhe deu o que você
tem, porque Ele te dirige, Ele é o seu provedor
e porque Ele é o seu Salvador. Se você guardar
pensamentos de gratidão, reconhecerá a Deus
em sua vida e em seus caminhos.
• Seja paciente (Tiago 5: 7) Como isso é difícil para
nós que vivemos em uma sociedade onde tudo
é desejado instantaneamente, por enquanto.
Deus nos chama para sermos diferentes, para
sermos imitadores de Deus que demora para
se irar e é grande em misericórdia e verdade.
Deus nos chama para nos controlarmos, para
não deixarmos que nossas emoções nos levem
a agir de forma descontrolada e apressada, Ele
nos chama para esperar.
• Não se preocupe (Filipenses 4: 6-7) A Bíblia
ensina que não devemos ficar ansiosos por nada,
mas que nossos pedidos sejam conhecidos diante
de Deus em ação de graças. Talvez você seja um
daqueles que oram e pedem a Deus, mas depois
de terminar, você ainda está preocupado; duvida
do poder de Deus. Entregue suas necessidades
a Ele, deixe-O trabalhar e tenha a certeza de
que Ele o fará. A ansiedade é um problema do
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seu pensamento, faz você duvidar e pensar o
pior. A preocupação não permite que você viva
adequadamente; não permite que você seja livre.

própria ferrugem , da mesma forma , ninguém
pode destruir uma pessoa, a não ser a sua
própria mentalidade .

• Manter nossos pensamentos puros (Efésios
4: 23-24). Devemos renovar nossa mente e nos
revestir do novo homem, criado segundo Deus
na justiça e santidade da verdade. Você deve
fazer o melhor que puder, procurando fazer o
bem a todos. Se você puder mudar sua maneira
de pensar, buscando a pureza, você se livrará de
muitos problemas em sua vida e desfrutará da
comunhão com os outros. Comece a mudar de
ideia e a renovar seus pensamentos. Conclusão:
A mudança em nossa vida é a renovação de nosso
entendimento, não para continuar pensando,
falando e agindo de acordo com nossos critérios,
mas de acordo com a mente de Cristo e iniciar
um processo de renovação para continuar um
vôo de vitória.

Ninguém pode destruir o ar a não ser se ele
próprio se incendiar em combustão. Sendo
assim, ele, o ar, precisa entender que as suas
partes negativas não podem ser maior do que as
positivas, pois se isso acontecer resultará em um
desequilíbrio ambiental.

Pensamento:
“ Ninguém pode destruir o ferro , a não ser sua

Também ninguém pode destruir a água
propriamente dita, mas a temperatura climática
e a poluição podem mudar o seu estado, porém,
o tempo que a tudo renova, faz com que a água
volte a ser e a ter a sua antiga composição, por
que ela é vital para os viventes.
Não deixe a ferrugem do passado te corroer
ou que as partículas do ar mudem conforme
as estações ou por causa de um desequilíbrio
atômico de sua consciência emocional.
Seja
feliz, reviva um novo amanhecer, isso lhe dará
prazer na vida.
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-M A I O-

SERVIÇO

Portas da Dúvida
Karan Ross

Leituras Bíblicas: João 20: 19-23
Cântico nº296: “Oh porque duvidar”
Ideia de Atividade
Não tenha medo. Esta dinâmica tem como objetivo recordar a presença de Deus e que basta confiar, pois ele
estará sempre presente.
Forme um círculo, onde todas deverão ficar o mais próximo possível das outras.
Após isso, deverá ser dada a ordem para todas ficarem em silêncio absoluto, apenas ouvindo a voz da dirigente.
Uma participante deverá ser direcionado ao meio da roda e fechar seus olhos. A partir disso, ela deverá se
inclinar para alguma direção e deixar seu corpo cair, sem medo de cair no chão.
Mesmo que ela tenha medo, deverá ser encorajada a fazer isso e cada uma das participantes terá sua vez de
fazer esse movimento.
Ao final, questione acerca dos sentimentos de cada uma no momento da brincadeira. Sentiram medo?
Insegurança?
Conclua que não é necessário sentir medo, pois Deus sempre estará presente e seus filhos nunca estarão
desamparados. Por isso, basta confiar em Deus. Crer em Deus dá a confiança necessária para não temermos
o mal.

Tinham sido alguns dias muito agitados e estávamos
muito confusos e assustados. Precisávamos ir para
um quarto seguro e privado para poder pensar
e discutir o que havíamos visto e ouvido. O que
o futuro parecia para nós agora? As autoridades
estavam procurando por nós.
Jesus foi crucificado - palavras não podem descrever
como nos sentimos, assistindo impotentes.
Estávamos confusos e com muito medo - uma
única palavra significaria que seríamos presos e
possivelmente executados! Quando as mulheres
foram ao túmulo, o corpo de Jesus não estava
lá - Pedro confirmou. Ele estava falando sobre
as escrituras e a fé, mas isso é muito difícil de
compreender.
Maria disse que teve uma conversa com Jesus e
então alguns dos discípulos tiveram experiências
semelhantes.
Foi enquanto estávamos juntos com a porta bem
trancada; então olhamos e Jesus estava parado ali
no meio da sala. Ficamos muito felizes de ver Jesus,
reconhecemo-lo imediatamente e estávamos todos
lá, menos Tomé. Quando Tomé voltou, estávamos
tão entusiasmados que dissemos a ele: “Temos visto
o Senhor ” (João 20:25) e descrevemos o que vimos
e o que foi dito.
Tomé não acreditou em nós - ele apenas olhou
em volta e disse que precisava de uma prova. Ele
precisava ver Sua mão e colocar seu dedo nas
feridas dEle.

Foi só uma semana depois, quando estávamos em
nosso quarto seguro e trancado, que Jesus apareceu
e um Tomé muito emocionado acreditou.
Tomé é geralmente retratado sob uma luz negativa
e muitas vezes sua fé é questionada.
Vejamos a cena, Tomé entra em uma sala trancada
onde os discípulos estavam escondidos. Ele conhece
esses homens - conhece suas imperfeições e
defeitos, seus argumentos. Ele viu Judas trair Jesus.
Pedro o nega e outros fogem. Ele poderia acreditar
em tal relatório? É possível que Tomé tenha duvidado
dos discípulos e não de Jesus? Eles estavam dizendo
que tinham visto o Senhor ressuscitado, mas seu
comportamento não mudou - eles ainda estavam
escondidos em uma sala, cheios de medo.
Existem dois outros vislumbres de Tomé nas
escrituras que nos deixam com uma imagem mais
clara de Tomé como pessoa.
Jesus toma a decisão de voltar para a Judéia
depois de receber a notícia da morte de Lázaro.
Os discípulos estão com medo e preocupados com
seu bem-estar e não entendem a mensagem. Eles
acreditam que Lázaro não está bem e ‘dormindo’,
eles não entendem que ele morreu.
É Tomé quem diz aos discípulos, precisamos ir com
Jesus e morrer com Ele, se necessário. Tomé está
preparado para morrer por e com Jesus. Sua crença
e fé em Jesus são fortes.
Em uma conversa entre Jesus e os discípulos, Jesus
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disse a eles: “Não se perca em desespero; acredite
em Deus e continue acreditando em mim ...Você
sabe para onde estou indo e como chegar lá. ” (João
14: 1) Tomé é o único dos discípulos que é honesto.
Tomé respondeu: “Senhor, nós não sabemos para
onde estás indo, então como podemos saber o
caminho? ” (João 14: 5)
Acredita-se que Tomé foi um trabalhador braçal na
Pártia, na Pérsia e na Índia.
Isso o tornaria um homem muito prático. Ele
precisava de fatos concretos para ter certeza dos
eventos. Tomé era um homem de devoção e fé. ‘
A fé de Tomé tornou-se grande, intensa e
convincente, o que o levou a levar o evangelho ao
oriente e foi martirizado por sua fé perto de Madras,
no Monte. St.Tomé, Índia.
Tomé foi tratado com severidade, sendo rotulado
de duvidoso. Podemos ver que sim, ele duvidou
- mas também vemos que foram os discípulos
que tiveram dificuldade em não crer em Jesus. Ele
não viu nenhuma evidência de uma mudança de
comportamento que o convenceria de que eles
realmente tinham visto Jesus.
Podemos ver Tomé como uma pessoa muito prática.
Ele tinha coragem e fé - ele estava preparado para
ir com Jesus a um lugar de perigo e possível morte
e convence os discípulos de que eles precisavam
ir também. Ele é honesto - ele admite que não

entendeu o que Jesus está dizendo a eles, quando os
outros discípulos também não entenderam. Depois
de ver Jesus, ele afirma: “Senhor meu e Deus meu. ”
(João 20:28) Ele passa o resto da vida estendendo o
reino de Deus até a Índia.
Como isso pode ser aplicado a nós hoje?
Onde estamos nesses eventos?
Somos como os discípulos escondidos em segurança
atrás das portas trancadas com medo?
Ou somos como Tomé duvidando do que os
discípulos disseram porque ele não conseguia
ver uma mudança de comportamento ou
relacionamento?
Somos como Tomé após o encontro com Jesus
dizendo ‘Você é o único Deus verdadeiro e Senhor
da minha vida ‘?
Somos como Tomé passando o resto da nossa vida
estendendo o reino de Deus para nossa família,
amigos, comunidade e além?
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-J U N H O-

ADORAÇÃO

Uma porta aberta
para a Adoração
Tenente-Coronel C. Whitehouse

Leitura Bíblica: João 4: 20-26
Cântico nº 358: : “Jesus, Pastor amado”
Coro: “Somos um corpo em Cristo, aleluia”

Ideia de atividade
Observe que durante o programa há perguntas e
comentários para serem discutidos com as mulheres.

Para o líder:
O objetivo desta reunião é ajudar as senhoras a
compreenderem que:
a. É certo reservar um dia para adorar a Deus com
Seu povo.
b. A adoração deve envolver toda a nossa vida
- incluindo nosso relacionamento com outras
pessoas.
Oração
(De Prayers of Life) Michel Quoist.
‘Se soubéssemos ouvir a Deus
Se soubéssemos como olhar ao nosso redor,
Toda a nossa vida se tornaria uma oração
Pois isso se desenrola sob os olhos de Deus,
E nenhuma parte dela deve ser vivida
Sem ser oferecido gratuitamente a Ele;
As palavras são apenas um meio,
Mas a oração silenciosa que foi além das palavras,
Deve sempre surgir da vida cotidiana;
Pois a vida cotidiana é a matéria-prima da oração. ‘
Leitura Bíblica: João 4: 20-26.
Com pontos de discussão - João 4:22. Não é
ONDE adoramos a Deus que conta, mas COMO O
adoramos. Não temos que ir à igreja para adorar
a Deus, embora a Bíblia deixe bem claro que é
muito importante que façamos isso. Esta é uma
porta aberta para a adoração. Somos filhos de
Deus - Juntos em uma família. Somos Suas ovelhas
- Juntos em um rebanho.
Somos membros - Juntos em um corpo, e quando
nos reunimos para adoração, nos encontramos
como uma família de filhos de Deus.

Às vezes a leitura de um Salmo ou a estrofe de um
hino pode ajudar.
Devemos ler livros que ajudem nossos
pensamentos. A ajuda mais comum para a
adoração é a Bíblia. Deus fala conosco enquanto
lemos e pensamos sobre isso.
Ler alguns versículos e pensar sobre isso é mais
proveitoso do que tentar ler muito de uma só vez
e não entender o seu significado. (Discuta isso com
as mulheres)
Devemos também reservar um tempo para orar falar com Deus e deixar que Ele fale conosco. Se
ler a Bíblia é equivalente a se alimentar de boa
comida – então
orar é como digerir a comida e nos ajuda a colocála em prática no dia a dia.
Lembre-se de que Deus é onipotente e onisciente.
Pensamento Final: Adorar a Deus é muito mais
amplo do que uma hora por semana em um
serviço religioso. É oferecer a Ele também nosso
trabalho diário, nossa recreação e todos os nossos
relacionamentos e serviço a outras pessoas. Nesta
auto-oferta completa - Cristo é nosso padrão e
Cristo é nosso poder.
João 4:22 “Vocês, samaritanos, adoram o que não
conhecem; nós adoramos o que conhecemos, pois
a salvação vem dos judeus.”

No entanto, podemos e devemos adorar a Deus
em qualquer lugar, lembrando-nos de que Ele
é Todo-Poderoso, perdoador e cheio de amor.
(Discuta isso com as mulheres)
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-J U N H O-

AMIZADE

Se ao menos
abríssemos a porta
Joanne Slater

Cântico nº 160: “Medo tens que o adversário...”

Decoração
(pode ser no início ou no final do programa)
Prepare a porta de entrada a ser usada para a reunião com:
Vasos de plantas
Um tapete de boas-vindas
Diferentes tipos de portas e chaves
Uma série de objetos que precisam de uma chave para desbloqueá-los e algumas chaves extras, de modo
que a chave não possa ser facilmente identificada.
Espalhe os objetos ao redor. (Esses itens podem ser usados tanto na atividade como também na decoração.)

O medo é muito real. Pode ser muito controlador e
debilitante. Pode nos fazer hesitar ou responder de
tal forma que pode nos roubar a alegria, as surpresas
e a emoção da jornada de nossa vida. Quais são as
portas pelas quais você gostaria de entrar, mas não
tem a chave certa, por algum motivo?
Permita que Deus nos ajude a encontrar a chave
certa para a porta e abri-la completamente.
O que é uma porta / entrada? O substantivo plural
- significado de portas é uma barreira articulada,
deslizante ou giratória na entrada de um edifício,
sala ou veículo, ou na estrutura de um armário.
Sinônimos - Entrada, portal, abertura, escotilha,
entrada, saída. (Dê tempo para uma discussão sobre
o que as portas significam para elas, que diferentes
tipos de portas encontraram. Por exemplo, únicas,
cores, tamanho, uma história para contar quando
elas abriram uma porta.)
Atividade:
Este jogo pode ser bastante desafiador e
interessante. Faça com que se encaixe no seu grupo.
Dependendo do tamanho do grupo, tenha um
objeto por pessoa que precisa ser aberto de uma
maneira particular, desde que alguns deles estejam
com uma chave.
Ideias :
Frascos com tampas.
Caixas de presente com tampa.
Caixa de joias.
Cofres de diferentes tamanhos.
Diário.
Caixa de embalagem.
Saco lacrado.

Em cada item, coloque um pequeno presente ou um
versículo das escrituras dentro. (Será interessante
observar a reação daquelas que conseguem abrir os
objetos e aquelas que não conseguem.) Faça deste
um ponto de discussão depois que cada pessoa
tiver tentado.
Devocional:
Leia Apocalipse 3: 20
O que você teme ou pensa quando alguém bate na
porta? É: Um vendedor - más notícias - um visitante
desconhecido ou inesperado? Também pode
ser: Família - bons amigos - um presente ou um
pacote. De qualquer maneira, não podemos saber
o potencial do que está do outro lado da porta até
que a abramos.
Pense no apóstolo Paulo. Ele frequentemente teve
oportunidades de ministrar de forma diferente de
suas expectativas anteriores. Certa noite um homem
apareceu a ele em um sonho, implorando: “Venha
à Macedônia e ajude-nos” (Atos 16: 9). Pela manhã,
Paulo e seus companheiros concluíram que Deus
os estava chamando para viajar para a Macedônia.
Eles esperavam encontrar o homem dos sonhos de
Paulo ativo no ministério ali.
Em vez disso, eles encontraram uma mulher judia,
Lídia, liderando um grupo de oração de mulheres
à beira de um rio. Paulo passou algum tempo com
essas mulheres e, por meio de sua influência, Lídia
entregou sua vida a Cristo. Ela então convenceu
Paulo e sua equipe a se hospedar em sua casa, onde
uma igreja logo floresceu. (Atos 16: 13-15)
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Paulo viera para a Macedônia em resposta a uma
visão que teve de um homem fortemente envolvido
no ministério implorando por sua ajuda. A realidade
que encontrou, uma vez lá, foi diferente do que ele
esperava. Paulo estava disposto a aceitar a mudança
na situação. Ele aceitou que a pessoa que deveria
ajudar era uma mulher, não um homem. E porque
ela não era uma cristã ativa no ministério quando
Paulo chegou, ela teve que se converter primeiro!
Paulo foi capaz de aceitar uma situação de mudança
porque tinha um senso aguçado de suas prioridades
para o ministério. O mais importante era levar o
Evangelho a regiões não familiarizadas com Cristo.
À luz deste objetivo primordial, Paulo simplesmente
procurou portas abertas e as oportunidades que elas
ofereciam. Sua confiança na provisão de Deus era
tão forte, que ele presumiu que toda oportunidade
de fazer crescer um novo movimento cristão em
território não evangelizado, sinalizava a vontade de
Deus para ele. A chance de trabalhar com Lydia e
seus amigos para lançar uma igreja na Macedônia
foi uma boa oportunidade e, portanto, embora isso
significasse revisar suas suposições iniciais sobre

“quem” e “como” evangelizar este país, ele deu uma
chance.
Como você lida com as coisas quando elas acabam
sendo diferentes do que você esperava?
Paulo foi capaz de se ajustar às novas circunstâncias,
mas as oportunidades não teriam existido se Paulo
não tivesse se mudado para a Macedônia. A menos
que abramos a porta, não podemos saber o que
está do outro lado.
Jesus disse: “Eis que estou à porta, e bato;”
(Apocalipse 3:20).
O que isso significa para nós não será percebido até
que abramos a porta. É então que provamos que o
restante do versículo é verdade. “se alguém ouvir a
minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e
com ele cearei, e ele comigo”
Você está disposta a abrir a porta e deixar Jesus
entrar hoje?
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-J U N H O-

EDUCAÇÃO

Cuidado com a Água
Território Oeste da América do Sul

Leitura Bíblica: Salmo 1: 1-3
Cântico: “Assim como a corça anseia por água”
Ideia de Atividade
Antes de começar a devocional, ou mesmo ao final, leia ou explique de forma criativa a Bênção da Lavagem das
Mãos que os judeus praticam. Ela está no final da Devocional e pode ser interessante você conseguir fazer uma
demonstração com as sócias.
Objetivo
Considerar e aprender conceitos sobre a importância da água, refletir sobre maneiras de cuidar dela para usar
bem deste recurso. aplicar esses ensinamentos à vida espiritual.

Introdução
No mundo, 80% das famílias sofrem com falta de
água, mulheres e meninas carregam o fardo de coletar
água. Curiosidades sobre a “água” : 70% da Terra é
coberta por água. No entanto, apenas 3% é água doce
e a maior parte dessa água doce (2%) é congelada.
Em um período de 100 anos, uma molécula de água
passa 98 anos no oceano, 20 meses na forma de gelo,
2 semanas em lagos e rios e menos de uma semana
na atmosfera. As gotas de chuva não têm forma de
lágrima. Usando câmeras de alta velocidade, os
cientistas descobriram que elas têm uma forma mais
achatada e esferóide.
A água é responsável por 55% do peso de um ser
humano adulto. E precisamos ingerir cerca de dois
litros de água por dia. Uma pessoa pode sobreviver um
mês sem comida, mas apenas sete dias, no máximo,
sem beber água.
A maior parte da água que consumimos diariamente
vem dos alimentos. 95% de um tomate é água. Maçãs
(85%), espinafre (91%) ou batatas (80%) também
apresentam alto teor de água.
O que a Bíblia diz sobre a água? Leia João 4: 13-14-25
a 42. Os humanos precisam de água limpa e pura, que
limpa, refresca; é vivificante; é essencial. A salvação de
Jesus é a mesma. Dá vida eterna. Vemos aqui Jesus
oferecendo à samaritana “a água” que nunca acaba,
que está sempre disponível: Todo aquele que beber
desta água voltará a ter sede, respondeu Jesus, mas
quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede
novamente, mas dentro dele aquela água se tornará
uma fonte da qual fluirá a vida eterna. Perguntas:
1) Com apenas uma palavra, o que os versículos 13 e
14 significam?
2) O que isso significa para você, que “a água viva flui
de dentro e salta para a vida eterna”?
3) Como é possível ter essa água?
4) Que resultados concretos são vistos nos versículos
25 a 42? Que reflexo eles nos deixam?

