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Queridas irmãs em Cristo,

provisão:

“Bendiga o SENHOR a minha alma! Bendiga o Senhor todo o meu ser!  Bendiga o 
SENHOR  a minha alma! Não esqueça nenhuma de suas bênçãos!” (Salmo 103:1-
2 NVI).

Podemos encarar o futuro com coragem, na companhia de um Pai celestial que 
continua a oferecer perdão, cura e redenção - que deseja nos coroar, satisfazer e 
renovar.

tema para 2017, focando em sermos “Transformadas à Imagem de Deus” (2 
-

dida que contemplamos a glória do Senhor, permanecemos em Sua presença, 
meditamos em Sua Palavra e oramos.

-

Individual e coletivamente iremos nos mobilizar para sermos uma força para o 
-

nidades.

Sou continuamente grata pelo seu engajamento no Ministério Feminino.  
Trabalhemos juntas para sermos cada vez mais relevantes para as mulheres na 
sociedade na qual nos encontramos.  

Bênçãos,

Silvia Cox
Comissária
Presidente Mundial do MF



Queridas Colaboradoras,

O tema para este ano do Ministério Feminino é 
muito sugestivo, pois fala de transformação, cuja 

por mudança.

As mulheres que Deus nos deu para cuidar e nós 
também, todas somos bombardeadas,  a cada dia, 
pelos diferentes meios de comunicação ou pelas re-
des sociais, com dicas  do que fazer para mudar a 
cor do cabelo, a cor dos olhos, transformar nosso 
corpo bebendo tal ou qual suco miraculoso, ou de 

mulheres bem sucedidas em nosso entorno e no 
ministério, fazendo ou lendo tal ou qual livro ou fa-

“...nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e 
bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos 

-
gem)

percepção de beleza,  e descobrir como Cristo trans-
forma  o coração para que brilhe com Sua beleza, de 
dentro para fora. Como diz o coro: “Que a beleza de 
Cristo se veja em mim”.

Descobrir que Ele deseja restaurar nossa frágil au-
toimagem, não com cremes miraculosos, academias 
de ginástica ou pela moda, mas pelo amor incondi-
cional que o Pai celeste tem por nós.

Temos que ter certeza de que Deus pode transfor-
mar o nosso fracasso em sucesso e a nossa fraqueza 
em força. Deus não faz isso transformando as cir-
cunstâncias; mas, sim, transformando-nos (ou nos-
sas vidas).  Deus Se revela  a nós conforme nós nos 
entregamos a Ele para sermos transformadas à Sua 
Imagem. 

Que neste ano possamos ser mulheres Transforma-
das  à Sua Imagem.

Ana Rosa Sánchez
Comissária

Presidente Nacional do MF

Minhas queridas irmãs,

Nós, as mulheres, temos uma capacidade quase que 
natural de nos transformar, mesmo sem perceber-
mos.  Por exemplo, hoje eu estava olhando algumas 
fotos de um tempo atrás e observei meus diferen-
tes cortes de cabelo; e o engraçado é que eu sem-
pre pedia para a cabeleireira cortar do mesmo jeito. 

revelam isso.  Outra transformação que acontece – e 
que é inevitável – é aquela causada pela passagem 
do tempo.

Por outro lado, há transformações que nós 
escolhemos querer ou não, escolhemos aceitar ou 
evitar.  Uma delas e, sem dúvida, a mais importante, 
é aquela relacionada à nossa vida espiritual.  Deus 

Meu sincero desejo é que, ao longo deste ano, ao 
meditarmos no tema internacional proposto para o 
Ministério Feminino, todas nós tomemos a decisão 
de, deliberadamente, querer ser transformadas à 
Sua Imagem (do nosso Pai celeste), pela ação de Seu 

Somos uma obra inacabada; precisamos que o Di-
vino Oleiro continue a nos moldar, “fazendo-nos de 
novo”, de modo que “nossa vida se torne cada vez 
mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra 

3:18 – “A Mensagem”).

Em Cristo,

Verônica J. Danielson
Tenente-Coronel

Secretária Nacional do MF



Vamos focar em 
uma das coisas mais 
surpreendentes que 
Deus criou: o univer-
so – e que universo!!  
Há duas questões 
que quero tentar 
responder: Será 
que Deus Se agrada 
de Sua criação? Em 

que Se agradaria?

1. SERÁ QUE DEUS 
SE AGRADA DE SUA 
CRIAÇÃO?
Vou responder à pri-
meira pergunta com 
um grande “sim”!  
Como sei disso?  
Gênesis 1 dá-nos 
uma descrição não 
apenas de uma cria-
ção ordenada feita 
por Deus, mas tam-

bém da resposta de Deus à Sua criação.  Lembre-se 
de que, por seis vezes, Deus admira Sua criação e, 

(vv. 4, 12,18,21,25, 31a).  Digo tudo isso para desta-
car que Deus gostou de Seu trabalho.  Quando olhou 

-
tivo.

O Salmo 104 é uma canção para expressar a 
-

culo chave para nosso propósito é o 31. 
Portanto, a resposta para a primeira per-

gunta é “SIM”!  Deus Se agrada de Sua criação. 
A pergunta agora é: 

2. POR QUE DEUS SE AGRADA DE SUA CRIA-
ÇÃO?
Comecemos a responder com a razão básica que 

O que isso sugere para mim é que a alegria que 
Deus tem em Suas obras deve-se ao fato de que 
elas são a expressão de Sua glória.  Penso que as 

menos assim: “Visto que a glória do Senhor se per-
petua em Suas obras, Deus irá, de fato, regozijar-se 

em Suas obras.”

e Ele Se agrada de você; como uma expressão do 
caráter de glória de Deus.
Outro motivo pelo qual Deus Se regozija em Sua cria-
ção é porque ela O louva.  No Salmo 148, o salmista 
convoca toda a criação para louvar o Senhor.  

a respeito dEle – é isso que diz o Salmo 19.  No Sal-
mo 148:7 lemos: “Louvem o SENHOR ... serpentes 
marinhas e todas as profundezas.”  O salmista nem 
mesmo sabia o que havia nas profundezes do mar!  E 
uma vez que uma boa parte da criação está além do 
conhecimento humano (na grandeza do espaço, nas 
alturas das montanhas e no fundo do mar), ela não 
foi criada meramente para servir aos propósitos que 
têm a ver conosco.  Foi criada para o deleite de Deus. 
Você tem louvado a Deus sendo aquilo para o qual 
Ele a criou para ser?  
Finalmente, Deus Se regozija nas obras de Sua cria-
ção porque elas revelam Seu incomparável poder. 

diz: “... olhem para as Alturas. Quem criou tudo isso?  
Aquele que põe em marcha cada estrela do seu 
exército celestial, e a todas chama pelo nome.  Tão 
grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que 
nenhuma delas deixa de comparecer!”

criar, nomear e sustentar cada estrela no céu que 
ele podia ver, como seria sua adoração hoje, se ele 
soubesse que a estrela mais brilhante da constela-
ção de Centauro, a Alpha Centauro, dista da terra 
quase 41 trilhões de quilômetros, e que o que ele es-
tava vendo à noite no céu era apenas uma pequena 
parte de nossa galáxia, que tem centenas de bilhões 
de estrelas e que para além de nossa galáxia existem 
milhões de galáxias?
O que é este universo senão uma exuberante demon-
stração da incomparável, inimaginável grandeza de 
Deus!   Ele quis que olhássemos para Sua criação e 
exclamássemos: “Se as obras de Suas mãos são tão 
cheias de poder, majestade e beleza, como não será 
esse Deus em Sua essência! Imagine o que será ver o 
próprio Criador! Nem mesmo um bilhão de galáxias 
irá satisfazer a alma humana.  Somente Deus é o ob-

esse grandioso Deus: Salmo 104:31-35.

Cântico: 01 “Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado”

A Maravilhosa Criação de Deus
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A Adoração é o Tributo devido somente ao Único Deus Trino e Verdadeiro... O Criador!