Hoje em dia devido à pandemia de COVID 19, uma
das recomendações é a lavagem constante das mãos,
que deve ser feita por 20 segundos. Tem gente que
lava as mãos enquanto faz a “Oração do Pai Nosso”.
No costume judaico, uma oração especial é dita
durante a lavagem das mãos. Por que não escrever
uma bênção sua que a incentive a agradecer pelo
dom da água e a lembre de usá-la com sabedoria?
LIMITE DE UM DIA: Passe um dia limitando o
uso de água em sua casa. Incentive seus familiares
a tomar banho por 5 minutos e usar apenas uma
torneira ao longo do dia. Use-a como um lembrete
ao longo do dia para agradecer pelo que você tem e
ore pelas partes do mundo que vivem assim todos os
dias.
DIA MUNDIAL DO BANHEIRO: o dia 19 de
novembro foi instituído pelas Nações Unidas como
o Dia Mundial do Banheiro, porque o saneamento
é um direito humano e os banheiros proporcionam
dignidade. 4,2 bilhões de pessoas vivem sem
saneamento seguro e 673 milhões de pessoas em todo
o mundo ainda praticam a defecação a céu aberto.
Junte-se à oração por instalações de saneamento
básico e coloque este dia em seu calendário como um
lembrete para reconhecer o Dia Mundial do Banheiro
e o que ele significa. As referências à água são usadas
criativamente nas escrituras, bem como em todo o
cancioneiro do Exército de Salvação. Frases como:
Água viva, Pão da vida, Como o som de muitas águas,
nós ouvimos ecoar, Mergulho nas águas e salvo estou!
Das águas da vida sempre há de beber e outros estão
em diversos cânticos.
Tempo de reflexão: Ore usando as frases dos cânticos
listados acima, medite sobre o seu favorito olhando-o
na íntegra em seu cancioneiro.
Oração: Querido Senhor, é emocionante saber que o
Senhor é a própria fonte da vida, incluindo a água.
Nós Te louvamos e adoramos pela dádiva da água que
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sustenta toda a vida e nos lembra constantemente
que Tu és a fonte da água viva. Ensina-nos a usá-la
com gratidão, a consumi-la conscientemente e a
proteger sua pureza. Confessamos nossa atitude de
ganância, domínio e insensibilidade para com sua bela
criação e, particularmente, para com a água. Senhor,
perdoe-nos pelas vezes em que usamos a água de
forma egoísta, imprudente e sem consideração por
como ela afeta os outros. Perdoe-nos pelas ações que
tomamos para danificar as diferentes fontes de água

ao nosso redor. Ajude-nos a ver os efeitos de nossas
ações não apenas em nosso entorno imediato, mas
também nas pessoas que vivem em locais afetados
pela seca. Ajude-nos a estar atentas ao uso diário da
água; ajude-nos a estar mais dispostas a refletir sobre
sua natureza simbólica e as lições que ela nos ensina
sobre o Senhor e Seu poder de sustentação. Amém.

Ablução - Lavar as Mãos Pela Manhã (costume judaico)
O ritual de lavagem, ou ablução dos judeus é feito da seguinte forma:
Os Motivos:
A - No Templo Sagrado, os sacerdotes lavavam as mãos antes do serviço diário. Todo indivíduo é um sacerdote no templo de seu lar e coração.
B - Enquanto o corpo repousa, a alma ascende ao céu para se recarregar. Somente os poderes da alma
mais básicos são deixados no lugar - aqueles exigidos para as funções corporais básicas. O vácuo resultante permite um estado espiritual negativo chamado tumá [impureza]. Ao acordar, lavamos as mãos para
remover os vestígios remanescentes daquela tumá.
C - Durante a noite, as mãos com frequência tocam áreas privadas; portanto nós as lavamos antes de
rezar.
O Procedimento:
1 - Antes de dormir, prepare um copo de água e uma vasilha vazia e coloque ao lado da cama (não debaixo).
2 - Quando acordar, após recitar o Mode Ani, lave a mãos direita até o pulso e em seguida a mão esquerda; repita, e então repita novamente. Essa lavagem é chamada Netilat Yadayim (ou, em yidish, Negel
Vasser).
3 - Recite a bênção: “Bendito sejas, Eterno nosso D’us, Rei do universo, que nos santificou com Seus mandamentos e nos ordenou sobre a lavagem das mãos.”
4 - Descarte a água assim que possível.
Detalhes:
Costume Chabad:
Após lavar as mãos, vestir-se e usar o banheiro, lave uma segunda vez (usando o mesmo procedimento)
numa pia e somente então recite a bênção - num estado de espírito e corpo mais apresentável. (Nota: A
água deve ser despejada sobre as mãos de uma vasilha, não da torneira).
Antes de Netilat Yadayim não: andamos cerca de um metro e meio; tocamos roupas, comida ou qualquer
orifício do corpo; recitamos qualquer bênção ou prece.
Não lavou suas mãos na cama? Lave na primeira oportunidade.
Lave sempre que dormir mais de 60 minutos. Se for uma soneca durante o dia, não precisa preparar a
água com antecedência, apenas caminhe até a pia mais próxima - e não recite bênção.
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13 maneiras de economizar água e reduzir o seu consumo (e sua conta)
Com algumas atitudes simples, é possível economizar uma boa quantia de água por mês:
1. Tome banhos mais curtos
Se cada pessoa de São Paulo reduzissem em cinco minutos o tempo de banho diário, daria para economizar
26,8 bilhões de litros de água por mês.
2. Feche o chuveiro sempre que possível
Além de demorar menos tempo no banho, evite deixar o chuveiro aberto enquanto se ensaboa e ligue-o apenas
quando for se enxaguar. Assim, o consumo cai de uma média de 180 para 48 litros a cada banho.
3. Mantenha a torneira fechada
Ao escovar os dentes, lavar o rosto ou as mãos, mantenha a torneira fechada. A economia é de 12 litros em
casas a 80 litros em apartamentos.
Fique atento também se a torneira não continua pingando água mesmo quando fechada. No período de um
ano, ao menos 16 mil litros de água limpa são desperdiçados apenas pelo mau fechamento das torneiras.
4. Cuidado com os vazamentos
Por mês, 96 mil litros de água potável são desperdiçados por um buraco de dois milímetros em um cano. A
quantidade de um dia é capaz de lavar todas as roupas em uma só lavagem na máquina de lavar.
5. Use a descarga com consciência
Se pressionada por seis segundos, cada descarga do vaso sanitário consome entre 6 e 10 litros de água. Utilize-a
somente quando houver necessidade e não jogue lixo no vaso sanitário.
6. Limpe antes de lavar
Muitas pessoas exageram no consumo de água na hora de lavar louça, seja por deixar a torneira aberta ou
porque a louça está muito suja. Para evitar, retire o excesso de sujeira dos pratos, copos, talheres e panelas a
seco, antes de abrir a torneira e mantenha-a fechada.
Com a máquina de lavar louças, tenha atenção para liga-la apenas quando estiver cheia.
7. Lave a roupa com menos frequência e mais atenção
Ligue a máquina de lavar roupas apenas quando ela estiver completamente cheia; o consumo de uma máquina
de cinco litros é de 135 litros a cada uso. Você também pode deixar a roupa acumular e lavar tudo de
uma só vez.
8. Não utilize a mangueira
Seja para lavar o carro ou regar as plantas, não utilize a mangueira: se usada por 15 minutos, ela consome 180
litros de água. Para lavar o carro, prefira um pano úmido e balde e, para regar, um regador.
9. Use a vassoura para limpar a calçada
Não utilize a mangueira para lavar a calçada; além de desnecessário, o consumo de água é grande. Prefira uma
vassoura ou água de reuso.
10. Cuide da água da piscina
Sempre que não utilizada, cubra a piscina – assim, a evaporação diminui em até 90%. Em uma piscina de tamanho médio, a perda chega a ser de 3.785 litros por mês, o suficiente para consumo de quatro pessoas por um
ano.
11. Atente-se à caixa d’água
Não deixe a caixa transbordar e mantenha-a sempre fechada para evitar a evaporação. Junto do consumo moderado, as chances dela durar mais tempo são maiores.
12. Reaproveite a água
A água do banho e da máquina de lavar pode ser reutilizada para fazer as pequenas limpezas, como a da
calçada ou do carro, e principalmente para dar a descarga.
13. Aposte em sistemas de reutilização
Os sistemas de reuso profissionais são caros, mas um investimento que, em longo prazo, gera economia no
consumo de água e ainda mais na conta.
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SERVIÇO

Eu sou a Porta

Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Quebra gelo: Mostre a imagem de uma porta e
pergunte: qual é a importância de uma porta em
nosso dia-a-dia? Que problemas enfrentaríamos se
elas não existissem?

(Adaptado da internet)

Leitura Bíblica: João 10:7-9
Cântico nº 23: “Porta aberta”

Introdução
A porta é um objeto muito importante do nosso
dia-a-dia. Ela é uma via de acesso que nos permite
entrar e sair dos mais diversos lugares. Sem ela,
nossas vidas seriam muito dificultosas e limitadas. A
palavra “porta” também pode ser usada em sentido
metafórico, por exemplo, quando dizemos que “uma
porta se abriu para mim”. Nesse contexto, tem como
significado “oportunidade”.

5.1 e 8.1: “Tendo sido, pois justificados pela fé, temos
paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por
meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça
na qual agora estamos firmes” e “Portanto, agora
já não há condenação para os que estão em Cristo
Jesus”.

Em João 10.9, Jesus afirma, metaforicamente, ser
a porta. Hoje vamos aprender sobre o significado
dessa afirmação para as nossas vidas.

2. Se alguém entrar por mim, será salvo
Reconhecer que Jesus é a porta não é suficiente.
Isso não faz com que acessemos a Deus e tenhamos
a salvação. Para isso, é necessário dar um passo e
entrar por ele. Estar perto da porta também não é
suficiente. Aquele que está a 5 cm da porta está em
situação igual à daquele que se encontra a 5 km: não
entrou por ela. Reconhecer que Jesus é o salvador e
ter simpatia por ele não é suficiente. É necessário se
comprometer com ele em fé.

Então Jesus afirmou de novo: “Digo-lhes a verdade: Eu
sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes
de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas
não os ouviram. Eu sou a porta; quem entra por mim
será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem.
1. Eu sou a porta
Ao afirmar ser a porta, Jesus estava querendo dizer
que é a via de acesso e a oportunidade. Via de acesso
a quem? Oportunidade de que? Via de acesso a Deus
Pai e oportunidade de salvação. Repare que, nesse
sentido, ele não diz ser uma porta, ou uma das portas.
Sua afirmação é exclusivista: Eu sou a porta; Eu sou o
único acesso a Deus.
Por causa do pecado o ser humano está separado
de Deus e condenado. Apenas através de Jesus ele
pode voltar para Deus. Por isso Ele disse: “Eu sou o
caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai,
a não ser por mim (João 14:6). Apenas através de
Jesus o ser humano pode ser reconciliado com o Pai
e absolvido da condenação. A Bíblia diz, em Romanos

Pergunta: Você reconhece que Jesus é a via de acesso
a Deus e a oportunidade de salvação?

Não há outra via de acesso. Ele é a oportunidade.
Para todas as pessoas e em qualquer circunstância,
Ele oferece o convite de entrada para a vida eterna e
abundante que só Deus pode dar.
Pergunta:
Você já entrou pela porta ou está apenas perto dela?
3. Entrará, e sairá, e achará pastagem
No contexto de João 10.9, Jesus está comparando
o relacionamento com os seus discípulos ao
relacionamento de um pastor com suas ovelhas. No
versículo 7, ele afirma ser a porta das ovelhas. Para
entrar, então, em seu aprisco, é necessário passar
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por ele. Esse aprisco é a igreja, que é a reunião das
ovelhas de Jesus.
Pergunta: O que significa entrar e sair do aprisco de
Jesus?
Ao falar sobre entrar e sair, Jesus quis dizer que suas
ovelhas não poderiam ficar acomodadas ao conforto
e segurança do aprisco. Como acontece com ovelhas
de verdade, ele as conduziria para fora do aprisco,
onde encontrariam pastagem e poderiam correr, se
alimentar e descansar.
Em Mateus 5.13-16, Jesus diz que seus discípulos são
o sal da terra e a luz do mundo. Assim como o sal não
cumpre a sua função ficando dentro do saleiro, nem
a luz debaixo de uma vasilha, as ovelhas de Jesus não
cumprem a sua função ficando apenas no aprisco. Se
do lado de fora do aprisco, acima da porta, há uma
placa em que está escrito “venham” (“Venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e
eu lhes darei descanso”, Mateus 11.28), do lado de
dentro, há outra placa dizendo “vão” (“Vão e façam
discípulos de todas as nações”, Mateus 28.19). Os

discípulos de Jesus são chamados a fazer diferença
neste mundo, levando outras pessoas a também
passarem pela porta. E, aonde quer que estejam,
seja dentro ou fora do aprisco, não faltará o cuidado
e a provisão do pastor.
Pergunta:
Se você já entrou pela porta, tem saído por ela para
apresentá-la a outros que ainda não passaram por
ela?
Conclusão
Sem uma porta, a vida é restrita. Jesus é a porta.
Aquele que entra por ele encontra salvação e a
verdadeira vida abundante. Assim,
• Entre pela porta. Assuma um compromisso de fé
com Jesus;
• Saia pela porta. Não fique no conforto do aprisco,
guardando-o apenas para você.
• Apresente Jesus a outras pessoas para que elas
também possam desfrutar da salvação.

. 43 .

-J U L H O-

ADORAÇÃO

Preso no Amor

Ideia de Decoração
Decore a sala utilizando estes objetos ou imagens que
tenham a ver com amor, cadeados ou pontes.

Bindy Lupis

Leitura Bíblica: Deuteronômio 7: 9
Cântico nº 136: “Sublime amor Deus tem por mim”
História / Ilustração
Você já ouviu falar de cadeados do amor? Em Paris
podemos notar uma característica incomum em
algumas das pontes sobre o rio Sena. Cadeados de todas
as formas e tamanhos são trancados nas pontes, alguns
cobrindo completamente a ponte. Seria fácil consideralos como arte contemporânea, mas dê uma olhada mais
de perto e você verá que há uma história por trás de
cada cadeado ... e ainda melhor, uma história de amor.
A história dos cadeados de amor remonta a um conto
sérvio da Primeira Guerra Mundial. Uma professora
chamada Nadja se apaixonou por um sérvio oficial
chamado Relja . Depois de se comprometerem, Relja foi
para a guerra na Grécia, onde se apaixonou por uma
mulher local. Relja rompeu seu noivado com Nadja,
deixando-a arrasada. Nadja nunca se recuperou e
acredita-se que ela morreu de desgosto.
Mulheres jovens, ouvindo sua trágica história de querer
proteger seus próprios amores, começaram a escrever
seus nomes, junto com os de seus amados, em cadeados
e afixando-os nas grades da ponte onde Nadja e Relja
costumavam se encontrar.
Hoje, os cadeados do amor podem ser vistos em pontes
ao redor do mundo, mas são particularmente populares
na Europa, especialmente em Paris. Casais vêm de todas
as partes do mundo para encerrar seu amor na cidade
mais romântica do mundo.
A tradição diz que se um casal escrever seu nome no
cadeado e prendê-lo na ponte, seu amor durará para
sempre. Eles então jogam a chave no rio abaixo, pois
dizem que a única maneira de quebrar seu amor é
destrancar o cadeado.
Peça a diferentes mulheres que leiam Deuteronômio 7:
9.

outro. É mais do que bondade, mais do que lealdade e
misericórdia. Essas palavras por si só não transmitem a
ideia da firmeza e persistência do amor de Deus por seu
povo da aliança.
A benevolência de Deus é aquele amor seguro que não
deixará Israel partir. Mesmo que eles tenham confundido
várias vezes, Deus permanece fiel. Ele se recusa a lavar
as mãos deles - isso é “chesed”.
Foi descrito por um blogueiro como “o amor consistente,
sempre fiel, implacável, constantemente perseguido,
pródigo, extravagante, desenfreado e furioso de nosso
Deus Pai!”
Muitas vezes é muito difícil para nós imaginar um amor
assim. Mas o mesmo “chesed” que foi dado aos rebeldes
israelitas é oferecido a nós hoje. Nós erramos, não
merecemos ... mas Deus nos ama de qualquer maneira.
Com “chesed”...
Ele colocou nossas iniciais em um cadeado, trancou-o e
jogou a chave fora .É um amor eterno ... Você quer ser
amada com um amor assim?
Conclusão
Você pode ter mulheres em seu grupo que lutam com a
ideia de que Deus as ama - elas podem estar passando
por momentos difíceis em suas vidas que tornam esse
conceito difícil. Seja sincero sobre a luta delas - não as
descarte.
Crie um espaço que sirva como banco de penitentes.
Forneça cadeados e suas chaves (você pode imprimir
imagens de cadeados pequenos) para que as mulheres
possam vir e travar na “ponte” (ou qualquer outra coisa
que simbolize a ponte) e então jogar a chave em um
balde com água.

Os estudiosos da Bíblia frequentemente reclamam que
a palavra “chesed” na Bíblia Hebraica é difícil de traduzir
para o portugues, porque ela realmente não tem um
equivalente preciso em nossa língua. Dê uma olhada
em algumas das diferentes traduções e palavras como
graça, benevolência, misericórdia, amor constante e às
vezes lealdade são usadas.
A palavra “chesed” parece ser usada apenas nos casos
em que existe algum vínculo reconhecido entre as
partes envolvidas. Isso aponta para a atitude que ambos
os lados de uma aliança devem ter um para com o
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AMIZADE

Portas Diferentes
Liz Gainsford

Leitura Bíblica: João 13:35
Cântico nº 46: “Santo nome incomparável”
Ideia de Atividade 1
(pode ser no início ou no final do programa)
Adivinhe a porta
Antes da reunião, peça às pessoas que tragam uma foto das portas de suas casas, podem ser mostradas nos
próprios celulares no momento da atividade. Ou o Oficial pode levar várias fotos de portas diferentes da
comunidade, da igreja, da vizinhança e enumerá-las. Peça às sócias que tentem adivinhar de onde ou de quem
é a porta e escrevam num pedaço de papel/post it próximo a cada imagem. Quem reconhecer o maior número
de portas recebe um prêmio (pode ser uma bala, um bombom, etc.).