Major Alba Ford
DDMF - Divisão RJ/MG/DF

SEMANA QUE TERMINA EM 07 DE JANEIRO
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Amiga deVerdade
 

Cântico: 496 “Sempre unidas, companheiras”

Dinâmica: 
-

erem um cartão ou uma carta para uma amiga espe-
cial ressaltando suas qualidades.
Você já parou para pensar em quantas amigas você 
teve ao longo de sua vida?  Par um instante para lem-
brar, com certeza não serão poucas. 
Lembre-se da época em que ainda era uma criança 
na escolinha e tinha as suas amiguinhas que brinca-
vam com você durante o recreio; na adolescência, as 
moças com que se reunia para se divertir, passear e 
conversar; e já, na fase adulta, suas companheiras e 

Amigas são pessoas especiais que em parte escol-
hemos e em parte somos escolhidas para que com-
partilhem de nossas vidas, tanto nos momentos bons 
quanto nos ruins.

amiga de verdade?” e “Qual identidade e quais carac-

Bem, o livro de Rute fala sobre uma amizade muito 
especial entre Noemi e Rute, e nos ajuda a responder 
essas duas perguntas.
Em primeiro lugar, uma amiga é aquela que se im-
porta com a outra.
Rute era nora de Noemi, uma moça moabita que não 
tinha obrigação nenhuma de cuidar ou ajudar a sogra, 
e a própria Noemi, após a tragédia do falecimento dos 
maridos de ambas, aconselhou Rute a ir embora, para 
longe dela.
Mas vocês acham que uma amiga abandona a outra 
ao léu? De jeito nenhum!
Rute, como boa amiga que se importa decidiu ir lado 
a lado com Noemi para poder saber como ela estava. 
Demonstrou interesse verdadeiro.
Uma boa amiga é aquela que nunca nos abandona, 
mesmo nas piores horas. É com ela que podemos con-
tar e sabemos que ela sempre estará do nosso lado.
Amiga de verdade tem outra qualidade impor-
tante: está disposta a abrir mão de si mesma por 
nós.

seu povo, até seus deuses, tudo para poder estar per-
to de Noemi. Isso não é pouca coisa!  É uma forma de 
amor abnegado e doador, disposto até mesmo a pas-
sar privações para promover o bem estar do outro.

buscando seus 
próprios interess-
es, elas são capaz-
es até mesmo de 
abrir mão daquilo 
que seria melhor 
para elas, só para 
verem suas ami-
gas felizes e prote-
gidas.

verdade é aquela 
que dedica seus 
serviços para cuidar e ajudar suas amigas.
Rute soube aproveitar a época da colheita de cevada 
para demonstrar serviço prático para Noemi. Ela saiu 
para os campos colhendo espigas, fazendo feixes e 
levando para casa aquilo que seria tão importante 
para a subsistência de sua amiga. 
Às vezes são nos menores atos que reconhecemos 
uma amiga de verdade. Ou você não gosta de receber 
uma boa canja de galinha, feita por sua amiga, quando 
está gripada?
Puxa... Uma amiga de verdade é bem interessante, 

-
cisa estar disposta a abrir mão dos próprios interesses 
e até de servir a outra.
O fato de Noemi falar com Rute a respeito de seu 
Deus aumentou a amizade das duas.
Imagino que quando Rute e Noemi se sentavam 
para desfrutar a amizade uma da outra e dividir 
a refeição, também oravam juntas agradecendo a 
Deus pelas bênçãos.  É bom orar  e ser agradecida 
a Deus pelos bons amigos que nós  desfrutamos. 

mandar amigos especiais e como eles podem nos aju-

também.
Aplicação:
E você, tem sido uma amiga de verdade?

-

amiga de verdade, com certeza seremos muito mais 
felizes e unidas.
Hora da dinâmica!

. 5 .

 Amigo não é aquele que diz: vá em frente! Mas sim aquele que diz: vou com você!

Cadete do 2º ano 
Lucas Wakai-Braga
Colégio de Cadetes

SEMANA QUE TERMINA EM 14 DE JANEIRO



“O Melhor Ensino é o Exemplo”
Cântico: 364 “Por belezar naturais”

Dinâmica: 
Material necessário - Folhas de papel, lápis, lápis de 
cor. 

demais ilustram algum aspecto do evento. Terminada 
a leitura, cada uma pode compartilhar o que desen-
hou e qual foi o ensinamento para a sua vida sobre a 
história.
Este é o lema do Colégio Batista Mineiro e me remete 
às palavras do Apóstolo Paulo a Timóteo em 2 Timóteo 

a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua 
mãe Eunice, e estou certo de que também habita em 
ti.”

outras vezes, e a menção que lhes é feita mostra o grau 

outras qualidades que faziam do jovem pastor Timó-

exemplo que ele teve em casa, crescendo com pessoas 
que levavam Deus a sério, se importavam com a apli-

em um atleta, do mesmo jeito que apenas orar pedin-

patrão... pode não funcionar da forma como espera-
mos. Não existe mágica, existe fé em Deus, uma 

-
namente, que faz o que Ele, Deus, diz.
Somente Deus pode mudar as coisas e faz-
er-nos ser e dar exemplos de como se pode 

viver de maneira responsável, sendo úteis a 
nós e à sociedade.  Isso Ele faz em nossas vi-

das por meio da bênção da conversão, do novo 
nascimento, através da nossa aceitação de Je-
sus como Salvador.

Outro dia ouvi do Ss. Samuel Wakai (Corpo Cen-

após se converter, continuou recebendo convites 
dos seus antigos “comparsas” para a vida do crime. 

Eles não conseguiam acreditar na mudança de vida 
que aquele homem experimentara. Um dia, juntar-
em-se em uma galera e pressionaram-no a provar 
que havia mesmo se tornado “crente”. Ordenaram 
que ele cantasse uma música da igreja. O homem, 

ex-criminoso, temido 
-

moso pela crueldade, 
cheio de cicatrizes 
produzidas por tiro-
teios, brigas de faca, 
fugas e confrontos, 
limpou a garganta e 
cantou a única música 
que, como recém-
convertido, conhecia:

de Jesus./ Abro a bo-
quinha para cantar,/
Fecho os olhinhos 
para orar./Sou uma 

sim, de Jesus!”

embelezam jardins, perfumam e espalham seu pólen 

assim como o exemplo inspira e atrai o melhor da hu-
manidade.
Pitágoras, pensador grego da antiguidade, disse: “Edu-
cai as crianças e não será necessário punir os homens”. 

muito para que a educação seja uma realidade cele-
brada pela nossa sociedade de forma justa, equânime. 
Mas o exemplo pode ser dado sem nenhum custo adi-

na roda das conversas de tal forma que alguém ainda 
-

deu ou conviveu com fulano de tal”.
A maior transformação que nós e nossa sociedade pre-
cisa é aprender a levar Deus a sério. Uma nação que 
faz isso é feliz (Salmo 33:12). Pessoas que praticam os 
ensinamentos da Palavra de Deus são consideradas 
sábias construtoras (Mateus 7:24) e quem se dedica a 
ensinar a justiça brilhará como as estrelas no céu (Dan-
iel 12:3).
Se algum dia alguém mencionar nosso nome, o que 
será dito a nosso respeito? Não é tarde para deixarmos 

delicada e pura para o louvor da Sua glória. 

ED
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Não deixe de comer arroz e feijão.
Esses alimentos são uma combinação perfeita para o organismo: possuem uma excelente fonte proteica, proprie-

Major Paulo Soares
CD do PR/SC

SEMANA QUE TERMINA EM 21 DE JANEIRO
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Alinhavando Seu Serviço
Cântico: 317 “Se, ao seguir nos passos do meu Mestre”

Introdução:        
Embora ninguém goste de falar sobre a morte, sabe-

Jesus não morreu para cair no nada, tampouco nós 
morreremos para cair no nada. Morreremos para viv-
er a vida de Deus” (Manual de Doutrinas do Exército 
de Salvação, p.105) ou como o teólogo Millard Erick-
son diz “a morte é simplesmente uma transição para 
um modo diferente de existência”.  
Em Atos 9:36-42 encontramos a história de Dorcas. 
Pedro estava na cidade de Jope, quando dois homens 

-
da Dorcas que vivia em Lida (cidade próxima de Jope). 
Pedro prontamente se levanta e vai com eles até a 
cidade. O quadro que Pedro encontra quando chega 
ao local onde estava o corpo de Dorcas era de morte 
e tristeza, as viúvas choravam e mostravam a Pedro 

-
tava com elas. 
Dorcas havia sido uma pessoa que servira a Deus 
através do serviço dedicado aos seres humanos. Uma 
mulher tão útil e importante para a sua comunidade 

suportar a sua morte. Louvado seja Deus, pois Ele 
chama, capacita, sustenta, e até ressuscita quem pre-
ciso for, para que continuem abençoando o reino e 
servindo às pessoas!

-
portância do serviço cristão para a vida e para a eter-
nidade. Somos conhecidos pelo que fazemos. Tudo 
aquilo que temos interiormente se expressa no ex-
terior.

Dorcas foi uma serva dedicada e nós também de-
vemos ser! Como podemos servir a Deus através do 
serviço às pessoas? Desenvolva um estilo de vida 
marcado pela devoção a Deus.
Antes de pensarmos em nós mesmos, devemos con-
siderar algumas questões ligadas à vida de Dorcas e, 
quem sabe, seremos estimulados por ela para desen-
volvermos um estilo de vida abençoado e abençoa-
dor.

para a seguinte pergunta:  O que realmente vale a 
pena na vida? 
Através da morte de Dorcas, vejo que o que vale a 
pena na vida é a maneira pela qual servimos aos out-
ros. O serviço gera relacionamentos.  Basicamente o 
serviço é doar-se ao outro, que é a ênfase do Evangel-
ho e também da missão salvacionista. Em Atos 20:35 
Paulo cita as palavras de Jesus dizendo: “Há maior 
felicidade em dar do que em receber”. João 3:16 nos 
mostra que Deus “deu o seu Filho Unigênito, para 
que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a 
vida eterna”. Dar implica servir e servir implica amar; 
quando servimos os outros, estamos mostrando o 
amor na prática. 
Sabemos que na história de Dorcas existe um milagre: 
ela volta a viver.  Porém, o maior impacto que a vida 
de Dorcas teve sobre aqueles a quem ela conhecia 
foi a maneira como servia em amor ao seu próximo. 

Conclusão:

nos doamos aos outros. As pessoas podem 
esquecer nossas palavras, mas nunca es-
quecerão a maneira como servimos os out-
ros. 
 Foi evidente que assim que ela aceitou a Cris-
to e o Seu convite de segui-Lo, também pode-
ria ser chamada de seguidora ou serva. Dorcas 
“costurou” sua boa reputação, demostrando 
compromisso com Seu Mestre; praticava boas ações, 

-
lava esperança no coração de seus irmãos da fé.
Que possamos, assim como Dorcas, ter uma vida 
que marque a vida dos outros pelo serviço em 
amor que prestamos a eles.

-
sus em nosso tempo e em nossa geração.

Servir as pessoas com honestidade, paciência e benevolência nos dá prazer e vida longa.

. 7 .

Capitão Marcelo Simões
OD Corpo de Recife

SEMANA QUE TERMINA EM 28 DE JANEIRO



Pensamento:
Metamorfose... Mutação... 

Vida pulsando... Transformação...
Estou em processo...

Há coisas a aprender...e há coisas a reprogramar...
Há coisas que sou ...e não quero ser...

Há coisas que ainda não sou...e quero ser...
Há coisas que sou ...e ainda não sei...

mas estou buscando saber...
Estou em construção...Mas já estive em demolição... 

Eliane Stahl

-
rer viver em nós?  Nós somos tão pecadores, falhos, 
cheios de nossa própria vontade (que sabemos que 
não é tão boa assim). E Deus.... Ele é Santo.  Mas, ape-
sar de tudo isso, a resposta é simples: Ele nos ama e 
escolheu fazer de nós Sua morada.
Mesmo tendo a capacidade de fazer o que quer, Deus 
escolheu o nosso coração para habitar, e isso não é 
porque nós mereçamos, mas,porque Deus, por Sua 

mudança em nossas vidas.
Ah! A nossa parte? Permanecer nEle.
Só que permanecer em Jesus, não é só na hora do 

quando isso é mais frequente,  quando buscamos por 
Ele desesperadamente. Permanecer em Jesus deve 
ser algo a fazermos todos os dias da nossa vida.  Na 
alegria ou na dor! 
Por nós mesmas não temos forças para permanecer 
no centro da vontade de Deus; temos que buscar 

sustento em Sua Palavra e em uma vida 
de oração. Ao abrimos mão das nossas 
vontades, o Senhor encontrará lugar em 
nossas vidas não apenas para nos trans-

formar, mas para permanecer em cada uma de 
nós e, consequentemente, permaneceremos 
nEle.
Nancy Leigh DeMoss comentou: “Recente-

mente eu topei com uma mulher a quem eu não 
via por várias semanas. Quase não a reconheci. Seu 
cabelo, normalmente loiro, havia se tornado com-
pletamente branco. A transformação foi dramática. 
Foram necessários apenas quarenta minutos e um 
pouco de descolorante.  Se ao menos a transforma-
ção espiritual fosse assim tão fácil! Apenas ler um 
livro, encontrar um conselheiro, participar de uma 
conferência, fazer um novo compromisso, derra-

mar algumas lágrimas no 
altar, memorizar alguns 

está um cristão maduro 
e piedoso. Ao contrário, 
a experiência de muitos 
crentes se parece com 
isso:
“Comprometer-se. Fracas-

sar. Confessar.
Comprometer-se nova-
mente. Fracassar nova-
mente. Confessar nova-

mente.
Comprometer-se nova-

mente. Fracassar novamente. Desistir.
Depois de toda a luta e esforço, tendemos a querer uma 

‘solução rápida’, ‘uma vitória de uma vez por todas’, a 

as mesmas velhas questões.”
Essa transformação não é instantânea! Um dia de 
cada vez vamos sendo moldadas segundo a vontade 
do Senhor.
Devemos render graças e nos entregar totalmente em 
adoração ao Único que é digno de todo louvor e de 
todo o reconhecimento por nos ter transformado.

Deus tem feito em nós é trabalhada em nossa ex-
periência cotidiana, na medida em que “somos trans-
formadas de glória em glória, na Sua própria imagem 

dia a transformação será completa e “seremos semel-
hantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é” 
(1 João 3:2).

Você recebeu esta nova vida em e através 

na realidade da mudança sobrenatural que já teve lugar 
em você? 

Revive Our Hearts.
Permaneçamos em Deus, e que Ele permaneça em 
nós!
 
Oração: 

-
hor tenha a liberdade para nos transformar à Tua ima-
gem e semelhança; faça-nos permanecer em Ti. Que o 
nosso coração seja um lugar agradável de morar. Em 
nome de Jesus. Amém!

Cântico: 122 “Senti um novo toque em minha alma e coração”
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 A adoração é para a vida cristã o que a corda é para o relógio. Lawrence R. Axelson
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Transformada!
Tenente Verônica Oliveira

OD Corpo de Guarus

SEMANA QUE TERMINA EM 28 DE JANEIRO



Amigo é Coisa Pra Se Guardar
Cântico: 257 “Cristo, o que tenho oferto a Ti”

Esta passagem conta a parte da história onde Pedro 
trai Jesus dizendo não conhecê-Lo e não ser Seu dis-

entregá-Lo aos soldados romanos, e Pedro seguiu Je-

É interessante que, quando pensamos na história de 

foi Judas, mas, a meu ver, a traição de Pedro foi muito 

de Jesus, mas um daqueles que eram amigos de Je-
sus. 
Jesus nos ensina a ter uma vida integra, que trans-

fruto em nossos relacionamentos, amando o próximo 
como Ele nos amou, construindo relacionamentos e 

precisamos ser amigos de Deus, pois é o nosso rela-
cionamento de intimidade com Ele que mudará nos-
sas vidas, fazendo de nós pessoas que buscam uma 
vida de santidade.

(Gálatas 5:22) em nossos relacionamentos será jus-
tamente esse contato direto e constante com Deus, 

bons amigos, pois amizade é um relacionamento de 

algo muito importante, pois você não escolhe quem 
será seu irmão, mas escolhe quem quer ter como 
amigo (veja Provérbios 18:24). Quem tem um amigo 
de verdade nunca está sozinho, tem alguém que o 
ajuda, que se importa; e nós, como cristãos, que te-
mos o privilégio de termos a Jesus como nosso amigo, 
temos a responsabilidade de impactar a vida de nos-
sos amigos sendo a imagem de Deus para eles.
O que nos faz marcar a vida das pessoas é nossa for-
ma de viver, de tratar os outros. 
Ao negar que conhecia Jesus, Pedro traiu sua amizade 
com Jesus.

seu coração?
-

gem de Deus em suas atitudes?
-

só estamos com as pessoas porque queremos nos 

quando mais precisam de nós.

priorizamos, 
quando vi-
vemos fora 
dos Seus pa-

Deus quando 
as pessoas 
olham para 
nós tentando 
achar algo 
dEle, mas nada 
encontram.
O cantor Milton Nascimento escreveu em sua música 
“Canção da América”:
 “Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de sete 
chaves, dentro do coração... 
   ...Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo 
do peito,
   Mesmo que o tempo e a distância digam “não”, mes-
mo esquecendo a canção 
   O que importa é ouvir a voz que vem do coração.” 
Que Jesus Cristo possa ser esse amigo que guarda-
mos em nossos corações e que nos ensina e ajuda a 

Aplicação:

de melhor, e Jesus é o que temos de melhor em nos-
sas vidas, pense num amigo que não conhece Cris-
to ou que esteja afastado da presença de Deus,  e 
coloque-o, a partir de hoje, em suas orações diárias, 
demonstrando o amor de Deus nas suas ações e in-
centivando-o a estar na presença de Deus. 

seu relacionamento com as pessoas. O que vai ser 
diferente a partir de hoje? Qual gomo do 

viver nos seus relacionamentos?

Oração:
-

do ter intimidade contigo e demonstrando o fruto 

aos meus amigos dando sempre o meu melhor, 
servindo de bênção para eles. Em nome de Jesus. 
Amém!”

. 9 .
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ENa prosperidade nossos amigos nos conhecem na adversidade conhecemos os nossos verdadeiros amigos

SEMANA QUE TERMINA EM 04 DE FEVEREIRO

Cadete do 1º ano 
Mario Carvalho

Colégio de Cadetes



Jesus nos Ensina a Depender Dele em Tudo
Cântico: 313 “O que me importa se as nuvens se aproximam”

Atividade:
Escrever para uma pessoa amiga, vizinha ou companhei-
ra de trabalho comunicando que irá orar durante aquela 
semana todos os dias no mesmo horário para que Deus 
lhe conceda a paz.