Podemos aprender muitas coisas com a incrível
variedade de portas em qualquer lugar do mundo.
Uma das coisas interessantes sobre as portas é
que são todas muito diferentes. Diferentes cores,
tamanhos, padrões e alturas, mas todas têm o mesmo
propósito. As portas são feitas para permitir o acesso
a um edifício, uma empresa ou uma casa. Elas são
projetadas para proteger, mantendo as pessoas fora
e dentro.
Se você olhasse ao redor da sala hoje, acho que
concordaria que somos todos diferentes; a cor do
nosso cabelo é diferente, temos alturas, tamanhos e
idades diferentes - há tantas coisas que nos tornam
diferentes umas das outras. No entanto, somos todas
pessoas, feitas, como nos é dito na Bíblia, à imagem de
Deus. Somos cuidadosamente elaboradas pelo criador
do universo. Somos feitas à Sua imagem.
Você já parou para pensar na variedade de portas que
existem? Muitas vezes as portas revelam algo de quem
mora lá, mensagem de boas-vindas, entalhes, enfeites,
etc. O lado de fora da porta demonstra algo do que ou
quem está lá dentro.
Para aqueles que creem no Senhor ressuscitado temos o Espírito Santo, temos o Deus vivo dentro de
nós. Portanto, nossas vidas, como as diferentes portas,
podem mostrar isso.
O que então nossa vida mostra aos outros?
Como a maneira como vivemos demonstra em que
acreditamos para aqueles que encontramos todos os
dias?
João 13:35 diz: “Nisto todos saberão que vocês são
meus discípulos, se vocês se amarem. ”
Pelo quê? Como nós amamos! Como tratamos as
outras pessoas, a maneira como vivemos.
A maneira como vivemos, como amamos os outros
mostra claramente àqueles que encontramos que
amamos a Jesus ou que pertencemos a Ele? Esta
semana, ao passar por diferentes portas, ao entrar e

sair de edifícios, você se lembrará das portas diferentes
que falamos hoje e de que a forma como vivemos,
nossas ações devem falar daquele que vive em nós Jesus.
Atividade de resposta
Faça um pequeno papel no formato ou recorte de
uma porta, enquanto uma música está sendo tocada
e incentive as mulheres a escreverem no papel
maneiras que irão mostrar intencionalmente aos
outros, por meio de suas ações, que são seguidoras
de Jesus. Elas podem ser trazidas para a frente ou
simplesmente compartilhadas com alguém sentada
ao lado delas. “Com isso todos saberão que vocês são
meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. ”
João 13:35a.
Atividade 2
Em um grande pedaço de papel escreva as palavras
PORTAS DIFERENTES.
A ideia é que cada senhora tenha um papel e uma
caneta. No tempo dado (2 minutos), cada um deve ver
quantas palavras consegue fazer com as letras PORTAS
DIFERENTES. Apenas letras encontradas nessas
palavras podem ser usadas e elas não podem repetir
uma letra (a menos que seja e, ou s) em uma palavra.
A palavra deve conter mais de 2 letras e podem ser no
plural. Depois de começar uma nova palavra, todas as
letras podem ser usadas novamente
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EDUCAÇÃO
Objetivo
Entender que ter uma vida ordenada sem acumulação
depende de comprometimento e disciplina.
Ideias
Você pode convidar uma assistente social ou
especialista neste assunto.
Decoração
Coloque em uma mesa vários objetos em desordem,
um sobre o outro.

A Chave para lidar
com a Acumulação
Leitura Bíblica: Provérbios 20:9
Cântico nº251:” Já achaste em Cristo plena salvação”

Introdução
A dipsofobia é um transtorno psicológico
caracterizado pela tendência de acumular artigos
ou objetos excessivamente.
As pessoas que
apresentam esse transtorno desenvolvem uma
vontade obsessiva compulsiva de acumular objetos,
sendo incapazes de se livrar do que é acumulado,
mesmo que aparentemente não tenha valor.

Limpeza espiritual
A limpeza espiritual é mais importante do que
qualquer outra tarefa em sua lista de tarefas. Mas
a boa notícia é que você não precisa sair dessa
confusão sozinha, ou contar com a ajuda de alguém
que não entende suas lutas. O Espírito Santo pode
lhe dar coragem para colocar nas mãos de Deus o
caos de sua vida.

As pessoas afetadas por essa síndrome ficam
chateadas se outras tocam suas coisas, sofrendo
episódios intensos de ansiedade, com o simples
pensamento de ter que descartar alguns de seus
objetos, mesmo que apresentem algum perigo ou
não seja saudável.

Vamos ver no livro de 2 Coríntios 7:1 “Então,
amados, já que temos tais promessas, vamos nos
purificar de toda contaminação de carne e espírito,
aperfeiçoando a santidade no medo de Deus”. O
sangue do Senhor Jesus faz o trabalho de limpeza e
limpa a bagunça em nossas vidas. Porém, isso não
quer dizer que você não tem que fazer algo sobre
isso. Deus não é um empregado doméstico que
coloca nossa casa em ordem para nós.

Os objetos acumulados podem se tornar tantos e
tão variados, que além de serem um perigo latente,
eles vêm para evitar a livre circulação em casa
causando um transtorno, interferindo em atividades
do cotidiano elementar, como cozinhar, limpar,
descansar, dormir e usar instalações sanitárias.
O acúmulo e a desordem podem perder tempo e
dinheiro, além de criar tensão desnecessária. Além
disso, dá a imagem falsa ou verdadeira de uma
pessoa materialista, confusa ou desorganizada. As
consequências do transtorno ou do acúmulo não
afetam apenas a parte física e o nosso ambiente,
mas também afetam a parte espiritual.
Consequências da desordem espiritual
Quando você não lida com a desordem, acúmulo de
preocupações, pecados, ressentimentos e amargura
em seu coração, isso pode afetar seriamente sua vida,
silenciando a voz de Deus, perdendo a felicidade e
destruindo relacionamentos. Para acabar com esses
males é necessário ter uma limpeza espiritual.

O Senhor espera que seus filhos participem da
manutenção regular de suas vidas. Quem não
gosta da ideia de ter uma casa limpa e arrumada?
O que a maioria de nós não gosta é do esforço que
isso requer. No entanto, limpar e organizar a casa
não é uma tarefa impossível. Todos nós temos as
habilidades necessárias para tirar a poeira de uma
superfície, ou para colocar as coisas onde elas
precisam estar, só que às vezes gostaríamos de não
ter que fazer isso. No entanto, assim como limpar a
casa é algo que cada pessoa pode fazer, manter sua
vida espiritual em ordem também é possível.
Conclusão
Para manter sua vida espiritual em ordem, minha
querida, é necessário apenas ter comprometimento
e disciplina. Esforce-se para orar e pensar sobre
sua situação espiritual toda vez que você faz tarefas
domésticas e peça a Deus discernimento sobre o que
você deve limpar de sua vida, e também coragem
para se afastar dessas coisas. Deus te abençoe.

. 46 .

-J U L H O-

SERVIÇO

Jesus é a Porta de
Entrada para o Céu
Ana Rute Cavaco

Leitura Bíblica: João 10: 1-18 e 27-30
Cântico nº” 192: “Ouve como a porta chama”

Ovelha sem pastor

Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)

1- Convidar as participantes a formarem duplas, ficando uma ao lado da outra.
2- A dupla define quem deles será a ovelha e quem será o pastor:
- A ovelha fecha os seus olhos e é conduzida pelo pastor.
- O pastor – olhos abertos – toma a ovelha pelas mãos, ombro… e a conduz
- Enquanto isso, estar atento aos sentimentos que experimenta:
- Como ovelha: enquanto é conduzida – o que sente? (medo, confiança…).
- Como pastor: enquanto conduz- o que sente? (responsabilidade, medo…)
3- As duplas (pastor e ovelha) vão caminhando pelo salão. Deixar um tempo.
4- Depois, o dirigente as convida a mudar: quem era a ovelha se torna agora pastor; quem era pastor se torna
agora ovelha.
5- E a dinâmica continua. Deixar um tempo.
6- Dar um sinal de parada e as duplas voltam ao salão, partilhando a experiência feita.
- como foi a experiência? O que sentiram como ovelha e como pastor?
- Na vida diária, quem nos conduz? Onde devemos nos deixar conduzir mais?
Ovelhas e pastor. Uma realidade tão pouco comum
nos dias de hoje, mas tão presente na época de
Jesus. No antigo Israel, era um meio de subsistência
e é com a vida da época que Jesus escolhe falar
a quem o ouve. Hoje, a Bíblia pode parecer-nos
difícil de compreender ou distante no tempo, mas
precisamos prestar um pouco mais de atenção para
ver a forma simples e esclarecedora como Jesus
deseja se apresentar para conseguirmos transportar
estas ilustrações para a vida de hoje.
Nesta época, era habitual numa determinada
localidade, existir um grande curral comunitário, e
no final do dia os pastores trazerem o seu rebanho
para passar a noite, pagando a este proprietário
a guarida das suas ovelhas. Pela manhã, quando
a porta era aberta pelo responsável pelo cuidado
do curral, os pastores chegavam e chamavam as
ovelhas que lhes pertenciam, de forma a levar
consigo cada uma sem esquecer nenhuma. Um
bom pastor da época estava tão ligado ao cuidado
das suas ovelhas que, quando as chamava, elas o
seguiam porque conheciam a sua voz.
Jesus usa esta ilustração em particular para falar
do seu relacionamento com todos aqueles que

o seu Pai lhe dá para cuidar. Aprendemos, assim,
que Jesus sendo o bom pastor, conhece o cristão
e o cristão reconhece a sua voz e o segue. Esse
reconhecimento de ambos é fundamental neste
relacionamento. Por último, o porteiro deste curral
nesta ilustração é Deus Pai, que abre a porta do
Céu para que – com o pastor – as ovelhas sejam
encaminhadas em segurança.
Jesus continua a sua ilustração, explicando que
ele mesmo é a porta do curral. “Eu sou a porta”.
Ele não só é o nosso bom pastor que nos conduz
em segurança ao aprisco, ele é a porta que nos
dá acesso a esse lugar. Aqueles que vão até ele,
podem ter garantia de vida e de provisão. Ele é o
único que pode trazer a esta vida segura, por isso
nos versículos 8 a 10 ele alerta acerca daqueles que
prometem estas coisas, mas nada mais são ladrões
que procuram lucrar com as ovelhas, e que no fim
das contas só as prejudicam.
Jesus continuou: “Eu sou o bom pastor. O bom pastor
dá a sua vida pelas ovelhas. Mas, o mercenário, e o
que que não é pastor, de quem não são as ovelhas,
vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge; e o lobo as
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arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque
é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu
sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas e
das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me
conhece a mim, também eu conheço o Pai; e dou a
minha vida pelas ovelhas” (vs. 11–15).
Aqui, Jesus faz um novo contraste, com o
mercenário. Era comum também neste tempo,
contratar-se alguém para ajudar no cuidado das
ovelhas. Mas visto que estes contratados não
eram realmente o pastor, mas alguém pago para
o substituir, o cuidado que o rebanho recebia não
era igual. Jesus destaca que o que distingue o bom
pastor do mercenário é a sua atitude em situações
de perigo.
Quando o pastor vê o lobo, fica na frente com a sua
vara, a impedir o ataque ao rebanho, ao contrário
do mercenário que abandona o rebanho e foge. O
pastor, se necessário, arrisca e dá a sua vida para
salvar o rebanho.
Concluindo este discurso, Jesus deixa bem claro
que ele dá a sua vida de livre vontade, por amor
das suas ovelhas. A morte de Cristo não foi um fim
inevitável, nem fruto dos acontecimentos. Ninguém

tirou a vida do Senhor Jesus, ele deu-a de livre
vontade! Esta é a mensagem central da Páscoa: o
nosso bom Pastor, aquele que é a porta de entrada
no Céu, entregou-se voluntariamente no nosso
lugar para termos acesso a uma vida eterna. Jesus é
bem claro no versículo 28: “E dou-lhes a vida eterna,
e nunca hão-de perecer, e ninguém as arrebatará
da minha mão”.
Com Jesus, estamos seguros e protegidos. Ele
assegurou um lugar para todos aqueles que vão até
ele e se entregam aos seus cuidados. Ele é o bom
pastor que cuida de nós, ele é a única porta que
nos leva ao aprisco seguro junto a Deus. Vais ficar à
porta, ou vais entrar?
PERGUNTA PARA REFLEXÃO
Jesus disse que ninguém pode arrancar as ovelhas
das suas mãos. Estamos seguros, não porque está
em nós o poder de permanecermos junto a Jesus,
mas porque quando vamos até Jesus, ele garante
que estamos seguros. Esta promessa é a mensagem
central da Páscoa, e um conforto para quem duvida
de si mesmo. A promessa de vida eterna só poderia
ser feita por Deus. Jesus é Deus. Já reconheceste
isso?
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ADORAÇÃO

A Chave para uma
Vida Melhor
(Adaptada da internet)

Leitura Bíblica: Daniel 6:1-28
Cântico nº 383: “Firme e corajoso como Daniel”

Ideias de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Artesanato: compre um relógio baratinho e peça que as senhoras do seu grupo tragam cada uma chave que
não usam mais. Você pode pedir que cada uma decore a sua chave, ou escreva seu nome nela e substitua
os números pelas chaves. Cole com cola quente ou cola para artesanato. O Relógio poderá decorar a sala
de reuniões e a cada dia em que estiverem juntas poderão olhar o relógio com seus nomes ou chaves e
lembrarem de orar por aquelas que não estão naquele dia.
Daniel era um homem de fé profunda e sólida. Quando
jovem, “resolveu firmemente, não se contaminar” (1:8),
mesmo desobedecendo uma ordem do rei sob o qual,
ele estava cativo. O princípio de obedecer a Deus acima
do homem, o guiou através de toda a sua vida e foi
exemplificado novamente, quando era um velho, talvez
perto dos noventa anos, quando foi lançado na cova
dos leões por recusar uma ordem do rei (Daniel 6).
Vamos pensar sobre o tema: Vida devocional – A chave
para uma vida melhor.
Devocional é a demonstração da devoção e admiração
por algo ou alguma coisa, geralmente no âmbito
religioso. Devocional é o período que uma pessoa
separa para se dedicar a Deus, ou seja, fazer orações,
agradecimentos, leituras e discussões sobre a Bíblia.
1.UMA VIDA DE DEVOÇÃO A JESUS: SEMPRE SERÁ
TESTADA
“De fato, todos os que desejam viver piedosamente em
Cristo Jesus serão perseguidos.” (2 Timóteo 3:12).
a) Encontramos uma verdade neste versículo! Se
escolhemos viver uma vida fiel em Jesus, a perseguição
virá sobre nós! Não transforme isso em algo ruim!
Se nos atentarmos ao (v.3), vamos perceber que Deus
estava conduzindo Daniel a lugares altos.
b) As provações que vêm sobre nós, nunca são
destinadas para nos destruir, elas vêm para que
possamos ter uma oportunidade de crescer.
• “Sabemos que Deus age em todas as coisas para o
bem daqueles que o amam, dos que foram chamados
de acordo com o seu propósito. (Romanos 8:28);
• “Porque sou eu que conheço os planos que tenho
para vocês”, diz o Senhor, “planos de fazê-los
prosperar e não de lhes causar dano, planos de darlhes esperança e um futuro.” (Jeremias 29:11)

c) Quando Daniel recebeu sua sentença de morte, e
desceu à cova dos leões, o que aconteceu? Deus foi
engrandecido! (vs. 25-28). Quando as provações da vida
vêm contra nós e nos mantemos fieis, independente
do resultado, Deus é honrado mediante a nossa fé.
d) Os (vs. 4-5), fala que os homens foram perturbados
pela fé de Daniel. Eles sabiam que Daniel, possuía
algo que eles não tinham. Enquanto passamos pela
cova dos leões o mundo precisa ver a nossa fé e não a
nossa murmuração. Os crentes são epístolas vivas – (2
Coríntios 3: 2)
e) Não pense por um minuto que o mundo não vê a
sua paz, suas ações e a ajuda que você está recebendo
do Senhor! Quando temos uma vida de intimidade com
Deus, a nossa fé perturba os ímpios.
2. UMA VIDA DE DEVOÇÃO A JESUS: TESTIFICAR
(Assegurar ou Afirmar) O SEU OBJETIVO.
Às vezes, um testemunho de fé debaixo de um
julgamento tem mais valor que um testemunho de
palavras.
a) Daniel, afirma sua fé aos seus inimigos. O que ele
fez? (vs.10-11) Daniel não alterou sua rotina de oração,
nem mesmo para agradar ao rei. Ele permaneceu
fiel apesar do perigo, da pressão para se conformar
e aceitar a ordem do rei. A posição de Daniel foi pelo
Senhor não importando o que ele poderia sofrer e
perder em sua vida.
• “Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se
firmes, e que nada os abale” (1 Coríntios 15:58a)
b) Daniel, afirma sua fé ao rei, a mais alta autoridade
política da nação (vs13-20). A fé de Daniel causou
um impacto no rei. Até ele acreditava que o Senhor
poderia livrar Daniel dos leões. (v. 16)
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Uma fé consistente tem o poder de motivar àqueles que
nos conhecem, a reconhecer o Senhor por si mesmos!
c) Quando uma fé consistente é praticada, ela encoraja
os outros a serem mais consistentes em sua própria fé.
Nossa fé pode ajudar nosso irmão a crescer! Paulo era
encorajado mediante a fé que via dos irmãos da igreja
primitiva. (Atos 28:15)
d) A fé consistente de Daniel definiu seu foco, seu
propósito. Daniel permaneceu firme no caminho para
Deus, sabendo que a ninguém tinha que agradar a não
ser a Deus. Quando uma pessoa caminha firmemente
e fielmente com Jesus, mesmo diante das tentações e
problemas que o rodeiam, ele declara com ousadia o
seu proposito e onde ele quer chegar.
e) O crente que possui uma fé consistente, solida não
tenta viver para agradar a todos, ele apenas vive para
agradar a Deus. Sua principal preocupação é a gloria
de Deus. Ou estou tentando agradar a homens? Se eu
ainda estivesse procurando agradar a homens, não
seria servo de Cristo.
• (Gálatas 1:10) Acaso busco eu agora a aprovação
dos homens ou a de Deus?”
3. UMA VIDA DE DEVOÇÃO A JESUS: VAI LHE
GARANTIR TRIUNFAR
a) Diante das adversidades: A fé de Daniel lhe deu a
vitória. E da mesma maneira Deus fará o mesmo por
você! É o que a Palavra nos garante… (2 Coríntios
2:14) “Mas graças a Deus, que sempre nos conduz
vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala
em todo lugar a fragrância do seu conhecimento;”

dos seus acusadores e até de si próprio. Sua fé o fez
resistir e o conduziu em meio a uma condenação de
morte.
c) A fé ainda faz o mar se abrir, as tempestades se
acalmarem e multiplicar pães e peixes. A fé garante
a vitória dos filhos de Deus. “… todas as coisas são
possíveis àquele que crê” (Marcos 9:23)
d) Diante do seu adversário: A fé de Daniel permitiulhe ver os leões perderem seu apetite os seus
inimigos perderem a vida. Ele viu todos os adversários
derrotados! Um dia, veremos os adversários da fé
desaparecerem um a um. Então, contemplaremos a
verdade que nossa fé conquista todas as coisas!
e) Precisamos buscar ter uma vida de comunhão com
Jesus, através da devoção.
CONCLUSÃO
Precisamos de olhar para a vida do homem Daniel, seu
exemplo e o que Deus fez através da vida de devoção
dele! Precisamos de alguns homens e mulheres de fé
e consistência! Você é um cristão consistente? Você
vive todos os dias para a glória de Deus? Deus só
quer que as pessoas sejam consistentes. Ele só quer
que andemos em obediência, minuto a minuto e dia
a dia. Isso descreve você? Se não, busquemos ajuda
no Senhor Jesus. Se você é inconstante, bipolar em
sua fé, saiba que está não é a vida que Deus planejou
para você! Você pode andar com Ele e ser consistente.
Assim como Ele foi com Daniel ele deseja também
habitar em nós. Ele fará isso para que você possa
demonstrar o poder da fé e consistente nEle.