Dinâmica:

Material:
Bexigas coloridas, papel para escrever e lápis.
Que cada sócia escreva num pequenos de papel aquilo 
que a leva a viver uma vida ansiosa.
Entregue para cada uma um balão para que soprem. De-
pois de cheio, devem colocar os pequenos papeis dentro 
do balão.  Ao som da música, vão passando os balões 
de mão em mão. No sinal, todos os balões devem ser 
estourados. Cada sócia participara lendo as causas da 
ansiedade escritas nos papeis.
Introdução:
Estudiosos dizem que a ANSIEDADE é o mal do nosso 

-
sos? O mundo em que vivemos causa-nos ansiedade, 
discussões, brigas, violência, mortes, protestos e engar-
rafamento de trânsito. Ficamos ansiosos com horários 
para não nos atrasar e não atrasarmos os outros; em 

saem como esperamos, quando não temos o controle 
da situação.

-
caram fora por um determinado tempo e, sem tele-

fone, sem computador, sem internet eu já estava 
com muitos relatórios atrasados, estava pre-

cisando me comunicar e não conseguia. Uma 
situação deveras estressante. Fiquei muito 
ansioso; em dois dias consecutivos minha 

Mateus 6:25-34 e me acalmei. Verdadeiramente 
as coisas só melhoraram quando entreguei 

TUDO nas mãos de Deus. Costumo dizer que quan-
do esqueço os problemas, Deus os resolve para mim.

-
ção. Jesus nos ensina a não andar ansiosos. Jesus fala 

No meu caso, a solução dos problemas não depen-
dia só de mim. Sozinho, jamais conseguiria soluções, 

e tive de confessar minha in-
capacidade a Deus para que 
aprendesse a deixar nas mãos 
dEle os assuntos que somente 
Ele seria capaz de resolver.
Dessa situação pessoal quero 
destacar sete razões para não 

nos preocuparmos:
1) (v. 25) – Os detalhes da sua 

você (Oração).
2) (v. 26) – Preocupar–se demasiadamente com o futuro 
prejudica os esforços aos quais estamos nos dedicando 
no presente. Você deixa de viver, não aproveita cada mo-
mento, não aproveita a vida.
3) (v. 27) – Preocupar–se é mais prejudicial do que útil. 

4) (v. 28-30) –  Deus não ignora quem depende dEle. Você 
é importante para Ele, somos amados por Ele.
5) (v. 31-32) – A preocupação demonstra falta de fé e de 
entendimento a respeito de Deus.
6) (v. 33) – A preocupação impede-nos de dar atenção 

dediquemos. Preocupados, deixamos de perceber qual 
é a vontade de Deus para nossas vidas e o que Ele real-
mente quer que façamos.
7) (v. 34) – Viver um dia de cada vez evita que sejamos 
consumidos pela preocupação, pela ansiedade. 

Conclusão:
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça 

-
sos pensamentos estejam voltados para a Sua vontade, 
nosso caráter seja semelhante ao do Senhor, sirvamos e 
obedeçamos a Deus em tudo. O que é realmente impor-
tante para você? Pessoas, metas, desejos e até objetos 

e escolhermos dar ao Senhor o primeiro lugar em cada 
área da nossa vida, qualquer um desses interesses pode 
ocupar rapidamente o lugar de Deus.

Oração:
“Deus, dá-me mais fé, ajuda-me a permanecer em Ti, no 
Teu caminho, no Teu amor. Dá-me mais atenção para 
ouvir o que o Senhor fala comigo e para que eu saiba 
qual a Tua vontade na minha vida, para que eu saiba o 
que queres que eu faça. Amém!”
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      Para unhas fracas, use base de alho para fortalecer.
FORTALECEDOR DE UNHAS: Faça uma receitinha caseira: misture 1 vidro de base, ½ alho bem picadinho e 1 cravo da índia. 

Essa mistura vai deixar suas unhas mais fortes e brilhantes. Além disso, você vai perceber que elas vão crescer mais rápido.

Tenente Eder do Prado
OD Corpo de Piraí do Sul

SEMANA QUE TERMINA EM 11 DE FEVEREIRO



Coração Compassivo
Cântico: 02 “Se há ternura neste mundo” ou Coro: “Pai, abre o meu coração“

Atividade:
-

cias que leiam para o grupo. Sugestões – Madre Tere-
sa de Calcutá; Tte. Coronel Alida Bosshardt (Exército 
de Salvação – Holanda); Corrie ten Boom.

Introdução:
“Ao ver as multidões, (Jesus) teve compaixão delas..”. 
(Mateus 9:36 NVI)
Em seu livro devocional “Your Best Life” Joel Osteen, 
comentando Mateus 9:36, escreve:
“Se você estudar a vida de Jesus, descobrirá que Ele 
sempre teve tempo para as pessoas. Ele nunca es-
tava ocupado demais com Sua própria agenda, com 
Seus planos. Ele nunca estava tão ocupado conSigo 
mesmo a ponto de não desejar parar e ajudar uma 
pessoa necessitada. Teria sido fácil para Ele dizer, ‘Es-
cuta, estou ocupado. Tenho uma agenda a cumprir’. 
Mas não, Jesus teve compaixão das pessoas. Ele Se 
preocupava com suas vidas, com seus problemas.”
De bom grado, Ele eu tempo para atender as neces-
sidades das pessoas. Ele entregou Sua vida, por isso 
creio que Ele não quer menos de todos que se dizem 
Seus seguidores nos dias de hoje. 
Se você deseja experimentar a vida abundante pro-
metida por Deus, deve começar a empregar seu tem-
po para ajudar outras pessoas. Às vezes, se simples-
mente escutássemos o que as pessoas têm a dizer, 

em suas vidas. Muitas pessoas têm tanta dor guar-
dada em seus corações. Elas não têm com quem 

seu coração de compaixão para ser amigo, sem jul-
gar, sem condenar e simplesmente estiver disposta 
a escutar, pode ser que ajude a aliviar aquele fardo 
tão pesado. Ficará surpreso ao perceber o impacto 
positivo que poderá ter se você aprender a ser um 

divino de Deus”.
O General John Gowans recebeu um dom muito es-
pecial de Deus; ele era um poeta.  Escreveu poemas 
que falavam do amor de Deus, foi autor da letra de di-
versos cânticos que usamos em nossas reuniões. Um 
dos cânticos mais lindos e emblemáticos da missão 

“They need Christ” (Precisam de Jesus). A letra foi tra-
duzida para o português, e aproveito para compartil-
har com vocês: 

Muitos há que vagam em triste solidão
Sem você e sem mim, sem Jesus;

Criancinhas choram, pois não têm o pão
Sem você e sem mim, sem Jesus.

Seguirão sofrendo em triste solidão,
Seguirão chorando por não ter o pão,

Se não houver alguém que mostre compaixão
Como eu e você, em Jesus.

Muitos há que pensam que é melhor morrer,
Sem você e sem mim, sem Jesus;

Ninguém diz que eles poderão viver,
Como eu e você, com Jesus.

Passam horas esperando por alguém,
Passam fome, frio e doenças vêm,

Necessitam que lhes façam certo bem
Como a mim e a você, em Jesus.

Esta prostituta que se corrompeu
Sem você e sem mim, sem Jesus;

Este audaz ladrão também que se perdeu
Sem você e sem mim, sem Jesus.

E o drogado que não pode se livrar
E este apostador viciado em jogar,

Todos eles necessitam se encontrar,
Como eu e você, com Jesus.

Muitos há que não têm para onde ir
Sem você e sem mim, sem Jesus;
Muitos bebem tanto pra se iludir
Sem você e sem mim, sem Jesus.

Muitas vidas têm perdido a razão,
Tentam se expressar, mas seu esforço é vão,

Sim, precisam de amor e compaixão
De você e de mim, de Jesus.

John Gowans & John Larsson
 (Trad.: Vera W. Sales)

O cântico é um chamado à missão, um lembrete de 
que o cristão é chamado a ter o coração de seu Mes-
tre – o coração compassivo.  Outro poeta salva-
cionista, Brindley Boon, nos deixou uma oração 
muito pessoal na última estrofe do cântico nº 233 
“Um coração compassivo dá me, Te rogo, Senhor,
Para buscar os perdidos “e proclamar seu amor”

Que tenhamos a coragem de fazer esta oração e as-
sim começar a olhar as pessoas ao nosso redor com 
outros olhos! 

SER
V

IÇO

. 11 .

Deus não pergunta sobre nossa capacidade ou incapacidade, mas se estamos à disposição. Anônimo.

Major Joan Burton
CD - DDMF NE

SEMANA QUE TERMINA EM 18 DE FEVEREIRO



Transformada pela Palavra
Coro: “Que a beleza de Cristo se veja em mim”

Introdução:
O primeiro passo para experimentar a transformação 
é aceitar a Jesus como único Salvador e Senhor.
Fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. Mas 
o que nos afastou foi o pecado.
Em 1 João 1:9 lemos: “Se confessarmos os nossos pe-

-

Quando nos entregamos ao Senhor e permitimos que 

em nós e nos tornamos mais parecidas com Cristo.

Devocional:

Mas, para que isto aconteça, precisamos passar por 
uma transformação, uma metamorfose. Todo aquele 
que quer ser transformado primeiramente tem que 
se arrepender de seus pecados e buscar a cada dia a 

Santo começa a agir em nossas vidas e começamos a 
resplandecer a verdade, pois nos tornamos diferentes 
em atitudes e ações. Deus Se manifesta através de 
nós, pois já somos transformadas pela Sua Palavra, 
pelo Seu amor. Ele perdoa nossas iniquidades. Agora, 
é necessário vigiar e orar para que a cada dia sejamos 
realmente transformadas à imagem do Senhor. Para 

isso é necessário que abdiquemos de várias coisas 
que atrapalham a jornada cristã e nos arrepend-
ermos de nossos erros, deixando as coisas an-
tigas para trás, como ensina o apóstolo Paulo.
Em Mateus 5:48 Jesus nos ordena a sermos 
perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial.  

É buscando a Deus, tendo intimidade com ele e 

é a mensagem que o coro “Ser como Cristo” nos 
transmite. Quão importante é que nos coloquemos 
à disposição no altar de Deus. Podemos buscar a 
cada dia sermos à imagem de Cristo nosso Senhor.  
Com certeza assim alcançaremos a plenitude que 
Deus quer que encontremos. Somos criados à Sua 
semelhança e imagem. Eu e você fomos criadas e 
chamadas para o louvor de Sua glória.

Que Deus abençoe e fortaleça a sua vida para que 
alcance o alvo que é Cristo.

-

pessoas que cercam você?

É na Palavra de Deus que conhecemos quem Ele é, 

acabamos de pensar.   Essa mesma Palavra tem o 
poder de nos transformar em quem Deus quer que 

-
portantes das Escrituras: ensino, repreensão, correção 

útil para a formação do nosso caráter como cristãos e 
para nosso crescimento na graça e no conhecimento 
de Cristo.
Cada palavra das Escrituras foi escrita para mim, não 
há trechos que podemos negligenciar ou remetê-los 
a outros, pois são palavras endereçadas a todos e a 
cada um individualmente. Precisamos ser confronta-

da Palavra de Deus em nós que morremos para nós 
mesmas e ressuscitamos em Cristo; somos transfor-

imagem ao mundo.

Aplicação:

ainda mais com ela e absorver o seu ensino, pois não 
queremos que o nosso Deus pense que somos mel-
hores que nossos semelhantes, mas que tenhamos 
plena consciência de nossas falhas e pecados para, as-
sim, podermos conhecer a transformação que o Sen-
hor promove em nossa vida.
Peça a Deus que coloque em seu coração um amor 
imenso pela Sua Palavra.
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  Os homens só começam a crescer quando começam a adorar.  Calvin Coolidge
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SEMANA QUE TERMINA EM 25 DE FEVEREIRO

SS. Angelina Mazzini Bagestero
Corpo de Quaraí



Conhecendo e Tornando-se Conhecida
Cântico: 118 “Achei um bom Amigo”

Dinâmica:
Pedir para as participantes tentarem descobrir o máxi-

música (Sugestão de música: Amizade – Quatro Por Um), 
misturando-se e movimentando-se ao mesmo tempo. 
Podem fazer perguntas como: A fruta que gosta; gestos 
que as deixam felizes; atividades que gostam de fazer no 
tempo livre; o que mais gostam nelas mesmas, quantas 
amigas têm, etc.
Depois, peça que elas compartilhem – pode pedir que 

-
das pelas respostas uma das outras. Ganha um brinde 
quem conseguir lembrar-se de mais informações sobre 

Há uma linda história de Amizade no Filme: “Tomates 
Verdes Fritos”. Idgy, uma garota revoltada, que passou 

morreu porque, para ela, só ele a entendia. Ruth, ao 
contrário de Idgy, era doce e se comportava como uma 
verdadeira dama do século XX. Ela foi a última namo-

comportamento. Nas tentativas, Ruth passa a investir 
tempo com Idgy e descobre o grande coração que ela 
tem. Certa noite, Idgy a leva para uma de suas aventu-
ras. Elas entram em um trem de carga e Idgy distribui 

amizade das duas cresce ao ponto de Idgy defender 
Ruth do seu marido violento, tempos depois, e ajudá-la a 

por nome: “Tomates Verdes Fritos”. Nele Idgy permite 
que pessoas rejeitadas pela sociedade, por sua cor ou 
condição social, façam as refeições gratuitamente e de-
fende-os mesmo sob a ameaça de perder clientes. Ruth 
aprendeu muito com sua amiga e passou a defender os 
mesmo ideais. 
Existem algumas lições interessantes nessa história 

-
das. Ruth só descobriu o coração doador que Idgy tinha 
quando passou mais tempo com ela. E à medida que 
a conheceu e compreendeu seus valores, passou a agir 
como sua amiga. 
Fortalecemos nossas amizades à medida que conhec-
emos as pessoas e, para isso, precisamos investir tempo 
com elas. 
Jesus investia tempo com as pessoas e valorizava con-

-

-
los; Ele investia tempo conversando e compartilhando 
os valores e ensinamentos do Reino e chamava de ami-
gos aqueles com quem compartilhava. 
Pense em seus amigos. Você negligencia aqueles que 
Deus lhe proporcionou para compartilhar suas alegrias 
e tristezas? Se assim for, procure um de seus amigos 
para ter comunhão com ele nesta semana. Lembre-se, 

porque “um amigo pode duplicar nossa alegria e dividir 

 Lemos em João 15.12-15:
“Este é meu mandamento: amem uns aos outros como 

eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida 
pelos seus amigos. Vocês mostram que são meus ami-
gos quando fazem o que eu mando. Não os chamo de 

empregados, porque os empregados não entendem o 
que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigo 

porque contei a vocês tudo que ouvi de meu Pai”. 
(Jo 15:14-15 – A Mensagem)

Se quisermos ser amigos de Jesus devemos seguir 
Seu exemplo em amar as pessoas e se importar com 
elas; investir tempo em conhecê-las e compartilhar seus 
ensinamentos. Mas, para isso, é importante também in-
vestir tempo em conhecer Jesus e como Ele agia com 
as pessoas.

Atividade:
Sugiro que escolham uma amiga da Liga e decida 
passar mais tempo com ela durantes este mês. Se-
pare um diário e escreva como tem sido cada mo-
mento que têm passado juntas e quanto vocês têm 
aprendido uma com a outra.  Também compartilhe 
com Jesus em oração cada experiência tida com sua 
amiga.

. 13 .
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ENão são as coisas bonitas que marcam nossas vidas, mas sim as pessoas que têm o dom de jamais serem esquecidas!

SEMANA QUE TERMINA EM 04 DE MARÇO

Cadete do 2º ano 
Jaqueline Silva

Colégio de Cadetes



Instituições de Ensino... A Melhor é a de Cristo Jesus
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      Use protetor solar diariamente.
O protetor solar ajuda na redução das queimaduras solares e outros danos à pele — ultimamente ligado a um menor 

. 14 .

Dinâmica:        
Diagrama com palavras para serem completadas 
pelas sócias. Jesus, nosso grande educador. Prêmio 
para quem completar corretamente e  pagar prenda 
para quem errar. 
1. M__S__ __E (Mestre) 
2. E__S__ __ D__ R (Ensinador) 
3. __R__ F__ S__ __R (Professor)
4. M__N__ __R (Mentor)
5. O__ __E__ __A__ __R (Orientador)
Introdução:
Causou-me estranheza quando, a então presidente 

governo do seu segundo mandato: “Brasil, pátria edu-
cadora”. Perguntei-me: Em que somos uma pátria 

dados da Organização para Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), que avalia o conhecimento 
de alunos na faixa de 15 anos, em matemática, leitura 
e ciências. Cerca de 15% dos jovens brasileiros, entre 
15 e 24 anos, são de analfabetos funcionais, isto é, 
não conseguem interpretar textos e limitam-se a com-
preender simples operações matemáticas. Calcula-se, 
também, que cerca de 38% dos estudantes universi-
tários sofram do mesmo problema.  As condições de 
descaso e abandono das escolas públicas e a situação 

posição melhor mesmo. 
Mas, o que isso tem a ver conosco, povo cris-

-
junto de normas pedagógicas que tendem 
ao desenvolvimento geral do corpo e do 

capaz de proporcionar a alguém instrução, 
polidez, cultura, conhecimento e cortesia. 

que se dizia: “A boa educação vem do berço”. 
Ou, “a boa educação começa em casa”. O que 

quero dizer com isso? Que não podemos delegar a 
parte do ensino, da instrução, das boas maneiras 

-
tão, como: creches, escolas, universidades, igrejas... 

Segundo o texto de Deuteronômio em destaque, 

-
hos a Sua lei. Isso requer que os pais (tanto o pai, 
quanto a mãe) disponibilizem um tempo diário com 

do Senhor. 
Fui professor da 
Escola Dominical 
do Corpo de Join-
ville por mais de 
vinte anos. Quan-
tas vezes conversei 

-
vam muito felizes 
de largarem seus 

igreja, deixando-
os irem sozinhos 
ao culto. O encon-
tro era muito bom para as crianças, mas não para os 
pais? Parece-me que não. Cresci ouvindo o seguinte 
dito: “palavras comovem, exemplos arrastam!”. Hoje, 

caminhos do Senhor infelizmente. Não estudei nas 

toda minha vida em escolas públicas. Tenho certeza de 
que meus pais não puderam colocar-me nas melhores 
escolas da cidade meramente porque não quiseram. 