b) A fé de Daniel em Deus permitiu que ele desfrutasse
da vitória na cova dos leões, do perigo, do rei Dário,
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AMIZADE

A Porta Aberta de
Boas-Vindas

Leitura Bíblica: Levítico 19:34/ Lucas 15: 11-22
Cântico nº 23: “Redentor Onipotente”
176: “Manso e suave”
Coros: “Ensina-me a amar-Te!” / “Que a beleza de
Cristo se veja em mim”

Astrid Herring

Leia as passagens bíblicas acima no início da devocional.
Nossa primeira porta em Moscou estava tudo, menos
aberta, quando chegamos ao apartamento novo, pois,
depois de carregar a bagagem pela escada interna de
pedra, nos deparamos com uma grande porta de ferro
com duas fechaduras separadas, precisando de duas
grandes chaves de metal para abri-la. A primeira abria
girando no sentido horário duas vezes e a outra, no
sentido anti-horário uma vez. Então quando aquela porta
foi aberta, outra porta estava imediatamente na frente do
seu rosto exigindo um molho separado de chaves.
Investigações posteriores sobre essa “porta dupla”
revelaram que eram comuns na Rússia. Elas foram feitas
para dar ao chefe de família alguns minutos extras para
esconder qualquer coisa incriminadora antes que um
funcionário indesejado invadisse sua entrada. (Eu nunca
tive certeza se esse era realmente o motivo ou apenas
uma história para desanimar os recém-chegados!)
No entanto, essa experiência com as portas foi exatamente
o oposto das boas-vindas que recebemos de nossos
amigos do Exército de Salvação da Rússia e de um grande
número de pessoas nas ruas. Muitas vezes ficamos gratos
pela ajuda que recebemos dos moradores para nos
adaptarmos ao novo idioma, ao novo alfabeto, aos novos
costumes e às novas formas de fazer negócios.
Nunca esqueceremos a gentileza de uma senhora em
uma tarde de sábado no início de nossa estadia. Amigos
nos disseram que se pegássemos um determinado ônibus
nessa rua em particular, contássemos 23 paradas e depois
descêssemos, chegaríamos na frente de um grande
shopping center. Então, em um de nossos dias de folga,
esperamos devidamente na parada. Vários minutos se
passaram e uma senhora bastante idosa se aproximou de
nós e com um sorriso começou a imitar cuidadosamente
alguém subindo alguns degraus.
‘’ Sim, ou Da ’, dissemos‘! ’‘ Ah, ’ela disse e apontou para o
fim da rua, onde algumas outras pessoas estavam. O que
parecia ser o ponto de ônibus não era o lugar certo, era
preciso esperar o ônibus em frente a um pequeno aviso
pendurado nos fios elétricos no meio da rua, e não no
abrigo.
Nós a seguimos de volta. Então ela disse ‘ASHAN?’ O nome
de um grande complexo de lojas. ‘Pa’, dissemos. _ Oh, _ ela
disse novamente e nos pegou pela mão e nos guiou pela
estrada para o outro lado.
Estávamos do lado errado da estrada e teríamos
percorrido 26 pontos na direção errada!

Ser um recém-chegado ou imigrante é emocionante, mas
também pode ser uma experiência confusa e exaustiva.
Então se os desafios normais de trabalhar com uma
língua diferente, diferentes costumes, formas, processos e
novas normas sociais não escritas forem superados pelas
experiências de trauma e perda que os refugiados trazem
consigo ao se estabelecerem em seu novo país, a energia
e os recursos necessários é mais do que duplicado.
A Escritura inclui uma série de passagens onde Deus
expressa Seu profundo amor pelo estrangeiro, o refugiado,
o grupo de pessoas deslocadas ou socialmente inaceitáveis
e nos instrui a abrir uma porta de boas-vindas a eles. Isso
pode acontecer de forma muito organizada ou por meio
de uma oferta de ajuda a alguém que encontramos no
nosso dia a dia, como vivemos em nossos primeiros dias
em Moscou.
Muitas vezes, a porta de boas-vindas é simplesmente um
sorriso ou não ficar agitado com a pessoa na sua frente em
uma fila do caixa que está achando a moeda ou a máquina
de pagamento um desafio. Seu sorriso amigável e seu
dom de paciência podem estar dando a eles o impulso de
que precisam para continuar seu esforço diário de fazer
do seu país seu novo lar.
Há outra porta de boas-vindas na Bíblia sobre a qual Deus
fala. Eu a chamo de Porta de ‘Bem-vindo de volta’.
Jesus descreve isso em Sua história do Filho Pródigo. Em
primeiro lugar, é o portão aberto da fazenda da família,
onde o pai aguarda esperançoso o retorno de seu filho e,
em seguida, são os braços abertos do pai que o recebem
de volta. Esses braços não apenas abrem o caminho para o
jovem buscar e receber perdão das próprias pessoas que
ele havia maltratado, mas também oferecem o elemento
extra de restauração.
Que desafio para todos nós! Tornar-se essa porta de boasvindas nos envolve pedir a Deus que cure nossos corações
e nos leve ao lugar de aceitar de volta em nossas vidas as
pessoas que nos magoaram ou as pessoas que amamos.
Pessoas que, como o filho pródigo, são amadas por Deus
nosso Pai.
Por esta porta, sou grato pela verdade em Filipenses 2:13
“Porque é Deusque está trabalhando dentro de nós para
lhe dar o desejo e o poder de fazer o que O agrada. ” Eles
mostram que a chave para essa porta é permitir que Deus
trabalhe dentro de nós para trazer uma atitude de perdão
e a capacidade de receber de volta aquele que se perdeu.
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EDUCAÇÃO
Ideia de Atividade
Todos devem vir com uma semente germinada, um
broto de escolha, por exemplo, quinoa, trigo, soja, chia,
linhaça, etc. (entregue as sementes com antecedência,
para que consigam tempo para que elas brotem –
pode ser na semana anterior).
Há algum tempo recebi um curso sobre como
preparar alimentos com a germinação de sementes.
Estes são ricos em nutrientes, proteínas, vitaminas,
minerais e substâncias antioxidantes, que protegem
contra o depósito de colesterol nas artérias e contra
o câncer. É muito importante tomar nota porque essa
preparação deve ser consumida por todos, exceto por
uma mulher grávida. Caso contrário, é aconselhável
servir em saladas de alface, pepino, abacate, tomate
ou entradas na hora do almoço - apenas uma colher
por pessoa.

Chave para uma
Vida Saudável
Território Oeste da America do Sul

Leitura Bíblica: Gênesis 1:29 , I Coríntios 6:19
Cântico: “Buscai primeiro o reino de Deus”
Objetivo:
As senhoras aprenderão a preparar alimentos
saudáveis e nutritivos.

Como fazer ou preparar brotos de sementes:
Primeiro - colocamos as sementes em um recipiente de vidro com água e deixamos descansar durante a noite. A
quantidade de sementes é um punhado de soja para cada 2 pessoas, você tem que adicionar água para que cubra
todas as sementes (basta cobrir, não ultrapassar). Na manhã seguinte, retiramos a água e colocamos as sementes
em um recipiente seco (é conveniente colocar papel de cozinha ou um pano para absorver a umidade). Com a ajuda
de uma tampa ou prato, cobrimos para que nenhuma luz entre. Deixe ficar em um lugar seco por 2 ou 3 dias. É
conveniente todos os dias ver se as sementes estão brotando corretamente. Depois de 72 horas ou mais, os brotos
de soja devem atingir um comprimento entre 3 e 5 centímetros, e quando crescerem desta forma, estarão prontos
para usar na cozinha. O último passo é remover a pele da semente e cortar as raízes. Para cortar as raízes você
pode usar tesouras de cozinha ou diretamente com as mãos e pronto, dê uma pequena lavagem com água antes de
preparar os brotos de soja caseiros recém-criados e consumir.
Segundo - Brotos de sementes são uma das formas mais naturais de consumir essa leguminosa nutritiva e saudável.
Cozidos e preparados como indicado na receita, os brotos de soja são ricos em enzimas (assim como todos os
brotos), que facilitam a digestão tanto no estômago quanto no intestino, e também regeneram a flora intestinal. A
razão calórica na gordura total 5%, proteínas 32% e carboidratos 63%.
Receita. BROTOS DE SOJA (4 porções)
• Ingredientes:
500 gr. de brotos de soja (brotos de soja)
8 dentes de alho
• Ingredientes complementares:
3 colheres de sopa de molho de soja
3 colheres de sopa de azeite
• Preparação: Descasque o alho e corte-o em fatias finas. Refogue o alho com algumas gotas de óleo em
uma panela, adicione os brotos e o molho de soja, mexa de vez em quando e sirva quente e imediatamente.
(Copiado da oficina de germinação de sementes)
Quando Deus fez a criação, Ele pensou em cada detalhe que precisaríamos, todas as criaturas para viver, e para
vivermos uma vida saudável, então devemos consumir tudo o que Ele criou para nutrir e energizar nosso corpo de
forma saudável.
Vivemos em tempos onde muitos alimentos não são mais 100% naturais e muitos outros que contêm ingredientes
que prejudicam muito nossa saúde. Vamos procurar a melhor maneira de nos alimentarmos porque às vezes o mais
simples está na ponta dos dedos, e geralmente é o mais barato e natural.
Deus te abençoe.

. 52 .

-A G O S T O-

SERVIÇO

Chave para um
Futuro Positivo
Carolyn Hallett

Leitura Bíblica: Mateus 5: 3-11
Cântico nº 122: Senti um novo toque em
minha alma e coração”

Era uma vez um homem sábio que ia olhar o oceano
para escrever. Ele tinha o hábito de caminhar na praia
antes de começar seu trabalho. Um dia, enquanto
caminhava ao longo da costa, ele olhou para a praia
e viu uma figura humana se movendo como uma
dançarina. Ao se aproximar, percebeu que a figura
era de um jovem e o que ele estava fazendo não era
dançar.
O jovem estava descendo para a costa pegando
pequenos objetos e jogando-os no oceano. Ele se
aproximou e gritou “bom dia!.’ ‘Posso perguntar o que
é que você está fazendo?’ O jovem fez uma pausa,
estendeu a mão e respondeu - ‘jogando estrelas
do mar no oceano’. Devo perguntar: ‘Por que você
está jogando estrelas do mar no oceano?’ o jovem
respondeu,
- O sol está nascendo e a maré está baixando. Se eu
não as jogar, elas morrerão.
Ao ouvir isso, o homem sábio comentou: ‘Você
percebe que há quilômetros e quilômetros de praia e
há centenas e centenas de estrelas do mar, você não
pode fazer a diferença.’ pegou outra estrela do mar
e jogou-a no oceano. Ao encontrar a água, ele disse:
‘Fez diferença para aquela. O ex líder do Exército de
Salvação Internacional, General André Cox, juntou-se
ao Grupo do Banco Mundial e a mais de 30 líderes
das principais religiões do mundo e líderes globais de
organizações religiosas para lançar um apelo à ação
para acabar com a pobreza extrema até o ano 2030.
Em abril de 2015, a Sede Internacional do Exército
de Salvação organizou a primeira Conferência de
Apadrinhamento Global. Foi um momento inestimável
para discutir questões, como o apadrinhamento pode
ser mais eficaz e como podemos contribuir para
erradicar a pobreza extrema até o final de 2030. O
Programa de Apadrinhamento de Crianças ajuda a
fornecer as necessidades básicas de alimentação
e educação , abrigo e cuidados médicos básicos. O
apadrinhamento muda a vida de milhares de crianças.

Muitas são mantidos por meio de escolas primárias
e secundárias, e algumas são capazes de concluir
estudos universitários para que possam usar seu
potencial dado por Deus. As histórias de como as vidas
individuais das crianças, juntamente com suas famílias
e comunidades mudaram são infinitas!
Por que o apadrinhamento de crianças é importante?
O apadrinhamento de crianças pode mudar vidas e
dar esperança.
O chamado de Deus para dar a mudança porque as
crianças são o nosso futuro.
Oportunidade para as crianças se desenvolverem no
contexto da família e da comunidade.
As crianças merecem o direito de acesso a
oportunidades para seu desenvolvimento futuro.
Todas as crianças têm direito às mesmas oportunidades
e é nossa responsabilidade proporcioná-las.
Educação para aliviar a pobreza.
Capacite a vida de uma criança em grande necessidade.
As crianças são essenciais para mudar o mundo e
trazer esperança.
Parte da missão do Exército de Salvação é trabalhar
em nome dos mais vulneráveis.
Obrigada a todos os nossos padrinhos- vocês estão
ajudando o Exército de Salvação a mudar vidas todos
os dias.
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ADORAÇÃO

Fé que Destranca
a Porta
Cassi Everitt

Leitura Bíblica: Lucas 8:42-48
Cântico nº 196: “De um milagre precisas”
Coro: “Esta fé animadora”

Este é um recurso que pode ser usado como uma
mensagem ou como parte de um programa de
compartilhar histórias de fé.
Narrativa
A Mulher com hemorragia (Lucas 8: 42-48)
O que você vai precisar: Um lenço de cabeça
Cena 1
A mulher com hemorragia
Sou uma mulher simples, ninguém especial ... mas
tenho uma história milagrosa para contar ...
Estou aqui hoje como uma mulher curada ... e deixeme dizer por quê.
Por 12 anos da minha vida eu sangrei constantemente.
Por doze anos estive completa e totalmente exausta,
física e mentalmente. Fazer a menor tarefa consumia
muito de minha energia. Eu podia sentir que estava
murchando.
Eu tinha me acostumado com o sangramento e a
fraqueza que o acompanhava.
Mas foi a solidão que me consumiu.
Tentar contrabandear meus trapos sujos para lavar
no rio era humilhante. Eu podia sentir os olhares de
outras mulheres queimando ao meu lado.
Por 12 anos, desejei que alguém me tocasse - mas por
causa da minha condição, fui rejeitada. Se eu apenas
encostasse em outra pessoa, ela teria que passar o
dia inteiro lavando a roupa e tomando banho para
se limpar e voltar para a cidade. Ninguém queria
ficar perto de mim. Não havia ninguém para me dar
um abraço, nenhum ombro para chorar, nenhuma
irmã para trançar meu cabelo. Tudo o que toquei ou
em qualquer lugar em que me sentei imediatamente
tornou-se impuro.
Eu nem mesmo fui autorizado a entrar na sinagoga
para ouvir as preciosas palavras da Torá. Eu me sentia
tão sozinha, tão pouco amada, tão incrivelmente
inútil. Depois de 12 anos sendo tratada assim, eu
havia perdido as esperanças.
Eu tinha visto médico após médico e tentado
remédio após remédio, mas nada adiantou. Eu tinha
tentado de tudo! Eu tinha gasto todo o meu dinheiro

pagando pessoas que disseram que poderiam me
ajudar, então fiquei sem dinheiro e ainda sangrando.
Eu havia perdido todas as esperanças. Ninguém
queria estar perto de mim, ninguém poderia me
ajudar. Senti que seria assim pelo resto da minha
vida.
Cena 2
Necessidade de chegar a Jesus - Fé
Um dia, vi um homem passando com uma multidão
de homens e mulheres ao seu redor. Eu ouvi algumas
mulheres conversando e dizendo que Ele era Jesus,
o curador. Esta não foi a primeira vez que ouvi sobre
Jesus e as histórias de suas curas. Imediatamente
soube que tinha que chegar até ele. No entanto,
como eu poderia? Eu era uma mulher impura e com
um simples toque podia contaminar outra. Lutei
com isso por um tempo.
Atravessar a multidão sozinha seria uma tarefa
enorme, mas eu sabia que precisava tentar.
Eu sabia que não poderia simplesmente ir até Ele e
pedir-Lhe que me curasse, e estava com medo de
que Ele ficasse com raiva de mim se eu o tocasse e
o tornasse impuro. Portanto, decidi que teria de me
aproximar Dele em segredo. Se ele realmente era o
curador de quem as pessoas estavam falando, então
tudo que eu teria que fazer seria tocar em Sua capa
e eu seria curada.
Levei um tempo para reunir coragem, mas
lentamente comecei a abrir caminho no meio da
multidão.
Cena 3
As multidões - barreiras
Pude ver que Jesus estava sando da casa de um
dos líderes da sinagoga. Eu sabia que tinha que me
apressar ou perderia minha chance. Havia tantas
pessoas apenas tentando ter um vislumbre de
Jesus. Eu estava me movendo o mais rápido que
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podia, mas meu corpo frágil doía. Abrindo caminho
entre as pessoas, finalmente estava chegando mais
perto. Eu estava quase perto o suficiente para tocálo, então me abaixei sobre minhas mãos e joelhos
e abri meu caminho final através das pernas da
multidão e enquanto estendia minha mão frágil,
ossuda quase sem vida, as pontas dos meus dedos
apenas roçaram a ponta de seu manto.
Imediatamente eu senti um poder de cura percorrer
meu corpo, eu sabia que estava curado! Meu corpo
estava cheio de energia que eu não sentia há 12
anos, minha cor de pele mudou e meu corpo estava
forte. Eu queria gritar com toda a força dos meus
pulmões. Eu estava incrivelmente feliz, mas estava
com medo de que as pessoas descobrissem o que
eu tinha feito e que Jesus soubesse que eu O havia
tocado, então rapidamente voltei pela multidão
para fugir.
De repente, ouvi uma voz perguntar ‘quem tocou
em meu manto?’ Eu estava tremendo de medo,
encolhi o máximo que pude no meio da multidão
para tentar me esconder. Eu ouvi os discípulos
de Jesus rirem Dele - havia tantas pessoas que
poderiam tê-lo tocado, Ele estava cercado pela
multidão, mas isso não foi suficiente para Ele. Ele
continuou procurando por mim.
Não tive escolha a não ser admitir o que havia feito.
Eu estava apavorado, meu corpo tremia. O que
Ele iria fazer comigo? Ele me bateria como outros
homens que eu toquei fizeram? Fiquei maravilhada
com a minha cura e tão incrivelmente grato, então
me levantei e caminhei em direção a Jesus.
Caindo a seus pés, meu corpo tremendo, eu
confessei: ‘Jesus, fui eu quem tocou no seu manto’.
Eu não conseguia nem olhar para ele. Eu gaguejei
como eu queria desesperadamente ficar bem e
como eu sabia que apenas tocar em Sua capa me
curaria, e que sim, que eu finalmente estava bem.
Pedi desculpas repetidas vezes por minhas ações,
esperando que ele entendesse um pouco por que
ousei torná-lo impuro.

meu lado.
E então, e eu nunca vou esquecer isso, Ele colocou a
mão no meu ombro e disse: “Filha, a tua fé te curou vai em paz.” Meu próprio pai me rejeitou e ninguém
me tocou em anos, e aqui Jesus me abençoou e me
chamou de filha. Esse toque, essa palavra me curou
mais do que apenas parar o sangramento. Pela
primeira vez em anos, me senti aceita e amada - me
senti inteira novamente.
Juntos, nos levantamos. Ele não parecia se importar
que eu fosse uma mulher. A maneira como Ele me
abraçou, foi realmente como se eu fosse sua filha.
Eu estava cheia de alegria, esperança e amor. Eu
não conseguia parar de sorrir - eu estava tão feliz.
A multidão testemunhou minha aceitação e,
mais uma vez, eu sabia o que era ser amada e
reconhecida. Jesus me curou - Ele me deu uma nova
vida.
Minha vida nunca mais foi a mesma. Por 12 longos
anos minha vida foi inútil e sem esperança. Mas
agora sou uma mulher curada, livre para viver
novamente.
Jesus ‘o curador, me curou e me deu uma nova vida.
Nunca esquecerei Suas palavras, ‘Filha, sua fé te
curou, vá em paz’.
Para refletir:
Como está sua fé?
Quais obstáculos você precisa vencer pela fé?