-

Ensinaram a mim e a meus irmãos no “caminho que 
-

hos do Senhor. Meus pais me inscreveram na melhor 
universidade que existe: a universidade de Cristo. 
Embora trabalhasse e estudasse, sempre tirei tempo 

ele. Nunca disse a ele para ir à igreja sozinho.  Minha 
esposa e eu o conduzimos, mostrando-lhe que a Pala-
vra de Deus era, e ainda, boa para nós, adultos, bem 
assim para ele, quando criança, adolescente e hoje, 
um jovem adulto. E você? Você tem conseguido fazer 
o mesmo ou está delegando para outro o que Deus 
delegou a você? 

Você não conhece alguém jovem que também precise 
-

hos espirituais em Cristo? 

tempo para fazer tudo o que o Senhor deseja realizar 
através de sua vida. 

SS. Elias Soares
Mestre da Banda - Corpo de Joinville

SEMANA QUE TERMINA EM 11 DE MARÇO



“No Serviço do Meu Rei Eu Sou Feliz”
Cântico: 422 “No serviço do meu Rei”

Atividade:        

Introdução:
Um dos lemas do Exército de Salvação é “With heart 
to God and hand to man” (“Coração para Deus e mão 
para o homem”). 
Conhecida por ser uma igreja que demonstra, de ma-
neira prática, a compaixão e o amor de Deus, nossa 

-
dias e promove ações comunitárias de todos os tipos 
em muitos lugares. Algumas dessas atividades são de 

-
-

mento de doações do público. Outras ações são mui-

pequenos com poucos recursos, mas, com a mesma 
compaixão de servir o próximo.  Estas, mesmo não 

-

oferecidos.  
Não importa se a ação for grande ou pequena, não 
servimos para chamar a atenção dos outros – servi-
mos por acreditar que Deus requer isso de nós. Todos 
que se alistam como soldados no Exército de Salvação 
sabem que são “Salvos para Servir”.  Não é por menos, 
então, que um dos quatro pilares da Liga do Lar é “Ser-
viço” – junto com a Adoração a Amizade e a Educação 
faz parte do nosso DNA. 
A Obra Social do Exército de Salvação nasceu das in-
justiças sociais nas grandes cidades da Inglaterra no 
século XVIII. Enquanto ela existir, com certeza a obra 
social continuará. 
A Liga do Lar foi criada para ajudar mulheres dos cor-
tiços a administrarem seus lares, oferecendo para elas 
um lugar para compartilhar, aprender e crescer. A Liga 
do Lar, parte integral do Ministério Feminino do Exér-
cito de Salvação, continua com sua missão de apoiar 
as mulheres, dependendo da situação local. Em alguns 
lugares, a ênfase é mais na Adoração, outros tem cur-
sos para que as mulheres possam adquirir novas ha-
bilidades, não há limites...
Mas, servir em nome de Jesus é bem mais do que uma 
missão coletiva da nossa igreja ou da Liga do Lar – 
cada cristão é chamado a servir. 
Em nossa leitura fomos lembradas de que o apóstolo 
João falou que dividir aquilo que temos que aquele que 
não tem é pré-requisito para permanecer no amor de 

Deus. A vida de Jesus é repleta de exemplos de serviço 
– Ele não somente pregou sobre o amor de Deus, Ele 
o demonstrou – ele curou, alimentou a multidão, deu 
de Seu tempo para conversar com uma mulher sa-
maritana (uma pessoa que seria rejeitada pela maio-

-
malmente reservado para os servos da casa – ao fazer 
isso, Ele indicou que queria ver a mesma atitude na 

-
viço. Numa parábola ensinou: “o Rei dirá aos que es-
tiverem à sua direita; ‘Venham, benditos de meu Pai! 
(...). Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; (...) 
necessitei de roupas, e vocês me vestiram; (...) estive 
enfermo, e vocês cuidaram de mim; ’ (...) os justos lhe 
responderão: ‘Senhor, quando ti vimos com fome 
(...) necessitando de roupas (...) ou enfermo? 
’ O Rei responderá: ‘Digo-lhes a verdade: o 

-

Cada dia devemos procurar maneiras de ser-
vir, de demonstrar nosso amor para Deus. 
Pode ser algo simples, como sorrir para uma 

supermercado; no simples sorriso ela vai saber 
que tem seu apoio, sua compreensão. Pode ser 
que um dia você deixe a louça suja na pia, ou esqueça 
a pilha de roupa que precisa ser passada para con-
versar com uma vizinha que está passando por mo-

olhos e se estivermos atentas às pessoas ao nosso 
redor, as oportunidades surgirão e, ao nos dispo-
mos a ajudar, com certeza, nas palavras do cântico, 
seremos felizes e abençoadas no serviço do Rei.

SER
V

IÇONão há serviço como o daquele que serve porque ama.  Philip Sidney
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Major Joan Burton
CD - DDMF NE

SEMANA QUE TERMINA EM 18 DE MARÇO



Coro: “Medite em Seu amor...”

Tempo para Reflexão
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 Em nossa adoração deve haver o poder sobrenatural que nos faz compreender o sentido de Deus.  Bryan Green

. 16 .

Sugestão de Atividade:
Tirar 5 minutos para oração em dupla.

Introdução:
-

pendimento e fé. Tudo isso e muito mais podemos 
fazer em preparação para a Páscoa. É Quaresma é 
uma época quando, mais uma vez, podemos nos co-
locar à disposição de Deus e deixar que Ele faça o que 
Lhe apraz em nossas vidas. O Senhor Jesus fez isso, 
entregou-Se, dedicou Sua vida para demonstrar ao 
mundo o grande amor do Pai.  Isso é o que recorda-

mos de forma especial na Páscoa.

nos ajuda a reavaliar a nossa conduta 
cristã, nos leva a pensar e repensar no que 
precisamos, no que necessitamos mudar.

A Quaresma nos convida a ter esse tempo de 
rendição ao Senhor e ao Seu querer.

O Evangelho de Marcos 1:35 no diz que Jesus levan-
tou-Se, saiu  de casa e foi para um lugar deserto 

intimidade com Deus.
Oração não é somente falar, mas também é ouvir 

a voz de Deus.
Oração é prostrar-nos diante dEle, oração é uma for-
ma de adoração.

Arrepender-se, de acordo com o Dicionário Aurélio é 
“sentir mágoa ou pesar por falta ou erro cometido; é 
mudar de procedimento”. Tempo de arrependimento 
e fé são bases sólidas do Evangelho.
Arrependimento é deixar para trás aquilo que nos 
causou dano, e crer que Deus nos acolheu no presen-
te, apagou as nossas iniquidades do passado e quer 
trabalhar para  que cada um venha obter um futuro 
diferente.
É o momento de olharmos para o Senhor, meditar-
mos no Seu grande amor, que o levou a Se entregar 
por nós. Meditar no Seu sofrimento e na Sua morte.

Precisa-se de muita intrepidez e disposição para a en-

que se entrega.
Jesus entregou-Se para que o Seu amor fosse visto 
por todos. Entrega foi o que Ele fez em favor de todas 
as pessoas.
Quando entregamos as nossas vidas nas mãos de 
Deus, estaremos seguros, porque, com certeza, Deus 

(Cântico 313).
A entrega exige fé. Fé é crer na veracidade do amor e 

Na caminhada cristã precisamos de tempo de re-

vivido.  O tempo da Quaresma não deve ser o único 
-

tunidade especial para nos dedicarmos a isso e deix-

revelar aquilo de que precisamos nos arrepender, 
corrigir, ser moldados por Deus.

Conclusão:
“Jesus tragou a morte, desceu às profundezas do abis-
mo e ressurgiu ao terceiro dia. Sua jornada heroica, 
santa e salvadora sepulta a velha ordem iniciada com 
a queda, dominada pelo pecado, e abre as portas da 

Conselheira).