Cena 4
Sua fé te curou
A multidão ficou em silêncio. Eu estava esperando
ansiosamente por uma resposta, ainda tremendo
de joelhos, com minha cabeça tocando o chão.
Então eu ouvi passos suaves se movendo em minha
direção. Eu podia ouvir a sujeira batendo em Suas
sandálias. Ele não gritou comigo, Ele não me bateu,
Ele nem mesmo se afastou com nojo. Em vez disso,
ele caminhou em minha direção e se ajoelhou ao
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AMIZADE

Chaves da
Esperança
Julie Alley

Leitura Bíblica: Provérbios 21: 3 NVI
Cântico nº 46: ”Santo nome incomparável”

Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Decoração: prepare diferentes ambientes pelo salão
Coloque mesas ao redor da sala onde as mulheres possam se sentar.
Escreva uma carta de esperança e amor para uma mulher refugiada. Orem por alguém que conheçam e
que precise de ajuda.
Desenhe as mãos das mulheres e coloque-as na parede como um sinal de que elas serão portadoras de
esperança em sua comunidade.
Crie um lugar onde elas possam ir e se sentar em um local que possa representar o abrigo de um sem-teto
(por exemplo, carrinho de compras cheio de lixo, coberto por uma lona, jornal no chão).
Coloque numa mesa posta para o chá da tarde com cartões - faça com que as senhoras se comprometam
a visitar alguém que esteja sozinho, recluso ou impossibilitado de sair por qualquer motivo (Pode haver
muito mais ideias nas quais você possa pensar.)
Coloque um pedaço de papel em cada mesa ou parede perto da estação explicando qual é a atividade. Explique
também cada atividade ao grupo antes de começarem este exercício.
Em cada uma das estações que foram colocadas ao redor da sala, tenha uma grande chave recortada com uma
palavra que explique aquela estação em particular.
Por exemplo, a chave para a mesa do chá da tarde pode ser chamada de chave da ‘Amizade’; a chave para a parede
poderia ser chamada de “Portador da Esperança”.

Introdução
Há tantas pessoas em nosso país e ao redor do mundo que sentem que não têm esperança. Pode ser porque eles
sentem que não têm voz, se sentem insignificantes, perderam alguém próximo a eles, estão doentes ou perderam o
emprego. Viver em circunstâncias como essa pode ser debilitante. Como mulheres cristãs, podemos ajudar umas às
outras de muitas maneiras. Podemos ser portadores de esperança.
Atividade
Explique as estações que foram instaladas ao redor da sala. Dê às senhoras tempo suficiente para visitar cada estação e
completar a tarefa reservada em cada uma. Este será um momento em que elas não serão apressadas e poderão entrar
no espírito do que é apresentado. Talvez você possa colocar uma música suavemente na sala. Esteja disponível para
explicar qualquer coisa a qualquer momento.
Devocional
Talvez você conheça alguém que tenha uma história maravilhosa de esperança para compartilhar com as mulheres.
Incentive as mulheres a serem Portadoras de Esperança. Dê a elas uma chave recortada com o versículo tema. Deixe-as
saber que a esperança está dentro delas.
Quando temos Jesus vivendo dentro de nós, temos esperança. Somos chamadas a espalhar essa esperança ao nosso
redor, assim como Jesus fez.
Faça um momento de oração para cada uma das estações.
“Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. “
(Provérbios 21: 3 NIV)
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EDUCAÇÃO

Fazendo meu
Devocional Diário
Leitura Bíblica: Salmo 119: 1-2, 11, 105
Cântico nº 369: “Abrimos Teu livro, Senhor,”

Decoração
Sobre uma mesa, coloque várias edições diferentes da Bílbia, livros de devocional (mesmo de anos anteriores), e
folhetos bílblicos.
Explique às senhoras o que é um devocional diário:
Um devocional diário é aquele momento que você dedica para seu relacionamento com Deus. Normalmente,
nesse momento, você lê a Bíblia, você ora, você louva, você faz reflexões sobre a Bíblia e busca meditar na Palavra
de Deus.
Pergunte a elas quem tem o hábito, como se sentem, troquem experiências a este respeito
4 passos para ter o hábito de fazer seu
Devocional Diário
Se você tem o desejo de ler mais a Bíblia e ter o
hábito de fazer um devocional, então aprenda 4
passos de como fazer seu devocional diário.
Nem todos os cristãos conseguem separar um
tempo para fazer seu devocional diário, e essa
dificuldade torna-se até um obstáculo para seu
crescimento espiritual e mesmo pessoal.
A Bíblia ensina todas as pessoas em todos os
lugares como viver, tomar decisões e agir. Ela possui
princípios de espiritualidade e outros princípios
que são altamente aplicáveis a vida do cristão
Se você tem o desejo de ler mais a Bíblia e ter
o hábito de fazer um devocional diário vamos
começar pelo livro de Provérbios!
Mesmo sabendo de todos os bons motivos para se
fazer um devocional, muitos não conseguem vencer
as distrações e se perdem na correria do dia-a-dia.
Então vamos dar algumas dicas que podem ajudar.
a) Comece devagar
Isso mesmo, comece devagar, mas comece! Sabe
qual é o passo mais difícil de uma maratona? O
primeiro! E para você ter o hábito de fazer seu
devocional diário os primeiros dias serão mais
difícieis porque o hábito ainda não foi formado, e
as distrações fazem seu cerébro perder o foco.
Por isso é interessante começar devagar. Comece
com 15 minutos, depois aumente para 20, depois
para 30…

Um novo hábito para se formar precisa de
repetição, de ter uma frequência e de você incluir
na rotina do seu dia a dia.
b) Tenha metas
Ao estipular metas você se mantêm motivada. Você
olha para trás e vê o quanto já evoluiu!
Não foque em ter metas de tempo apenas, por
exemplo “quero fazer um devocional diário de 1
hora”, tenha metas que estejam alinhadas ao seu
novo hábito de meditação diária e vida devocional,
mas também ao seu crescimento pessoal e ao
espiritual. Tenha metas relacionadas a virtudes
de caráter por exemplo, busque desenvolver
características para ser uma pessoa melhor.
Procure aplicar a mensagem devocional à sua
vida com atitudes e você irá fortalecer sua vida
espiritual, além de adquirir sabedoria para lidar
com os desafios da vida.
c) Organize-se antes de fazer sua meditação
Para formar o hábito você precisa criar uma rotina,
para isso organize-se. Avalie sua rotina e defina
qual é o melhor horário e local para fazer seu
devocional. Muitas pessoas preferem de manhã,
outras o horário do almoço, outras o final do dia e
outras preferem o silêncio da madrugada.
Qual é o seu melhor momento, aquele que se sente
mais disposta e tranquila?
Qual o melhor local ?
Você pode até colocar seu despertador / alerta no
smartphone para o horário que definiu.
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Deixe sua Bíblia e tudo o que for precisar a
disposição, assim você não corre o risco de se
distrair e perder tempo.

•tempo de aproximadamente 15 minutos,
dependendo do capítulo e da sua velocidade de
leitura;

d) Tenha um motivo para fazer seu devocional
Para que você quer alcançar o hábito de fazer
um devocional diário? O que te motiva? O que irá
mudar em você e na sua vida?

Roteiro para fazer seu devocional diário com a
leitura de Provérbios
Aqui está uma sugestão de como você pode
organizar para ter o melhor aproveitamento para
fazer seu devocional diário:

Deus nos deixou vários princípios no livro de
Provérbios, que quando aplicados, resultam em
uma vida plena e abençoada.
Estas dicas podem ser aplicadas para construir
qualquer novo hábito, além de contribuir para você
conseguir ler e estudar a bíblia.
Como fazer o devocional diário com o livro de
Provérbios
Você pode ler todo o livro de Provérbios, que
possui 31 capítulos, escolher um mês com 31 dias,
justamente a quantidade de dias do mês de janeiro,
março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro,
contribuindo assim para você criar o hábito de
fazer seu devocional diário. [Mas nada impede que
você comece em qualquer época e mês do ano!]

• Versículo chave: Leia o capítulo do dia e encontre
o seu versículo chave.
Escreva o versículo chave que você sente que Deus
está usando para te instruir na leitura do dia.
• Reflexão: perguntea si mesma: “O que Deus está
me dizendo com esse versículo?” Você pode anotar
a resposta no seu caderno devocional ou caderno
de oração.
• Aplicação: pergunte asi mesma “Como eu posso
aplicá-lo para a minha vida?”
• Oração: Ore pedindo a Deus para te guiar através
de Sua Palavra e te ajudar a aplicar os aprendizados
diariamente.

A ideia é que você leia um capítulo de Provérbios
por dia. Isso ajudará muito na leitura bíblica, pois
se em um determinado dia você se esquecer qual
capítulo ler, bastará olhar no calendário o dia para
continuar seu devocional diário.
O que você irá precisar para o seu devocional
diário de Provérbios
• uma Bíblia (você pode baixar um aplicativo);
• caderno para anotações e caneta ou aplicativo de
notas do seu smartphone;
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SERVIÇO
Leituras Bíblicas: Mateus 5: 3-11 (A Mensagem é uma
tradução excelente para esta leitura.)
Cântico nº149:” Jubilosos estão os que o pleno
perdão” e nº363: “Graças dou por esta vida”

Chave para ter uma
atitude de Gratidão
Christine Dickson

Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Prepare balões para um momento durante a
devocional.

Isso pode ser adaptado para a maioria das reuniões
ou encontros. É focar em nossa atitude e como isso
é poderoso. O mundo ao nosso redor muda quando
podemos encarar a vida com uma atitude repleta de
gratidão.
Que atitude você assumiu hoje? Ao se arrumar ou
decidindo sobre o que vestir e como pentear os
cabelos você considerou que atitude decidiu adotar?
Quando o inesperado acontece, como você escolhe
responder? Feliz, irritadiça, alegre, miserável, generosa,
mesquinha, grata ou egoísta? Muitas opções. E a ideia
de escolhas é significativa quando se trata de atitude,
porque atitude é uma escolha.
Há uma citação que diz “Se você não gosta do que está
colhendo, é melhor mudar o que está plantando”. J.
Rohn. Isso se aplica a várias partes de nossas vidas, mas
hoje vamos considerar como a atitude que semeamos
determinará a gratidão que colheremos. “Lembre-se:
aquele que semeia pouco, também colherá pouco,
e aquele que semeia com fartura, também colherá
fartamente. ” 2 Coríntios 9: 6
Que safra abundante você está querendo colher?
Confira o que você está semeando.
Hora de celebrar
Distribua alguns balões de festa para a próxima parte.
Isso dá oportunidade para as pessoas pensarem sobre
o que ou por quem são gratas e celebrar.
Quem gosta de comemorar? Por que nós
comemoramos? Quais são as diferentes maneiras
pelas quais você gosta de comemorar? A celebração
é edificante. A celebração é a gratidão em ação.
Não espere por aniversários ou ocasiões especiais.
Comemore algo todos os dias. Comemore outras
pessoas, celebre amigos, celebre famílias, celebre
realizações, celebre uns aos outros, celebre a vida. Há
alguém aqui que merece sua comemoração? Então,
nos próximos momentos, por que não pensar em
algo ou alguém que você gostaria de comemorar.
Levante-se, compartilhe conosco, encha seu e vamos
comemorar.
Grande atitude

Quando se trata de atitude, você se considera um tipo
de pessoa mais positiva ou negativa? Você já parou
para pensar sobre isso?
Você provavelmente já ouviu a frase “copo meio cheio
ou meio vazio?” Bem, como você vê o copo afeta a
forma como você vê a vida. Vamos dar uma olhada
neles.
Mateus 5: 3-11 é onde encontramos as Bem
aventuranças’. Elas são um lembrete de que somos
abençoadas, não importa o quê. Descreve situações
em que provavelmente sentiríamos tudo menos
abençoadas e em que pode ser difícil ser grata. E, no
entanto, aí está - Encontrar alegria não importa as
circunstâncias, ser grata quando o mundo espera que
não existamos. Não é uma atitude que possamos ter
em nossas próprias forças.
Ao longo da vida, nunca estamos sozinhas. Há
momentos em que podemos nos perguntar, mas
somos lembrados por meio da Palavra de Deus, de “ser
forte e corajosa. Não tenha medo ou não se apavore
por causa deles, pois o Senhor seu Deus vai com você;
ele nunca deixará você e nem a abandonará”
(Deuteronômio 3:16 NVI).
Esta promessa nos dá coragem e através do poder
de Deus podemos ter a atitude de Cristo conforme
encontrada em Filipenses 2: 5-11.
Qual é o resultado de uma atitude de gratidão?
Generosidade.
‘Gratidão
SEMPRE
produz
generosidade. É por isso que pessoas gratas também
são pessoas generosas. Quando uma pessoa mostra
generosidade para com a outra, começamos a ver
o mundo mudar. Pode ser apenas para essas duas
pessoas, mas à medida que a atitude de gratidão é
transmitida e vemos crescer a generosidade, então
somos testemunhas de algo incrível.
Deus é o exemplo supremo de generosidade. Se
quisermos ter uma atitude como a de Cristo, ter um
espírito generoso deve ser um deles. Ao começarmos
cada dia, que possamos conscientemente assumir
uma atitude de gratidão e orar para que Deus nos
conduza a oportunidades de mostrar Seu amor,
bondade e generosidade para com os outros.
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que DEU
o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. ”(João 3:16)
Deus a abençoe ao sair todos os dias, compartilhando
o amor de Deus com os outros para que eles não
pereçam, mas tenham a vida eterna.
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A Entrega das
Chaves
Joubert de Oliveira Sobrinho

Leitura Bíblica: : Várias ao longo da devocional
Cântico nº 23: “Redentor Onipotente”
Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Objetivo
Aprofundar os laços de amizade entre o grupo.
Como Fazer:
1. O grupo deve estar disposto na forma de um círculo onde todas estejam abraçadas.
2. Convida-se uma delas para que se retire do círculo e escolha uma porta para entrar (um espaço entre duas
mulheres no círculo).
3. A pessoa deve explicar o motivo pelo qual as escolheu e o motivo pelo qual está na Liga do lar (ou outro grupo).
4. A pessoa a esquerda na porta escolhida deve se retirar do círculo e continuar o processo até que todas tenham
participado

Quando uma pessoa compra um carro, novo ou usado, após todos os acertos de documentação e pagamento
há um momento que se reveste de um significado especial: a entrega das chaves. Ao entregar as chaves para
a outra pessoa o vendedor está dizendo: - A partir de agora você tem o direito de usar este carro como quiser;
viajar com ele para onde você quiser, porque de acordo com os documentos, ele é seu.
O mesmo ocorre quando alguém compra uma casa ou apartamento. Depois de tudo regulamentado nos
papéis e compromissos de pagamento, há um dia especial marcado para a entrega das chaves. É o dia em
que o comprador adquire autoridade sobre o imóvel. A partir daquele dia ele pode se mudar para lá, alugálo, reformá-lo, enfim, assumir o direito legal, o poder de utilizá-lo conforme seus planos. Ninguém poderá
impedi-lo de entrar e sair, abrir e fechar, morar ou deixar desocupado, porque agora ele tem as chaves.
Podemos ter a mesma ideia quando pensamos numa senha. Uma senha é uma forma de chave para se
ter acesso a um computador, um celular ou outro aparelho eletrônico. Quem tem a senha tem poder ou
autoridade para acessar as informações.
O que significa uma chave
Na Bíblia, ter as chaves significa exatamente isto: ter o poder de abrir e fechar algo ou situação; possuir
autoridade de vários tipos sobre variadas áreas da vida secular ou espiritual.
Jesus reprovou diretamente a atitude dos doutores da lei porque eles tinham a chave para abrir a porta do
conhecimento de Deus para o povo, mas eles a fechavam.
Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência (conhecimento de Deus nas Escrituras); vós mesmos não
entrastes, e impedistes os que entravam. Lucas 11.52
Eles eram chamados ‘doutores da lei’ porque eram escribas estudiosos das Escrituras sagradas. Eles
participavam do Sinédrio, o mais alto tribunal dos judeus, uma das mais altas posições sociais. Porém,
desde o século segundo antes de Cristo, escribas leigos começaram a explicar e elaborar pontos minuciosos
da lei sem qualquer referência às Escrituras, desviando-se de sua responsabilidade de ensinar as pessoas
sobre as revelações divinas dadas ao povo. Se eles eram escribas conhecedores das Escrituras, cabia a eles a
responsabilidade de ensinar o povo no caminho do Senhor. Mas eles não faziam isto. Pior, amaldiçoavam o
povo por não conhecerem as Escrituras: Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. João 7.49. De acordo
com Jesus, eles tomaram para si a chave que abre a porta do conhecimento de Deus, as Escrituras. Entretanto,
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por não crer, nem eles conheciam a Deus e sua vontade, nem permitiam a outros este conhecimento.
As chaves em outras mãos
Então Jesus prometeu que as chaves do reino dos céus estariam nas mãos de outras pessoas, isto é, de
seus discípulos, para que ninguém mais fosse impedido de conhecer a Deus e sua vontade. E disse isto
diretamente para Pedro e depois para todos os demais.
E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que
desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16.19

A revelação que Pedro teve de que Jesus era o Messias seria a revelação disponível para todas as pessoas que
viessem a crer. Caberia aos discípulos espalharem a mensagem do evangelho assim que Jesus os enviasse,
porém, sempre debaixo de sua autoridade, isto é, usando as chaves. Essas chaves estariam disponíveis na
autoridade do nome de Jesus. O poder do Espírito Santo, então, se manifestaria sob a autoridade do nome
de Jesus.
E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas; Pegarão
nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos sobre os
enfermos, e os curarão.
Marcos 16.17-18
Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18.20
E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14.13
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Uma porta aberta
para Cativar
Brigadeiro G. Godkin

Leitura Bíblica: João 20: 11-18/ João 4:39/
Atos 12:12/ Atos 1:14
Cântico nº 48: “Terno amigo achei em Ti perdão”
Ideia de Atividade
Sugestão
Para essa reunião seria bom envolver cada uma na responsabilidade de trazer uma amiga na semana seguinte.
Ponto focal: tenha uma grande foto de um nascer do sol, onde todos posam ver assim que entrem no salão.
Chame a atenção para a imagem e diga: ‘Eis um novo dia! À meia-noite ... a hora mais escura, então lenta e silenciosamente
a partir dessa hora vem a luz. A escuridão se transforma em luz até o amanhecer de um novo dia com todas as suas
cores e esplendor, dissipando todas as trevas e contemplando um novo dia com a promessa de mais luz, sol e calor.
Assim, para todo crente, esse milagre acontece. Ontem - hoje - o futuro.
Você consegue se lembrar de tal acontecimento?
Nesse momento, peça a uma das mulheres que tenha uma experiência cristã, que conte brevemente sua alegria pelo
amanhecer de um novo dia.
Pense: Sem fé nada é possível. Com fé nada é impossível.

A Bíblia nos ensina a não nos contentarmos com o
fato de que a luz veio apenas a nós, mas que devemos
encontrar outros para ganhá-los para Cristo.

Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. ”. As
mulheres estiveram vitalmente envolvidas na missão da
igreja primitiva para o mundo.

1. Maria Madalena
”Maria estava curvada de tristeza - ela havia perdido seu
Senhor, mas ela procurou
até que O encontrou. Ele falou o nome dela ‘Maria’ e
então disse. ‘ Vá e diga. _ Ela saiu correndo do jardim
com a notícia maravilhosa, _ eu vi o Senhor ’.”
Assim, uma mulher se tornou a primeira portadora da
notícia de Cristo ressuscitado. João 20: 11-18

Se quisermos estar envolvidos da mesma forma, é
necessário:
a) Certeza sobre Cristo. Estamos absolutamente certos
do amanhecer de uma nova vida em nós mesmos?
Jesus está vivo! Ele é o Filho de Deus! Ele é o Salvador
do mundo!
b. Preparação para oração. Todos esperaram em
oração, preparando seus corações para a grande obra,
para encontrar a orientação de Deus para o passo que
deveriam dar.

2. A Mulher no Poço
“A alma dela estava escura como a meia-noite, então ela
conheceu Jesus e a luz amanheceu em sua alma ... E por
causa da mulher muitos acreditaram.” João 4:39
3. Maria, a mãe de João Marcos.
“Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe
de João, também chamado Marcos, onde muita gente
se havia reunido e estava orando ”. Atos 12:12. “Depois
João Marcos teria sido capaz de testemunhar, ‘fui
apresentado pela primeira vez a Jesus em minha casa
pela minha mãe. ‘O mundo inteiro está esperando para
ser ganho para Cristo. Ao seu lado existe alguém - cada
momento é precioso. ” Atos 1:14 diz: “Todos eles se
reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive

Talvez hoje encontremos alguém que esteja
espiritualmente em trevas. Esta pode ser a hora da
meia-noite. Você pode ser o instrumento nas mãos de
Deus para realizar o milagre do amanhecer de um novo
dia na vida deles.
Ore para que você seja usado para ganhar alguém.
“Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de
João, também chamado Marcos, onde muita gente se
havia reunido e estava orando. Atos 12:12
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Portas e braços
abertos para os
Pequeninos
Território Oeste da América do Sul

Leitura Bíblica: Marcos 10: 13-16/ Marcos 9: 36-37
Cântico nº 485:” Vinde meninos, vinde a Jesus”

Ideia de Atividade
Faça brincadeiras de crianças com as mulheres
presentes: brincar de roda, passa anel, pular corda (as
que puderem), jogar balão (encha um ou dois balões
e tentem mante-lo no ar o maior tempo possivel).
Cante musiquinhas infantis que elas se lembram e
pergunte a elas quais brincadeiras gostavam quando
crianças e comente durante algum tempo antes de
introduzir o tema.

Devocional
Quem somos nós para impedir que as crianças se
desenvolvam espiritualmente? Jesus ficou indignado
ao ver Seus discípulos repreendendo aqueles que
apresentaram as crianças. A atitude de Jesus foi
tomar as crianças nos braços e, mais ainda, abençoálas na frente dos adultos. Marcos 10: 13-16. Marcos
9: 36-37: Ele pegou uma criança nos braços enquanto
continuava a conversar com seus discípulos.

Fale sobre abuso infantil, cujos tipos listamos
abaixo:

Os evangelhos mostram a presença de crianças ao
redor de Jesus e Seu amor por elas. O apreço de Jesus
pelas crianças não prevalecia na sociedade judaica de
sua época. Os filhos foram considerados “um projeto
de homem”, por isso não foram considerados. Uma
criança não é autossuficiente, ela sempre precisa dos
cuidados de adultos.

Tipos de abuso infantil
° Abuso físico: É tudo o que agride o corpo: beliscar,
empurrar, puxar, bater, queimar, ferir e matar.
° Maus tratos por descuido ou negligência: É quando
os pais ou responsáveis não zelam atentamente
pelas necessidades, ajuda oportuna que a criança
necessita.
° Abuso emocional: É um dos abusos mais difíceis
de identificar porque não pode ser determinado a
olho nu. Ocorre no ambiente familiar, educadores,
responsáveis pela puericultura.
° Abuso emocional e psicológico: A intimidação que
causa medo através de olhares, gestos ou atos como
destruir objetos, quebrar ou maltratar animais ou
pessoas apreciadas pela vítima.
° Abuso sexual: O abuso sexual infantil ocorre
quando um adulto (pais, padrastos ou alguém do
meio familiar, principalmente homens, mas também
mulheres) usa seu poder ou força sobre a criança.

Então, Jesus quis ilustrar através daquela criança
que, para se tornarem grandes no reino de Deus,
elas deveriam se colocar a serviço dos menores na
sociedade; como crianças, que não têm riqueza nem
influência no mundo. Receber um filho em nome
de Cristo faz-nos pensar não só nas crianças, mas
também em qualquer irmão, por mais simples e
desajeitado que seja.
Os filhos são imagem e semelhança de Deus, têm
valor e dignidade “porque deles é o reino dos céus”.
O abuso causa sofrimento e pode ter consequências
amargas no futuro, tais como: estresse, transtornos,
levando a problemas comportamentais, físicos e
mentais. Nosso tratamento com as crianças deve ser
igual ao de nosso Senhor Jesus.

° Abuso espiritual: Qualquer ação ou palavra que os
adultos façam ou digam, para intimidar ou corrigir
a criança, usando os fundamentos da fé conforme
apropriado e distorcendo a imagem paterna,
misericordiosa e salvadora de Deus.
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Chaves para uma
Vida Abundante
Derek Hughes

Leituras Bíblicas: João 10:10
Cântico nº 154:” Óh! Repete mais uma vez”
Coro: “Eu sou grato por tudo que tenho”

Introdução

envolvidas.

Jesus disse: “O ladrão vem apenas para roubar,
matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e
vida em abundância. ” João 10:10
O que significa ter vida em abundância? Como é
uma vida abundante? Vamos dar uma olhada em
algumas outras coisas que Jesus disse e ver se
podemos descobrir.

Resumindo
A atividade de hoje foi projetada para nos lembrar
que viver abundante é viver com gratidão - apreciar
o que Deus nos deu, não apenas fisicamente,
mas espiritualmente e se estivermos realmente
conectadas com Deus, então esse amor nos
obrigará a não apenas considerar ‘o que Jesus
faria ‘mas a compartilhar sua atitude para com os
outros.

Oração
Pai Celestial, obrigado porque, como parte do Seu
amor por nós, o Senhor deseja que tenhamos
uma vida abundante, guia-nos hoje enquanto
exploramos a Sua palavra para saber o que isso
significa para que possamos viver vidas que sejam
verdadeiramente abundantes.
Atividade Bíblica

Oração de Encerramento
Sugestão de assuntos de oração:
Oportunidades para abençoar outros.
Força para modelar graça e perdão para os
outros.
A sabedoria de amar uns aos outros como
Cristo nos amou.

Apresente os seguintes versículos bíblicos de uma
forma que se adapte ao seu contexto: por ex.
PowerPoint, impresso, e peça que as senhoras
leiam:
Mateus 7: 1-5
Lucas 6: 27-36
Lucas 12: 22-31
João 13: 34-35
Discuta cada um desses versículos e extraia
a mensagem-chave que Jesus está tentando
transmitir em cada um e verbalize-a em uma
ou duas frases. Peça as participantes que listem
esses pontos-chave como ‘chaves para uma
vida abundante’; elas podem listá-los em um
pedaço de papel fornecido com quatro grandes
chaves desenhadas nele. Esta atividade irá variar
drasticamente no tempo, dependendo das pessoas
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A Chave Perdida
Beatrice Kay

Leitura Bíblica: Lucas 15: 8-10
Cântico nº 104: “Foi na Cruz”
Coro: “Cada vez que a minha fé é provada”
Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Preparar um convite no formato de chave para este encontro feminino (Pode ser Liga do Lar ou qualquer outro
grupo)
Fazer um teste sobre tipos de chaves ou palavras com a palavra chave.
Exemplos:
1. Chave de fenda
2. Chave de rosca
3. Chaveiro
4. Chave inglesa
5. Chave de ouro
6. Fechado a 7 chaves (bem fechado)
7. Chave { }
8. Pontos-chave
9. Chave da felicidade
11. Chave de braço
12. Chave de boca

A chave perdida
Há vários anos, quando meus filhos eram pequenos,
adorávamos nossas férias acampando em barracas.
Nós ficamos em um parque de camping no qual
precisamos pagar um depósito pela chave das
dependências do parque.
Durante a nossa estadia, um dos nossos filhos perdeu
a chave. Não queríamos ir ao dono para comprar
outra, pois custaria US$ 25 a mais, então meu marido
disse ‘vamos orar para que a encontremos’.
Em nossa família sempre nos apoiamos em Deus em
todas as situações, então nós oramos.
‘Vamos esperar até a noite, quando escurecer’, disse
Noel, meu marido, ‘vamos andar em fila juntos, nós
seis, e vamos procurar a chave. Pegaremos uma
lanterna e a chave brilhará. ‘Então foi exatamente isso
que fizemos e a chave foi encontrada perto das raízes
de uma árvore. Uau, outra resposta de oração!

para Deus. Porque Ele nos ama com um amor eterno,
Jesus é a luz que brilha na escuridão.
Esta história também nos mostra o amor de Deus, não
importa o quanto estejamos em um momento escuro
em nossas vidas, Ele está ao nosso lado. Podemos estar
perdidos, mas podemos ser encontrados. Descanse.
Deus está na trilha dos perdidos, Ele não desistirá até
que tenhamos encontrado nosso caminho.
“Louvado seja Deus, o SENHOR, pois ele ouviu o meu
grito pedindo ajuda. O SENHOR é a minha força e o
meu escudo; com todo o coração eu confio nele. O
SENHOR me ajuda; por isso, o meu coração está feliz,
e eu canto hinos em seu louvor. O SENHOR Deus é a
força do seu povo. O SENHOR é o refúgio seguro do rei
que ele escolheu. ” (Salmo 28: 6-8)
Se você tiver fé como o grão de um grão de mostarda,
nada será impossível para você.

Esta história me lembra a Moeda Perdida (Lucas
15: 8-10). Encontrar a moeda era importante para a
mulher e ela fez de tudo para encontrá-la. Então ela
viu algo brilhar exatamente como na minha história.
Ela estava tão animada. Assim como essa moeda era
importante para essa senhora, somos importantes
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AGGIORNAMENTO
Denise Parkinson

Leitura Bíblica: 2 Coríntios 5:17
Cântico nº 280: “Tempos benditos” ou coro
“Renova-me Senhor Jesus”
Comece falando sobre o significado
Aggiornamento
Aggiornamento = ato de atualizar.

do

Várias coisas foram atualizadas ao longo dos
anos: os meios de comunicação, entretenimento,
absorventes, roupas íntimas etc. Converse um
pouco sobre isso com as mulheres.
Atividade inicial:
Peça que as pessoas mencionem em voz alta ou
escrevam todas as portas pelas quais passaram
esta semana - porta do dentista, porta do banheiro,
porta do carro, etc.
As portas têm um propósito - abrir ou fechar uma
entrada ou saída de ou para outro espaço. Algumas
das portas pelas quais podemos ter passado foram
importantes em nossa vida. Liste-as no quadro ou
nas folhas de papel.
Porta da feminilidade (puberdade)
Porta do casamento
Porta da Maternidade
Porta da faculdade ou outros cursos
Porta do emprego ou do desemprego
Porta da Viuvez
Porta do Divórcio
Porta da Migração
Porta do Luto ou perda
Algumas dessas portas foram ocasiões felizes e
outras tristes. Algumas foram por escolha e outras
certamente não. Às vezes, uma porta deve ser
fechada antes que outra se abra. Isso acontece
quando mudamos de casa.
Atividade:
Peça a duas senhoras que compartilhem sobre
a casa favorita em que moraram, reserve dois
minutos para cada uma.
Muitas de nós moramos em muitas casas
diferentes ao longo de nossas vidas. Antes de
se mudar você tem que tomar muitas decisões.
Classificar, organizar, decidir o que é importante
manter, o que não tem mais utilidade, o que está
desatualizado? Tudo tem que ser colocado em duas
pilhas. GUARDAR OU JOGAR.
Em seguida você precisa embalar e limpar e quando
tudo estiver pronto, você tranca a porta e
deixa as chaves para a próxima pessoa.

Quando tomamos posse de nossa nova casa,
recebemos as chaves, esperamos que esteja bem
limpa e começamos a nos mudar. Em primeiro
lugar, abrimos a porta da frente, em seguida,
percorremos a casa explorando tudo o que há para
ver. Certamente atravessamos a porta da mudança.
Quando fazemos isso, fazemos uma jornada. Toda
mudança é uma jornada.
Nós nos esforçamos para deixar para trás nossa
antiga vida. Precisamos entregar as chaves, não
apenas fisicamente, mas também mentalmente.
Isso pode trazer algum sofrimento, mas é
importante se quisermos seguir em frente. (Lembre
às senhoras a lista no quadro.)
Em seguida, desempacotamos o que guardamos
e vemos se encaixam em nossa nova vida. (Tente
comentar algo do que passou neste sentido.)
Leia 2 Coríntios 5:17. Faça com que as mulheres
consultem suas Bíblias ou coloque na tela para elas.
Peça para colocarem em qualquer uma das colunas
abaixo do que vão manter e o que vão jogar.
GUARDAR OU JOGAR
INVEJA
COMPAIXÃO
PRUDÊNCIA
INFIDELIDADE
FORTALEZA
DESESPERO
JUSTIÇA
IRA
FÉ
CARIDADE
ESPERANÇA
INJUSTIÇA
Ore com as senhoras quando terminarem este
exercício.
Oração
Ajude-nos Pai, com a ajuda do seu Espírito Santo, a
vermos as coisas em nossas vidas que são inúteis
para nossa jornada espiritual com o Senhor. Ajudenos a entregá-las a Ti. Em nome de Jesus nós
oramos.
Termine fazendo as pessoas saírem por uma porta
diferente da que entraram, caso seja possível .
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Atividade:
(pode ser no início ou no final do programa)
Preparação: Papel e canetas para quadro branco ou papel e caneta.
Peça às senhoras que tragam uma foto antiga delas de 10 ou 20 anos atrás.
Imprima fotos de modas antigas, penteados ou prepare um powerpoint.
Peça a algumas senhoras que venham vestidas com roupas e penteados dos anos 60, ou 80.
Decore a porta de entrada do salão de alguma forma para que fique agradável ou emocionante.
Como Aggiornamento é uma palavra italiana, você pode ter um tema italiano para decoração ou lanche.
Ou sirva:
Palitinhos de queijo
enroladinhos de salsicha
azeitonas
Ovos de codorna cozidos
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Vença a Ansiedade,
o Medo e o
Desânimo

Território Oeste da América do Sul

Leitura Bíblica: Salmos 3
Cântico nº 160:” Medo tens que o adversário vá
vencer?”

Ideia de Atividade
Prepare o salão de forma que ele fique bem tranquilo, se possível, coloque música de fundo que acalme e
relaxe (há várias playlists no youtube).
1) Faça antes em casa para dominar a técnica e gaste alguns minutos com exercícios de relaxamento que
ajudam a acalmar a ansiedade. Na internet há vários tipos de exercícios, e listamos aqui 4 deles:
1. Abdominal - Já reparou que podemos observar a movimentação do abdômen facilmente na respiração dos
cães e dos bebês? Isso acontece pelo simples fato de que, quando estamos tranquilos, tendemos a inspirar e
expirar lentamente, o que evidencia a extensão e a contração do abdômen. Então experimente parar e respirar
com mais tranquilidade e profundidade, colocando a mão sobre o abdômen para senti-lo se movimentar.
2. Quadrada - Nesse tipo de respiração, a cada inspiração e expiração, existe uma pausa. Inspire pelo nariz
contando lentamente até quatro, depois segure o ar nos pulmões por mais quatro. Expire lentamente pela
boca por quatro segundos e, após “esvaziá-los”, mantenha-se assim por mais quatro. É como se você, ao final,
estivesse formando um quadrado respiratório, com quatro segundos em cada passo, daí o nome da técnica.
3. Expiração alongada - A prática é semelhante à anterior, no entanto, enquanto você inspira por quatro
segundos (pelo nariz), a recomendação é expulsar o ar pela boca durante dobro do tempo (isto é, por oito
segundos). Ela é benéfica porque enquanto a inalação está relacionada ao sistema nervoso simpático (SNS),
que controla o mecanismo de luta e fuga, a expiração está relacionada ao sistema nervoso parassimpático
(SNP), que influencia a nossa capacidade de relaxamento.
4. Alternando as narinas - Com a ajuda do dedo , inspire por uma narina e expire pela outra. Na sequência, a
narina que “puxou” o ar deve ser usada para “soltá-lo”. Assim como todas as anteriores, essa técnica acalma
porque faz com que você se concentre no momento presente....
2) Peça a uma massagista que faça uma palestra, demonstração, ou mesmo que ofereça massagens relaxantes
(quick) nas senhoras. Certamente será um momento de grande alívio de estresse para elas.
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Devocional
Grande parte de nossa ansiedade vem do medo, que também gera inquietação, incerteza, aflição, temor e pânico.
Ele pode sobrevir-nos com algo imprevisto, capaz de parar o coração; pode distorcer nossos pensamentos,
controlar nossa vida e paralisar-nos. Quando sofremos de ansiedade e medo por um longo período, podemos ficar
desanimadas.
Ansiedade, medo e desânimo são epidemias em nosso mundo hoje, mas Deus prometeu-nos uma maneira de
escapar de todas elas. Ele diz para não andarmos ansiosas por coisa alguma (Fp 4.6), que o medo não vem dele (2
Tm 1.7) e que não devemos desanimar (Dt 1.21).
Quando estamos temerosas, apreensivas, preocupadas, alarmadas ou assustadas, somente a paz de Deus pode
restaurar-nos a uma firme e serena confiança. Ainda que a vida seja imprevisível e às vezes cheia de coisas terríveis, o
Senhor diz que não precisamos viver com medo. Ele quer que o louvemos sempre, principalmente quando estamos
com medo ou desanimadas. Quando fizermos isso, ele não só levará nosso medo, mas fará nosso rosto brilhar
porque estivemos com ele (Sl 34.1-5). Assim, ao primeiro sinal de ansiedade, medo ou desânimo, busque a paz de
Deus.
O Senhor é um Deus de infundir coragem. Seu encorajamento vem pela Sua Palavra, quando oramos, por meio de
Sua presença, estamos com Ele em adoração e louvor.
Oração
Ó Senhor, lanço sobre ti o meu fardo, sabendo que me sustentarás. Tu me livras dos meus temores e das minhas
tribulações. Eu te entrego minha ansiedade e meu temor. És meu socorro em tempo de angústia. Sei que, em tua
presença, não preciso andar ansiosa nem com medo de nada. Eu me nego a alimentar o desânimo e, em vez disso,
escolho este dia para encontrar em ti meu alento. Teu amor me consola e leva todo o meu medo. Teu poder em
minha vida dá-me força e faz-me segura.

. 69 .