Major Edvânia Silva
OD Corpo de Quaraí

SEMANA QUE TERMINA EM 25 DE MARÇO



Em Ritmo de Transformação
Coro: “Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim...” (Diante do Trono)

Dinâmica:
Colocar em uma caixa de sapato uma cruz e dizer que 
dentro daquela caixa há um meio pelo qual a pessoa  
vai obter mudanças e transformações.  Após cada 
sócia olhar a cruz como meio de transformação para 
suas vidas,  convide-as a pensarem  juntas e conversa-
rem sobre áreas que precisam de mudanças em suas 
vidas.

esse foi o motivo da morte de Jesus por nós na cruz 
do Calvário.
Quando penso em transformação, logo me vêm à 
mente os tempos atuais que estamos vivendo, no qual 
a maioria das mulheres procura por alguma “transfor-

-
tão cheias de clientes à procura de seus serviços. Se 

padrão elevado de beleza (há programas só para isso) 
e também por falta de amor próprio. Temos uma gera-
ção de mulheres lindas, porém insatisfeitas em outras 
áreas de suas vidas e, até mesmo, infelizes.
A transformação é importante, às vezes necessária, 
mas a maior e mais importante transformação só 

Jesus lá na cruz, e acontece no coração. Como?
- Primeira transformação: Aceitar Jesus como Senhor e 
Salvador. Quando reconhecemos e confessamos nos-
sos pecados (1 João 1:9 “Se confessarmos os nossos 

-
-

mação é maravilhosa, pois nos leva à eternidade com 
Jesus.
- Segunda transformação: A palavra de Deus nos fala 

-
oberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a 
sua imagem estamos sendo transformados com glória 

Independente de termos muito ou pouco tempo na 
vida cristã, sempre existirão áreas em que vamos 
precisar mudar. O ritmo da transformação não pode 

mais e mais parecidas com Jesus. Amar como Ele ama, 

sermos transfor-
-

tir a vida de Jesus 
em nossas vidas... 
Tudo isso porque 
“Estou convencido 
de que aquele que 
começou boa obra 
em vocês, vai com-
pletá-la até o dia 
de Cristo Jesus.” 
(Filipenses 1:6).
Quando Deus olha 
para nós, Ele já vê a obra completa. Isso me lembra da 
metamorfose da lagarta até se transformar em uma 
linda borboleta. Ela passa por diversas fases, por diver-
sas transformações, antes, apenas uma larva, depois 
uma borboleta. 
Pensando em você, qual fase está? No começo, no 
meio...?
Independente de qual fase você esteja, o que real-
mente importa é que o Senhor sabe qual o propósito 
que Ele tem para sua vida. Ele nunca vai forçar você a 
mudar. Para você mudar, você tem que permitir que 
Ele trabalhe em você. Por vezes a transformação vai 

vida, mas se você O deixar transformar, experimen-
tará grandes coisas em seu viver. E Ele não olhará para 
nossa aparência, mas, sim, para o coração! 

Transforme seu modo de pensar, de falar e de agir; 
com certeza as pessoas verão a diferença e, quan-
do virem a diferença, dirão que verdadeiramente o 
evangelho transforma.
Quer ganhar seu marido para Jesus, seja 
uma pessoa transformada, deixe Jesus agir 
em sua vida.

ela, mas mostre que você é uma mãe diferente, que 
há algo divino em você.
O mundo quer ver Jesus em nós, nos nossos atos, 
nas nossas palavras, não afaste pessoas de Jesus, 
ao contrário, seja um cristão transformado, seja 
diferente. Ame, perdoe, ajude, coopere, compreen-
da, ganhe vidas para Jesus, entregue a sua vida para 
Jesus.

. 17 .
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Ame seus pais, sua vida e seus amigos. Seus pais, porque são únicos. Sua vida, porque é curta demais. Seus amigos, porque são raros.

SEMANA QUE TERMINA EM 01 DE ABRIL

Capitã Alessandra Nunes
OD Corpo de Livramento



Ouvindo o Filho de Deus
Cântico: 270 “Fala-me, Jesus, eu quero” e Coro: “Ouvir a voz de Deus“

Dinâmica:
-

dade para ouvir?

Introdução:

Dias nos quais as pessoas se preparam para comem-
orar uma data muito importante para o Cristianismo.
No texto que lemos no evangelho segundo Marcos, 

também. Mas essa Páscoa não seria como as anteri-
ores. Esta seria um acontecimento que marcaria 

coisas. Marcos nos conta que Deus permi-
tiu a Pedro, Tiago e João uma experiência 

-
versando com o grande libertador dos hebre-
us, Moisés, e um dos maiores profetas que ex-

istiu em Israel, Elias. Com essa experiência, os 

entender a missão de Jesus.

Os hebreus tinham grande admiração, respeito e 
certa veneração por Moisés e pelo profeta Elias. 
Eles foram, realmente, grandes homens de Deus. 
Entretanto, estavam ali com alguém que é maior do 
que eles – Jesus, o Filho de Deus.
Sendo Jesus maior que qualquer outra autoridade 

que podemos conhecer ou encontrar, a ordem divina 
é vital para cada uma de nós. Devemos ouvir Jesus.
Devemos ouvir Jesus porque Ele é o verdadeiro lib-
ertador: Deus escolheu Moisés para libertar o povo 
de Israel do Egito. Moisés enfrentou a fúria do rei e a 
opressão que ele colocava sobre os hebreus; Moisés 

-

sua missão.
Jesus é maior que Moisés. Ele enfrentou a oposição 

a zombaria, o escárnio e a morte para ser vencedor 
em Sua missão. Porém, o interessante na vida de 
Cristo é que Ele fez tudo isso por nós. Ele é o nosso 
libertador verdadeiro, e devemos dar ouvidos às Suas 
palavras, porque, como disse o apóstolo Pedro, são 
dEle as palavras de vida eterna (João 7:68).
Devemos ouvir Jesus por que Ele é Deus que está 
conosco: No Antigo Testamento o povo de Deus pre-
cisava de profetas. Através deles as palavras de Deus 
eram proferidas.
Elias foi um dos grandes profetas em Israel. Ele en-

rainha Jezabel, a idolatria dos falsos profetas e a falta 
de entendimento de seu próprio povo. Entretanto, foi 
este profeta que deixou bem claro que só o Senhor é 
Deus. Elias era humano como cada um de nós, mas 

Reis nos fala que Elias foi levado ao céu em um carro 
de fogo (2 Reis 2:11) e nunca soube o que é morrer, 
pois Deus o tomou para Si.
Jesus Cristo é maior que Elias e sabe bem o que á a 
morte, pois passou por ela. Era necessário que isso 
acontecesse ao Filho de Deus, porque dessa entrega 
dependia a nossa salvação.
Jesus nunca perdeu Sua glória nem Seu poder. Ele vi-
veu e deu a sua vida por cada pessoa, seja homem, 
mulher, adulto ou criança.

Que durante esses dias, você possa ter seu tempo de 

para a Páscoa, mas como um compromisso assumido 
de fazer calar todas as outras vozes e ouvir somente a 
voz de Jesus. Ele é o Filho amado do Pai – dê ouvidos 
a Ele. 
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Capitã Raquel Sousa
OD Corpo de Santa Maria

SEMANA QUE TERMINA EM 08 DE ABRIL



Hosana!
Cântico: 38 “Louvamos-Te, ó Deus” e Coro: “Eu te louvarei Senhor, 

Atividade:        
Pode-se fazer um “show de talentos”. Cada sócia 
pode apresentar algo como louvor a Deus. Podem 
ser cânticos, poesias, ou mesmo artesanato. Algo que 
queiram oferecer a Deus como louvor.

Devocional:        
Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado com “Ho-

era usada como saudação e, depois do Domingo de 
Ramos, tornou-se uma expressão de louvor.
Naquele dia, Jesus, que chegou montado em um ju-
mentinho, foi saudado como rei de Israel e louvado 
como aquele que veio trazer a paz.
O louvor é uma atitude particular de cada pessoa, que 
pode ser expresso em particular ou em comunidade. 
É algo que deve ir do coração humano para o cora-
ção de Deus. Os salmistas nos convidam para louvar 
a Deus com palmas, com a voz, com instrumentos e, 
dessa forma, expressamos ao Senhor o que está em 
nosso coração.

tem para nossas vidas e o valor do que Ele faz.

conhecer Jesus:

pessoas que conheciam a história de que o rei viria 
para se sentar no trono de Davi, seu pai.  Porém, Je-
sus não veio para um reino terreno em Israel, Ele veio 
para reinar em nossos corações.
Só podemos louvar a Jesus genuinamente se O con-
hecermos; se soubermos quem Ele é e o que Ele faz.  
Jesus é o Filho de Deus que perdoa o pecador arre-
pendido; e para conhecê-lO é necessário ler e medi-
tar em Sua Palavra diariamente. 

podemos recebê-lO por trinta dias e devolvermos se 
não gostarmos. Ou nós O recebemos ou O deixamos 
totalmente fora de nossas vidas.
A cidade estava cheia de pessoas por causa da festa 

-
cas da região, talvez artesanatos, ouvia-se música e 
muitos turistas vinham para gastar dinheiro. Quando 
Jesus apareceu, muitos perguntavam: “Quem é este?” 
(Mateus 21:10).  Muitas pessoas O receberam em 
suas vidas, mas outras não provaram de Sua bon-

dade e graça, porque não abriram verdadeiramente 
suas vidas a Ele.

-
dar com Jesus diariamente:
O louvor mistura admiração, gratidão, amor, alegria e 
o expressamos a Deus em forma de orações, música, 
ofertas  (outras maneiras podem ser acrescentadas).

viram os sinais que Jesus operou, tiveram lições de 

mais em Deus e a serem pessoas melhores a cada 
dia.
Quem andava com Jesus verdadeiramente também 
gritou “Hosana! Bendito é o que vem em nome do 
Senhor”. Esse grito não foi somente da boca 
para fora, mas foi para mostrar que havia 
uma experiência viva com Jesus.

anda diariamente com Jesus, aprende mais 
dEle e prova Sua bondade e graça em todas 
as situações.