-N O V E M B R O-

SERVIÇO

Uma Porta Aberta
para o Trabalho
Major A Walz

Leituras Bíblicas: 1 Corintios 15:58/Mateus 25:31-36,40
Cântico nº 409: “Eu quero trabalhar pro meu Senhor”
Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Dinâmica “Mãos dadas” – para realizar você vai precisar de uma cartolina colorida, ou um tapete. Em seguida,
reúna as mulheres, peça que todas façam um círculo, deem suas mãos e busquem memorizar quem está do seu
lado direito e do seu lado esquerdo.
Peça que soltem as mãos e se movimentem tranquilamente pelo salão. Alguns segundos depois coloque a cartolina/
tapete no chão, de preferência no centro do salão. O próximo passo é pedir para que todas se posicionem em
cima da cartolina/tapete e, mesmo apertadas, que tentem ao máximo ficar sobre a cartolina/tapete.
Agora, peça que tentem lembrar quem eram as suas colegas da direita e da esquerda e, sem sair de cima da
cartolina/tapete, todas tentem dar as mãos para refazerem a roda original. Ao realizar a tarefa, elas terão vencido
e aprendido uma importante lição: que juntas são mais fortes e podem sempre mais quando conseguem unir
suas competências e trabalhar juntas

“.. no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. (1
Corintios 15:58)
William Barclay escreve: ‘Quando nós, cristãos,
provamos que nosso cristianismo nos torna melhores
trabalhadores, amigos mais verdadeiros, homens
e mulheres mais gentis, então, e somente então,
estamos realmente pregando. O importante não são
palavras, mas ações, não a oratória, mas a vida.
Perguntas para discussão:
1. Quando alguém pode ser abençoado? (troque ideias
com as mulheres)
2. Quando alguém pode ser ajudado?
3. Que tipo de trabalho mostra o Reino de Deus sendo
estendido?
4. Que fruto do nosso trabalho repercute para toda a
eternidade?
As palavras de Will J Brand poderiam se tornar nossa
oração: ‘Minhas mãos manchadas de pecado ficam
limpas quando faço algo para Ti; Acelere meus pés
vacilantes para servir como Teus; Meus lábios se
ocupam com notícias de grande alegria; Mãos, pés
e lábios tens, pois tu tens os meus. E eles não se
desviarão de Teu serviço, porque, ó Deus, Tu também
tens meu coração. ‘
Oração e Benção
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ADORAÇÃO

Eu estou à Porta

Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Questão para discussão
Nota para o líder: Facilite uma discussão usando esta
pergunta.
Como você se sente quando bate na porta de alguém e
sabe que eles estão lá, mas não atendem? Dê a várias
pessoas a oportunidade de compartilhar.

O símbolo de uma porta é usado de maneiras
diferentes nas Escrituras.
Jesus fala sobre Si mesmo como uma porta ou
portão em João 10: 9.
Somos instruídos a pedir, buscar e bater, e a
porta será aberta para nós em Lucas 11: 9. Isso está se
referindo à porta do Reino.
O Salmo 141: 3 diz: ‘guarda a minha boca, Senhor;
vigie a porta dos meus lábios. ‘
Em Apocalipse 3:20, ouvimos que Jesus está
à porta e bate e essa porta se refere à nossa vida
interior. “Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir
minha voz e abre a porta, entrarei e cearei com eles e
eles comigo.”
Jesus está na porta ... batendo. Ele não invade ou força
a porta, mas espera que abramos a porta quando
estivermos prontos. O único critério é que ouçamos a
Sua voz e abramos a porta. Ele quer entrar e receber
nossa hospitalidade ao redor da mesa.
Atividade: distribua fotos de portas diferentes (o
suficiente para todos com algumas sobressalentes)
espalhadas sobre uma mesa ou folhas e lápis /
marcadores de cor para que desenhem.
Quando você considera Jesus parado na porta de sua
vida, pense em como é a porta. Faça um desenho ou
encontre uma gravura que represente essa porta.
Considere estas questões:

Kerrie Farthing

Leituras Bíblicas: Apocalipse 3:20
Cântico no176: “Manso e suave está Cristo chamando”
Cântico no287: “Recebereis do céu poder
Coro: “Abre a porta do teu coração”

1. De que é feita a minha porta? É madeira, aço, vidro...
2. Minha porta está fechada ou aberta? Talvez esteja
entreaberta ou fortemente trancada?
3. Há uma maçaneta, uma fenda na caixa de correio
ou uma placa na minha porta? Precisa de uma chave?
Você sabe onde está a chave?
4. A principal função da minha porta é proteção manter algo fora ou certas coisas dentro?
5. Existem portas internas que não são abertas há
anos?
Imagine Jesus batendo na porta de sua vida interior.
Você O convida a entrar. O que Ele diz a você?
Sente-se em silêncio por um momento e ouça Sua voz.
“Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a
porta e ore para o seu Pai, que é invisível. Então seu
Pai, que vê o que é feito em segredo, irá recompensálo. ” (Mateus 6: 6)
Algumas pessoas podem querer compartilhar
sobre a porta que escolheram ou desenharam.
Conversamos sobre como nos sentimos quando
batemos na porta de alguém e eles não atendem.
Apocalipse 3:20 nos diz que Jesus está batendo à porta
de nossa vida interior. Vamos abrir a porta para ele!
Ralph Waldo Emerson disse: ‘Seja um abridor
de portas. ‘Continue abrindo a porta!
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AMIZADE
Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Convide alguém do Departamento Social ou de Programas
do Quartel Nacional para ser um palestrante
convidado.
Ou convide alguém que tenha sido assistido pelo Exército
de Salvação para compartilhar seu testemunho.

Em Números 27: 1-11 - lemos sobre os desafios
que as mulheres enfrentaram e o que fizeram com
dignidade para afirmar seus direitos. Foi um ato de
coragem – elas apareceram diante de Moisés e dos
outros líderes de Israel.
O objetivo da visita foi protestar contra a injustiça de
uma exigência legal que favorecia os filhos e não as
filhas.
Na época era um sistema patriarcal em que a lei só
reconhecia os homens. A cultura não favorecia as
mulheres. Elas não tinham propriedades ou voz.
As mulheres pediram que a lei fosse mudada. Por
causa de sua bravura, uma nova lei foi promulgada
que dizia que se o homem não tivesse filhos, sua
herança poderia ir para as filhas.
Sem uma herança, seu futuro econômico era incerto,
elas não tinham identidade tribal como descendentes
de Abraão. Por terem nascido mulheres, foram
deixadas de fora, bloqueadas e marginalizadas.
Essas cinco mulheres enfrentaram o ostracismo por
terem a ousadia de falar contra a lei e não permitir
que a cultura impedisse o que era delas por direito,
mas aceitaram o desafio de tentar recebê-la.
Foi um verdadeiro passo de fé e coragem e este
ato corajoso sugere que seu caráter pessoal era tal
que contribuiu para o seu caso e fez com que fosse
notado.
Elas tinham que falar - elas não tinham advogado
para falar por elas, mas o que tinham era uma forte
fé no poder e nas promessas de Deus a respeito da
distribuição da terra de Canaã. Elas também queriam
homenagear a memória de seu pai que havia morrido
e era obviamente querido e precioso para elas. Elas
queriam que o nome de seu pai fosse lembrado.
Esse ato ousado e corajoso das cinco filhas de
Zelofeade significou que todas as outras mulheres
se beneficiaram porque a lei foi mudada.

Vamos Abrir a Porta
Jan Condon

Leitura Bíblica: Números 27: 1-11
Cântico: “Eis-me aqui outra vez”

Isaías 40: 29-31
Salmo 37:18
Provérbios 1:33
É preciso coragem:
para abrir portas quando elas são batidas na sua
cara
para continuar a acreditar que a porta se abrirá e
acreditar que podemos fazer todas as coisas por
meio de Cristo
Deus não quer que desistamos!
Quais são algumas portas que podemos tentar abrir?
Inicie um bate papo sobre como as mulheres podem
fazer isso.
Podemos falar contra ...
Injustiça
Violência
Abuso
Sexualização de crianças e mulheres
Escravidão
Podemos ajudar os ...
Sem teto
Desempregos
Inválidos
Sem voz
Oprimidos
Os pobres
Os rejeitados, perdidos
Para encerrar a reunião, toque a música “Go Light
your world” de Chris Rice https://www.youtube.com/
watch?v=DtIIFJIxdUw
Talvez queira pedir às mulheres que se comprometam
a ser uma luz e portas abertas e peça-lhes que
acendam uma vela como testemunho público de que
farão algo.

As portas precisam ser abertas. As seguintes três
referências das Escrituras podem ser discutidas. Elas
são promessas ou garantias para aqueles que estão
preparados para fazer o que puderem para abrir as
portas.
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NATAL

Abra a Porta A Luz do Mundo
está esperando

Leitura Bíblica: Apocalipse 3:20/ João 8:12
Cântico 294: “Deus presente está conosco”
Cântico nº 469: “Cristo nasceu! Nações, ouvi!”

Christine Ivers

Ideia de Atividade
Decoração: Chaves de todas as formas e tamanhos, velas, lanternas - símbolos da obra de arte de Holman
Hunt.
Participação: Peça às mulheres para olharem de perto a pintura “A Luz do Mundo” - e dizer os elementos
ou símbolos da pintura, diga-os em voz alta ou escreva-os em uma folha como uma competição. É importante
estudar e conhecer alguns dos antecedentes por trás da pintura Holman Hunt - “A Luz do Mundo”.
Leia Apocalipse 3:20 “Aqui estou! Eu fico na porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, vou entrar
e comer com eles e eles comigo. ”
Algumas perguntas a fazer depois de ler Apocalipse 3:20:
1. Como você acha que deve ser a sala do outro lado da porta?
2. Você acha que a porta será aberta?
3. Como Jesus se sente parado ali?
4. A pessoa lá dentro sabe que é Jesus que está do lado de fora?
5. O que Jesus vai querer fazer se / quando for convidado a entrar?
6. Como isso será sentido para a pessoa por dentro?
7. Como você se sente com a pintura?

‘Mais uma vez Jesus falou com eles, dizendo:” Eu sou a luz do mundo. Quem Me segue não andará nas trevas,
mas terá a luz da vida. ” (João 8:12)
Está documentado que Holman Hunt pintou três versões desta imagem e a mais famosa é a versão da Catedral
de São Paulo em Londres (St. Paul´s Cathedral), que geralmente é a versão que você vê reproduzida. Holman
Hunt disse que trabalhar na primeira versão da pintura o tornou um cristão. A versão final é em tamanho real
e mostra a imagem de Jesus batendo em uma porta. Essa ideia é tirada diretamente das Escrituras que lemos
anteriormente em Apocalipse 3:20.
A porta na qual Jesus está batendo é a porta do coração humano - você pode ver que não há maçaneta do lado
de fora, porque Jesus só pode ‘entrar no coração de uma pessoa’ se ela se abrir e deixá-la entrar.
Aparentemente, a porta está fechada há muito tempo, pois o mato está crescendo em cima dela. O morcego
voando na escuridão é um símbolo de ignorância ou alguns dizem que representa o quão tarde era. Jesus usa
uma coroa de espinhos para nos lembrar de Sua morte e sacrifício na cruz. Ele carrega uma luz, mas Jesus é a
luz e está brilhando (auréola). As estrelas na lanterna mostram que Jesus é o rei do mundo inteiro.
Esta pintura, embora cheia de simbolismo, nos dá uma grande oportunidade para refletir se temos mantido
Jesus batendo à porta do nosso coração. Talvez ele esteja tentando obter acesso pessoalmente ou em membros
de sua família. Responder à Luz do Mundo significaria transformação, não importa há quanto tempo Ele está
batendo à porta. Por favor, responda a Jesus:
a) Refletindo sobre cada símbolo da pintura e permitindo que Jesus lhe mostre como responder.
b) Abrindo a porta do seu coração e deixando-O entrar. Você pode acender uma vela para simbolizar a
presença Dele. Você pode querer levar uma chave (as chaves antigas podem ser compradas em chaveiros),
que simboliza que você destrancou a porta do seu coração.
Orem agora especialmente pelos membros da família que estão longe do Senhor.
Senhor, acenda meu coração com a chama do Seu amor, pois só o Senhor é meu Rei e meu Senhor!
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NATAL

Natal é Jesus
Tenente-Coronel Paulina Márquez

Leitura Bíblica: Mateus 1:18-25
Cântico nº 465: “Eis que um anjo proclamou
o primeiro Natal”

OBJETIVO: REFLETIR SOBRE SE JESUS REALMENTE OCUPA O LUGAR MAIS IMPORTANTE EM NOSSOS
CORAÇÕES.
Introdução
Conta a história de uma família da alta sociedade, que há muitos anos ia celebrar um feriado em homenagem
ao recém-nascido da casa. Isso aconteceria no grande salão da enorme mansão.
Muitas pessoas foram convidadas para a ocasião e chegaram vestidas com suas roupas mais elegantes.
Como tiraram os casacos, elas foram levadas para o andar superior para serem colocados em uma cama em
um dos quartos.
Após o choque da chegada dos convidados e depois de um longo tempo de conversa animada, todos
prestaram atenção à cerimônia em homenagem à criança. De repente alguém perguntou, para surpresa
de todos: “Onde está o bebê?” A jovem encarregada de cuidar da criança correu para cima, procurando por
toda parte e voltou com o rosto desfigurado de desespero. Eles não conseguiram encontrar o bebê em lugar
nenhum.
A busca continuou por alguns minutos que pareciam eternos, até que alguém se lembrou de ver se a criança
estava deitada em uma das camas. E lá estava ele ainda, sob as roupas quentes dos convidados. Foi irônico.
O próprio objeto da celebração tinha sido esquecido, negligenciado e, por pouco, destruído.
A pergunta que muitos cristãos devem nos fazer nestes dias de Natal é: “E isso é Natal? Onde está a Criança
cujo aniversário supostamente celebramos em 25 de dezembro?” Comprar presentes e brinquedos, enfeites,
excesso de comida e bebida, árvores de Natal, roupas novas... Este é o propósito do Natal? A decoração é
bonita e a música natalina nos agrada, mas isso é Natal? Onde está o Menino Jesus? Onde vamos colocá-lo?
Como em nossa história inicial, às vezes também somos culpados de esquecer a memória do Santo Filho
cujo nascimento afirmamos celebrar. Hoje há muitos que não convidam Cristo para sua festa de Natal.
Natal para eles é qualquer festa, uma oportunidade de esbanjar, dançar e se divertir.
O Natal deve ser uma celebração alegre. O Verdadeiro Natal é uma festa sagrada que o profeta Isaías
exclama: “ Porque um menino nos nasceu,um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros.
E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Podero¬so, Pai Eterno, Príncipe da Paz..”
O Natal para os cristãos é amor, alegria, esperança e paz. É o Natal da adoração cujo aniversário celebramos,
Jesus, o Salvador!
Conclusão
Neste dezembro Deus quer fazer de sua vida um Natal constante, onde a paz, a esperança, o amor e a
convicção de um futuro seguro enchem sua mente e coração para sempre. Você só tem que convidar Jesus
para ser o centro do Senhor e salvador de sua vida, alegrando-se não só por um mês, mas pelo resto de seus
dias.
Que Jesus no coração nos dê um Natal diferente, um Natal não só de presentes, nem apenas uma festa, mas
um Natal de reflexão, um Natal de lembrarmos daquele que está sozinho, um Natal de dar antes de receber.
Que tenhamos em mente neste Natal aquele que deu tudo por amor a nós, Jesus, nosso Salvador.
Fonte: alientodiario.com
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NATAL
Ideia de Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Prepare as cadeiras em um semicírculo voltado para o
canto da sala com muitas luzes e no centro dela um
presépio. Comece a reunião com canções natalinas
e, para isso, cada uma pode trazer um sino, ou algum
pequeno instrumento para usar neste momento.
Quando chegar a hora da devocional, você pode
colocar música muito suave e começar a perguntar por
que Jesus veio ao mundo? Este é um momento para
entenderem a importância do nascimento de Jesus.

POR QUE JESUS VEIO AO MUNDO?
Quando fazemos essa pergunta, podemos ouvir
muitas respostas como as seguintes:
-Para celebrar o Natal
- Para ter a oportunidade de se reconciliar
- Para receber lindos presentes
- Para lembrar que eu devo ser misericordiosa
neste momento
- Porque está escrito em sua Palavra
O maior propósito do nascimento do filho de
Deus neste mundo é salvar e buscar o que
havia sido perdido!
É trazer redenção e salvação a este mundo
pecaminoso para que todos que acreditam nele
possa ser salvo.
I) JESUS COM SEU NASCIMENTO NOS MOSTROU
QUE DEUS ESTÁ INTERESSADO EM SALVAR O
PECADOR NÃO EM CONDENÁ-LO (JOÃO 3:17).
“Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para
condenar o mundo, mas para que este fosse salvo
por meio dele.”
Deus está sempre procurando maneiras de salvar
a raça humana caída no pecado, e neste verso
encontramos uma maravilhosa lição no caráter
de Deus: Ele não quer condenar o pecador, ele
não quer que o homem acabe condenado no
inferno, Ele ama o pecador e assim enviou seu
filho para que todos os pecadores possam ter a
oportunidade de receber a salvação de nossa
alma e a vida eterna no céu.
A condenação do homem não vem da crueldade
de Deus, mas ao contrário, de rejeitar o amor de
Deus.
II) JESUS COM SEU NASCIMENTO NOS MOSTROU
QUE, PARA DEUS, OS MARGINALIZADOS E
DESPREZADOS DA SOCIEDADE SÃO MUITO
IMPORTANTES (MATEUS 9:9-13)
“Passando por ali, Jesus viu um homem chamado
Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: “Siga-
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Natal, Salvação e
Alegria para todos
Tenente-Coronel Paulina Márquez

Leitura Bíblica: vários ao longo da devocional
Cântico nº 469: “Cristo nasceu! Nações ouvi”

Onde ele tinha adquirido esse conhecimento,
essa sabedoria, não é simplesmente o filho do
carpinteiro.

me”. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus
em casa, foram comer com ele e seus discípulos
muitos publicanos e “pecadores”. Vendo isso, os
fariseus perguntaram aos discípulos dele: “Por
que o mestre de vocês come com publicanos e
‘pecadores’? “ Ouvindo isso, Jesus disse: “Não são
os que têm saúde que precisam de médico, mas
sim os doentes. Vão aprender o que significa isto:
‘Desejo misericórdia, não sacrifícios’. Pois eu não
vim chamar justos, mas pecadores”.

Os Párias, os leprosos, os deficientes (mancos,
cegos, paraliticos, os mendigos) os gentios, e os
pecadores públicos, como prostitutas, adúlteros,
etc.
Com quem vemos que Jesus se relacionou em
seu ministério público? com os marginalizados da
sociedade!!
a) Nós o vemos tocando e curando leprosos
b) Nós o vemos curando os cegos e paralisados.
c) Nós o vemos conversando e salvando uma
mulher samaritana.

A sociedade judaica na época de Jesus era uma
sociedade onde havia diferenças marcantes, tais
como:
Os religiosos, os padres, os fariseus, os
professores da lei, os ricos, eram as classes mais
altas da sociedade judaica.

Conclusão
Por que Jesus veio ao mundo?, Para a salvação,
redenção de nossos pecados, para purificar e
tornar santo seu povo, ciumento, de boas obras.

A aldeia, que era formada principalmente por
pessoas do interior, por pastores de ovelhas, por
trabalhadores diurnos,
não conheciam quase
nenhuma lei, e não tinham plena comodidade,
desprezavam os fariseus e a classe dominante.
É por isso que muitos ficaram surpresos quando
viram Jesus ensinando e fazendo maravilhas.
Mateus 13:55” Não é este o filho do carpinteiro?
O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus
irmãos Tiago, José, Simão e Judas?”

Para o nosso Deus somos todos importantes,
somos todos de valor, todos temos dignidade,
ninguém é desprezado, ninguém é marginalizado,
nestas festas de Natal vamos lembrar as razões
pelas quais Jesus nasceu, por amor a você e a
mim, e para nos dar vida e vida em abundância.
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estranhos para aqueles que pensam que estão na
luz quando realmente vivem na escuridão perpétua!
Essa era a condição de Israel e Judá. A tristeza
cercava a Terra Prometida.

Luz na Escuridão
Tenente-Coronel Paulina Márquez

Judá tinha caído em uma noite sem uma manhã. Foi
uma época de crise e pânico. A escuridão encheu
a terra, e agora o julgamento veio por causa da
incredulidade. Isaias 8:19,21-22.

Leitura Bíblica: Isaías 9:2,7
Cântico nº 21: “Forte Deus”

Introdução
Quando nos aproximamos do Natal vemos
automaticamente pessoas estressadas, correndo
daqui pra lá, pais preocupados em comprar
presentes para seus filhos e muitas vezes têm que
se endividar, shopping centers exibem os melhores
itens de presentes, e estes estão cheios de pessoas.
Vemos pessoas felizes aparentemente comprando
e comprando, assim como vemos pessoas tristes
que não têm dinheiro para comprar e, ainda pior,
quando não têm a comida para levar para casa.
Mas nem sempre haverá escuridão Isaías 9:1
Mas nem sempre haverá escuridão para quem
está agora angustiado. A leitura da Palavra Isaías
9:1,2 deixa claro que a situação humana é de
total escuridão, independentemente do tempo ou
contexto histórico, político ou social. .” O mundo
precisa de salvação, e o profeta Isaías descreveu
as condições espirituais daquela época em Isaias
8:19, 21–22. “ Quando disserem a vocês: “Consultem
médiuns e espíritas que murmuram encantamentos,
pois todos procuram seus deuses e os mortos em
favor dos vivos”. Aflitos e famintos vaguearão pela
terra; quando estiverem famintos, ficarão irados e,
olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu
Deus.
Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas
e temível escuridão, e serão atirados em densas
trevas.”
É por isso que a mensagem do Natal é sempre
válida. Ameaças, opressões, sejam políticas, sociais
ou espirituais, roubam a alegria do povo de Deus.
Você só pode viver na esperança quando tem a luz
de Cristo, a luz da salvação.
Naquela época a nação estava em um estado de
escuridão espiritual e a dor política estava em toda
parte na Terra. A região norte tinha sofrido de tudo
com a política de “terra queimada” de invasão dos
assírios. O norte da Galiléia, que atravessa Naftali
e Zebulun, faz com que a devastação extrema dos
assírios seja especialmente sentida.

Será sempre triste a escuridão espiritual das
pessoas, eles pensam que estão na luz quando
realmente vivem na escuridão, mergulhados no
materialismo, consumismo egoísmo e sem paz,
No entanto, lemos em Isaias 9:2 “As pessoas que
caminhavam na escuridão viram grande luz; aqueles
que habitavam na terra da sombra da morte, a luz
brilhava sobre eles. Aleluia”
A Luz brilhou! Isaías 9:2-6
Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi
dado, e o governo está sobre os seus ombros. E
ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus
Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
A duração de seu império e paz não terá limite, sobre
o trono de Davi e sobre seu reino, descartando-o e
confirmando-o em julgamento e na justiça de agora
e para sempre. O zelo de Jeová por exércitos fará
isso.
O nascimento de Jesus trouxe consigo uma grande
mudança e, portanto, é motivo de grande alegria.
Jesus Cristo é a luz do mundo, brilhando em todas as
trevas Jesus Cristo é aquele que liberta o homem de
todos os poderes que escravizam e ameaçam a vida.
Jesus Cristo é a criança que nasceu na manjedoura
e, ao mesmo tempo, é o Rei dos Reis.
Em Jesus Cristo, os nomes de: Conselheiro,
Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e
Príncipe da Paz assumem pleno significado e
plenitude, da mesma forma que a luz da salvação
de Deus continua a brilhar em nossos dias e brilhar
em nossos corações.
Conclusão
Nem sempre haverá escuridão, há esperança!,
porque uma criança nasce para nós, uma criança é
dada a nós... a luz brilha para todos que conhecem
a Cristo.
Minha família e eu temos essa luz, o Natal não deve
ser um momento de estresse social, econômico, é
um dia de alegria da Salvação, você tem a luz de
Cristo?

Esta escuridão espiritual foi o resultado da
persistente descrença dessas pessoas. Como são
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Uma porta aberta
para a Sabedoria
Tenente Coronel T. Higgins

Objetivo:
Esta reunião pode ser usada como uma demonstração
de artesanato com um momento devocional de
encerramento ou como um plano de reunião completo
conforme descrito.
Pensamento: A felicidade é uma flor de beira de
estrada que cresce na estrada da utilidade.
Ouvi falar de um garotinho que não ficou surpreso
porque o pequeno Davi derrotou o gigante Golias.
Perguntaram a ele por que não achava uma vitória
maravilhosa, ele disse: ‘Porque foi dois a um, pois
Deus estava lutando com Davi’.

Leitura Bíblica: Provérbios 11:30
Coros: “Ensina-me a amar-Te! /Que a beleza
de Cristo se veja em mim”

eram estudantes de teologia, então ele pensou que
gostaria de dar uma palavra e disse: ‘Os discípulos
nunca foram para a faculdade’. Houve uma pausa
e depois um deles respondeu: “Os discípulos
estiveram na escola com Jesus por três anos.” O
velho não tinha mais comentários a fazer.
Que escola aquela! E que professor! Já existiu um
professor como o Mestre? As pessoas comuns O
ouviram com alegria.

Oração
Provérbios 11:30 “Quem ganha almas é sábio.”

Nós, que seguimos a Cristo e nos sentamos como
alunos a Seus pés, devemos ser expressões de Cristo.
Devemos viver Cristo. “Eles tomaram conhecimento
de que eles haviam estado com Jesus. ” Essa atração
deve ser nossa também.

Todos nós queremos ganhar alguma coisa, e a
sabedoria ou a loucura de nossa conduta depende
do que estamos ganhando. O escritor deste
provérbio já havia falado da loucura de dar a vida
para acumular dinheiro. A mesma loucura pode
existir na busca de fama e popularidade.

Nenhum homem pode ficar na companhia de Cristo
e continuar sendo o mesmo. A beleza da semelhança
de Deus que os homens viram Nele será vista em
nosso semblante e refletiremos algo de Seu espírito.

Existem duas armas que Jesus usou em Sua guerra
que nunca falharam.
A primeiro é AMOR. ‘O amor nunca falha.’ Se aqueles
a quem levamos a mensagem de Cristo vierem por
interesse ao nosso convite e não por mero dever,
mas por amor, eles virão, como Pedro e Natanael
vieram há muito tempo, porque André e Filipe os
chamaram ao Senhor .

Você será alguém que expressará isso para que
outros possam ver Cristo em você?
“Aquele que ganha almas é sábio. ” Proverbios 11:30
Atividade
(pode ser no início ou no final do programa)
Dica de artesanato:
Se você gostar de ponto cruz, compre um livro
gráfico e, usando lápis de cor, marque seus designs
em cada quadrado com um ponto, usando lápis de
cores diferentes para os algodões coloridos que
deseja usar.

A outra arma é o TOQUE PESSOAL. É o método que
Jesus usou para curar as almas e corpos de homens
e mulheres nos seus dias na terra, e ainda há um
poder neste ministério hoje. Se falássemos hoje
sobre a influência que nos trouxe a Cristo, tenho
certeza de que descobriríamos que, em quase todos
nós, foi através do toque pessoal de alguém em
nossas vidas.

Participação das sócias:
Tenha um tempo na reunião para troca de ideias etc.
1. ‘Isso eu aprendi’. Demonstrar alguma ideia de
artesanato.
2. ‘Quero saber como?’ Permita que as sócias façam
perguntas - talvez uma possa ter a resposta da
pregunta da colega.

Ainda podemos aprender com nosso Grande
Mestre. Mateus 11:29 registra as palavras de Jesus,
“aprendei de mim. ”
Um grupo de estudantes estava atravessando um
rio a remo, conduzidos por um velho marinheiro
escocês. Ouvindo a conversa deles, ele concluiu que
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DOMINGO DA ESTRELA DE PRATA

Planos de Deus
para os Filhos
Tenente-Coronel Paulina Márquez

Leituras Bíblicas: Texto Bíblico: Gênesis 37:1, 36
(Leitura em Casa)
Cântico nº6: “Formosos são os pés”
Introdução
Uma tarde, após a Segunda Guerra Mundial, um
homem estava andando com seu filho pelas ruas
de uma grande cidade americana. De vez em
quando eles viam uma estrela prateada presa ao
vidro de uma janela iluminada. Isso significava que
esta família tinha dado um filho que tinha morrido
pela libertação da Europa, sendo que em algumas
janelas havia até duas estrelas de prata, dois filhos
tinham morrido. O filho estava contando as estrelas.
Enquanto ele continuava sua caminhada, o menino
olhou para as estrelas do céu e exclamou: Diga-me,
papai, Deus também deu seu filho? O pai animado
com a pergunta respondeu: Sim filho, Deus deu seu
único filho para a salvação de cada um de nós
Amor parental
Quando nos tornamos pais e temos nossos filhos
nos braços pela primeira vez, a primeira coisa que
fazemos é admirar o milagre de Deus, contando
cada dedo dos pés, mãos etc. etc. e então sonhamos
como será quando ele crescer? que profissão ele vai
escolher? Com quem ele vai se casar ou quantos
netos ele vai nos dar?
À medida que os anos passam e essas belas
criaturinhas estão crescendo, percebemos que
muitas coisas que sonhamos para elas não se
tornam realidade, e, nesta situação, tentamos ver o
mundo de uma maneira diferente, tentamos vê-lo
como eles veem e tentamos sonhar como eles estão
sonhando. Só queremos que eles sejam felizes.
A mesma coisa aconteceu com Jacó. José foi o
penúltimo de seus filhos, filho da primeira da mulher
que amava, e então ele viu nele uma extensão de
sua própria vida. Ele começou a viver através da
vida de José, e quando seus sonhos vieram e ele os
revelou para seu pai e seus irmãos (Gênesis 37.5,
9), provocou em seus irmãos ódio, ressentimento,
ciúme e outros sentimentos. Quanto a Jacó, seus
sentimentos estavam confusos, surpresos, ele não
conseguia compreender o propósito que Deus tinha
para suas vidas; Jacó não podia ver o seu futuro
sem ter José ao seu lado, mas ele não percebia que
Deus estava claramente mostrando a ele o que ia
acontecer com seu filho, ele ia levá-lo para um

Ideia de Atividade
Ideias: Prepare o salão com diferentes estrelas prateadas,
decore com velas ou luzes para ilustrar dessa forma que
cada filho é uma luz. Ore com os pais com gratidão.

caminho difícil, mas isso traria salvação para muitos,
incluindo eles como uma família.
Associação da Estrela de Prata
Como parte da Estrela de Prata, você deu um filho ou
filha a serviço de Deus; a verdade é que não sabemos
quais eram seus sentimentos ou quais ainda são
eles em relação a este chamado. Não sabemos se
eles já sonharam com seus filhos de uma vida como
ela é. Ouvi dizer que muitos pais estão felizes com
o chamado de Deus para seus filhos, mas também
que alguns sonhavam em tê-los sempre por perto.
O Exército da Salvação pensa e valoriza todos
os pais, então o propósito da Associação da
Estrela de Prata é reconhecer, honrar e manter
em fraternidade todos os pais cujos filhos e filhas
foram comissionados como oficiais do Exército de
Salvação. O símbolo da Estrela de Prata que é dado
a cada pai é uma expressão constante da gratidão
do Exército de Salvação pela contribuição especial
que deram à formação na vida de seus filhos-oficiais
para um serviço a Deus e ao povo, pelo apoio que
continuam a oferecer, e pelos sacrifícios feitos pelos
pais em disponibilizar seus filhos e filhas para o
serviço em qualquer lugar do mundo.
Conclusão
Como Jacó, podemos não entender os planos de
Deus para nossos filhos, mas, deixe-me dizer-lhes, é
a maior bênção. Seus filhos foram escolhidos entre
muitos, como a palavra de Deus diz em Mateus 22.
11-14; “ muitos são os chamados, mas poucos são
os escolhidos”.
A ilustração no início menciona que em cada janela
iluminada havia uma estrela prateada que os
habitantes da casa a exibiam. A maior satisfação
como pais será saber que os planos de Deus na vida
de nossos filhos trarão salvação para muitos que
precisam dela, mesmo que a salvação seja para nós
mesmos, se ainda não o conhecemos. A chamada
de Deus em Marcos 16. 15, diz “Vá e pregue a cada
criatura...” O chamado de nossos filhos tem um
propósito maravilhoso e nossa responsabilidade
como pais é orar, aceitar a vontade de Deus e apoiálos.
Como são bonitos nas montanhas os pés daquele
que traz boas notícias... Isaías 52. 7
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Escolhidas para
serem Santas
Coronel Mani Kumari Dasari
Escritório Nacional da Índia

Leituras Bíblicas: Colossenses 3:12-15
Cântico nº 238: “Vidas santas consagradas”

Objetivo
RECONHECER E TRABALHAR O QUE ESTÁ EM
NOSSA NATUREZA QUE NOS IMPEDE DE VIVER EM
SANTIDADE
Portanto, como povo escolhido de Deus, santo
e amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas
que tiverem uns contra os outros. Perdoem como
o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito.”
(Colossenses 3:12-14).
Paulo nos lembra que somos escolhidos por Deus.
Deus selecionou e escolheu cada um de nós para
fazer parte de Sua família, para ter uma relação
próxima com Ele através de Cristo Jesus. Os seguintes
versos das escrituras nos encorajam a viver uma
vida de santidade: “ Vocês não me escolheram,
mas eu os escolhi. “, (João 15:16); “ Porque Deus
nos escolheu nele antes da criação do mundo, para
sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.”;
“Pois muitos são chamados, mas poucos são
escolhidos”.”, (Mateus 22:14); “ pois vocês são povo
consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Dentre todos
os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para
serem o seu tesouro pessoal.”; (Deuteronômio 14:2).
O que Deus espera de um povo santo? Os eleitos
devem ser santos e separados para viver uma vida
santa, sendo liderados pelo Espírito de Deus e
levando o povo à graça salvadora de Deus, como
está escrito: “Mas você é um povo escolhido, um
sacerdócio real, uma nação sagrada, uma posse
especial de Deus, para que você possa anunciar os
louvores daquele que o chamou da escuridão para
sua luz admirável”, 1 Pedro 2:9. Todas as referências
acima confirmam que somos de fato escolhidos
por Deus. Espera-se que todos os eleitos se vistam
com roupas sagradas como corações compassivos

(1 Pedra 3:8), bondade, integridade (2 Samuel 2:6),
humildade – o que é importante para não agirmos
com arrogância (Tiago 4:6), bondade e paciência.
Somos ordenados a fazer isso, vestir e vestir-se
com o novo eu para que as pessoas que nos veem
experimentem todas essas qualidades através do
nosso estilo de vida. O mundo de hoje precisa não
só de pregadores, mas também de praticantes da
palavra sagrada de Deus. As pessoas querem ver
uma demonstração da fé e das virtudes cristãs.
Como é nossa vida diária? Nossa vida deve ser uma
resposta grata à eleição de Deus de nós para realizar
sua missão de salvação e santificação. Devemos
sempre permanecer com Ele para fazer sua vontade.
“Mas sempre agradecemos a Deus por vocês, irmãos
amados pelo Senhor, porque Deus o escolheu desde
o início para a salvação através da santificação pelo
Espírito e da fé na verdade”, 2 Tessalonicenses 2:13
(KJV). Estamos santificados pelo sangue de seu amado
filho Jesus que limpou todos os nossos pecados e
transgressões. Embora vivamos neste mundo, não
pertencemos a este mundo, estamos separados do
Senhor e de Sua obra sagrada. Ele nos separou para
sua missão e ministério. Os cristãos são seguros e
seguros para a proteção de Deus, portanto devemos
responder ao Seu chamado celestial proclamando
o céu para as pessoas que morrem no pecado e
na escuridão. Podemos fazer isso porque somos
amados por Deus e chamados a amar uns aos
outros. Este amor cristão que compartilhamos com
nossos companheiros crentes também deve ser
compartilhado com os não amados e excluídos na
sociedade. Somos plantados para crescer no fruto
do Espírito e ajudar os outros a conhecer o sabor
deste fruto espiritual eterno. Somos dotados de
talentos para usar para salvar almas e levá-las à
graça permanente do Senhor Jesus Cristo. Somos
chamados a usar nossas habilidades para nutrir a fé
cristã e servir a humanidade sofredora.
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REUNIÃO DE SALVAÇÃO

Portas e Chaves
Tenente-Coronel Paulina Márquez

Leituras Bíblicas: Apocalipse 3:20
Cântico nº 35: “A Deus bendizemos”

“Eis que eu estou na porta e bater, mas eu não tenho
certeza de que eu Se alguém ouvir minha voz e abrir
a porta, eu entrarei nele, e jantarei com ele e ele
comigo. A Bíblia das Américas
Esta passagem é emoldurada na mensagem de Jesus
à igreja de Laodicea,é uma das mais importantes
em quese fala de salvação, é preciso conhecê-la
para tomar uma decisão pessoal, e é olhar para as
consequências que virão à nossa vida após essa
decisão.
Na selva do Peru há muitas tribos com suas próprias
línguas ou dialetos; os tradutores da Bíblia têm
trabalhado para poder traduzir pelo menos o Novo
Testamento para cada um deles, um desses povos
é o Llacuash,que são descendentes dos antigos
Chancas, que até hoje vivem em uma área da cidade
de Lamas, e continuam com seus usos e costumes
ancestrais; quando os especialistas das sociedades
bíblicas estavam traduzindo o Novo Testamento em
seu dialeto, eles se depararam com a dificuldade de
traduzir essa passagem, qual era o problema? Suas
casas não têm janelas e muito menos PORTAS Que
solução encontraram? Seu costume ao visitar uma
casa é se colocar o mais perto possível da casa e,
em seguida, chamar em voz alta dizendo “Ujjjuuu”
e esperar que alguém da casa saia e convide-os a
entrar; a solução foi colocar esse costume bem
conhecido por eles na passagem para que a tradução
literal diga “aproximando-se de Jesus, grita Ujjuu,...
“A palavra de Deus sempre encontra um caminho na
vida das pessoas.

vida, “eeu vou jantar com ele e elecomigo.” almoço
ou jantar é o momento especial que Deus tem para
nós, jantar juntos é dizer: “aqui estou eu para me
dar o que você tem, aqui estou eu para compartilhar
e aceitar o que você tem, e também diz: aqui não
estou apenas para que você me dê o pouco ou nada
que você tem, mas para dar-lhe o que eu tenho, o
que eu trouxe, aqui estou eu para dar-lhe o que eu
guardei para você; Estou aqui para lhe dar tudo o
que você precisa neste tempo, alegria em seu tempo
de tristeza, força em seu tempo de desânimo, paz
em seus momentos de tempestade.
Conclusão
Que neste momento especial, ao ouvir o toque, ou
o chamado de Jesus tentando entrar em sua vida,
você toma a melhor decisão, que não importa o
momento que você está vivendo, que você pode
abrir seu coração para ele, e você pode a partir
deste momento desfrutar da companhia do nosso
maravilhoso Deus.

A Liga do Lar é um espaço onde mulheres de
diferentes idades encontram um lugar para
conversar, um lugar para fazer ou aprender um
ofício, e um lugar onde nunca há falta de uma xícara
de chá para compartilhar. As portas da Liga estão
sempre abertas para todos que querem entrar, a
decisão de vir é pessoal; assim como na passagem
do Apocalipse, Jesus está tocando, chamando,
gritando Ujjuuu para entrar em sua vida, ele está
esperando por sua decisão, ele está esperando sua
resposta, e então ele está indo e sendo capaz de
compartilhar todas as bênçãos que ele tem para sua
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