Aplicação:
Que nestes dias que antecedem a Páscoa, você 
possa compreender a importância e a necessidade 
de conhecer mais a Cristo, de entregar totalmente 
sua vida em Suas mãos e andar com Ele todos os 
dias. Assim, seu louvor a Deus, mesmo que simples 

-
el ao Senhor! “Hosana”! Bendito é o que vem em 
nome do Senhor! 
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A Deus não se torna maior se você o reverencia, mas você se torna maior se o serve. Agostinho
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Capitã Raquel Sousa
OD Corpo de Santa Maria

SEMANA QUE TERMINA EM 15 DE ABRIL



Atividade:
(1) Buscar na internet paisagens exuberantes da na-
tureza e fazer um comparativo com paisagens da na-
tureza degradadas pelo homem. 

(2) Fazer maquiagem em uma pessoa e colocá-la 
em frente de um espelho limpo e depois colocá-la 
em frente de outro espelho totalmente embaçado 
(sujo), estabelecendo uma COMPARAÇÃO entre uma 

-
gem através de um espelho limpo (coração). A outra 

à queda.

A Imagem Perdida
O ser humano foi criado à IMAGEM E SEMELHANÇA 

de Deus. No entanto, todo esse encanto foi quebrado 
por ele mesmo.
Infelizmente o PECADO tomou conta do coração do 
ser humano, isso porque ele simplesmente ignorou 
UMA ORDEM DE DEUS e pela CONCUPISCÊNCIA DOS 
OLHOS e DESOBEDIÊNCIA surgiram as consequên-
cias do pecado.
Em Gênesis 2:16-17 Deus avisou que a consequên-
cia principal do pecado seria a morte. Quando Adão 

-
caram afastados da presença de Deus. Deus também 

len-
morrerem.  Em Gênesis 3:19 lemos que 
por causa do pecado, a terra foi amal-
diçoada. A terra perdeu sua perfeição e 

em Gênesis 3:17-18 lemos a narrativa sobre 
o surgimento do sofrimento, da dor e do con-

O Poder Transformador – A Imagem Recuperada
É realmente trágico o fato de o homem ter perdido 
a imagem de Deus através da queda! O homem 
não pode salvar nem restaurar a si mesmo, pois 
está morto em seus delitos e pecados. 

Mas Efésios 2:1 nos diz que Deus não desistiu do 
homem. Para cumprir um plano eterno e perfeito, 
Deus enviou Seu Filho ao mundo como Salvador. Em 

Cristo que, pela Sua Obra Redentora, restaura nova-
mente essa IMAGEM MACULADA pelo pecado. Agora, 
todos aqueles que nele creem são perdoados, justi-

cruz nós somos reconciliados com Deus e pela ação 
-

rada em nós. O projeto eterno de Deus é o de nos 
transformar À IMAGEM DE CRISTO. “Porquanto aos 
que de antemão conheceu, também os predestinou 

que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.” (Ro-
manos 8:29) A imagem criada por Deus e deformada 
pelo pecado é RESTAURADA por Cristo pela ação do 

Sua imagem e semelhança e não desistiu dele depois 
da sua trágica queda, está trabalhando para restau-
rar essa mesma imagem. Pela redenção que temos 

herdeiros. Glória a Deus!

Aplicação: 
Você quer viver a tristeza do passado da imagem per-
dida sem Cristo ou o regozijo de uma vida nova em 
Cristo com sua vida restaurada por Cristo?  Tome a 
decisão pela segunda alternativa e inicie uma vida de 
restauração, perdão, libertação... verdadeira e mara-
vilhosa transformação!

Coro: “Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim”

“Imagem Perdida, Imagem Recuperada”

. 20 .
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benefícios como aquele que resulta da verdadeira e espiritual adoração a Deus.  Richard Watson

SEMANA QUE TERMINA EM 22 DE ABRIL

Major Raimundo Mendes
OD Corpo de Porto Alegre



Como Jesus
Coro: “Amigo” (Diante do Trono)

Introdução:

Vivemos em um mundo cheio de pessoas falando em 
amor, mas que não sabem amar. De igual modo, vi-

-
simos sabem o verdadeiro valor que ela tem. Ter um 
amigo verdadeiro é um presente. Não somos “ilhas” 
para vivermos isolados, precisamos uns dos outros, 
e quando essas relações de amizades e companheir-

diferença nas nossas vidas. 
Ser amigo é manter relações de amor, carinho, cui-
dado, respeito, lealdade, proteção, ajuda para com 
o outro. Ninguém melhor do que Jesus para nos 
mostrar o verdadeiro sentido da amizade, que não es-
pera nada em troca além do bem estar do outro. Não 
havia ninguém que estivesse “à altura” de Jesus, mas 
mesmo assim, Ele andava com os “piores”, rejeitados 
e considerados indignos.

Jesus gostava de Se relacionar e criar amizades. Za-
queu foi um abençoado homem que recebeu Jesus 

-
das e recebeu uma nova chance de recomeçar. Jesus 
nos mostra que humildade também faz parte de uma 
verdadeira amizade. Como podemos ser bons ami-
gos como Jesus, se nos achamos melhores do que os 
outros? A verdadeira amizade se iguala, de igual para 
igual, sem cores, sem classes sociais. Na verdadeira 
amizade, não enxergamos defeitos.... Amamos o ami-
go pelo simples fato de ele ser quem é.
Na história de Lázaro, Jesus nos mostra que nos im-
portarmos com nossos amigos também faz parte 
de uma boa amizade. Quando chamado para socor-
rer Lázaro, Jesus vai. Muitos dizem que Jesus não o 
amava tanto, pois demorou para atendê-Lo e, quando 
chegou, Lázaro já estava morto.  Mas Jesus chega no 
momento certo e traz a resposta que Seus amigos tan-
to necessitavam, a ressurreição. No meio disso tudo, 
Jesus também nos mostra o amor e cuidado para com 

Jesus também nos revela que na amizade deve haver 
-

tava morto. Mas Marta, mesmo em meio à dor da per-

não teria morrido”. Mas, mesmo com o irmão morto, 
ela continua crendo que alguma coisa Jesus faria para 

amenizar a sua dor.
Jesus, diante daquela situação, mandou chamar Maria 
que, quando veio ao seu encontro, lançou-se aos pés 
de Jesus chorando e cobrando pela Sua presença an-
tes da morte do irmão. Jesus foi, então, levado aonde 

chorou. Isso nos revela que Jesus amava Seus amigos 

Conclusão:
Neste mundo de amores por interesse, amizades por 

Ele e a termos amizades como a Dele. Podemos ter 
a certeza de que amigos como Jesus não nos decep-
cionam, não causam dor, sofrimento no outro, pelo 

conosco. 
Sem dúvida Jesus é o melhor amigo que temos, 
pois Se importa conosco, sabe as nossas chatea-
ções, sabe os nossos dilemas, nossos traumas, 
nossas dores, e entende melhor e como ninguém 
tudo a nosso respeito.
Salomão escreve em Provérbios 17:17 “O amigo ama 
em todos os momentos; é um irmão na adversidade.”
Valorize suas verdadeiras amizades, nunca lhes falte 
com respeito, seja sempre leal, não busque am-
izades por interesses e você será uma pessoa feliz.
Seja amigo, espelhe-se em Jesus!
Seja amigo, amigo de Jesus!
Oração:
“Oro para que nossas amizades sejam tão reais e 

-
mentos sejam tão verdadeiros quanto os que Jesus 
mantinha. Relacionamentos sem interesse, sem 
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 Bons amigos são como estrelas: nem sempre podemos ver, mas temos certeza que estão sempre lá.

SEMANA QUE TERMINA EM 29 DE ABRIL

Cadete do 2º ano 
Josiany Rodrigues
Colégio de Cadetes



Especiais à Imagem de Deus
Cântico: 266 “Tua vontade faze, ó Senhor”

Atividade:
Diante de um espelho, cada mulher dirá palavras de 
carinho e amor de sua imagem.
Introdução:
Você já se sentiu pequeno e sem valor? 
Algumas pessoas se sentem feias, incapazes, inferi-
ores, inseguras, e isso as atrapalham no dia a dia e nos 
relacionamentos. Vivem tristes e sós. Sofrem do que se 
determinou chamar de baixa autoestima.
Autoestima é o conceito que você tem de você mesmo, 
ou seja, o que você acha sobre você, o que na verdade 

termos um conceito real de quem nos somos. Ou nos-
so conceito vai ser alto demais ou baixo demais. O ideal 

No caso de Davi, ele entendeu o conceito que Deus tem 
de nós.  O Salmo 139 apresenta um grande consolo 
para os momentos que temos uma autoestima menor 
do que somos. Ele mostra que Deus nos conhece des-
de o ventre materno. Ele acompanhou a formação de 
cada célula do nosso corpo, sabe tudo a nosso respeito 

diz que fomos criados à Sua imagem e semelhança! Por 
isso temos um valor tão grande!
Não é maravilhoso pensar assim? Que existe um Deus 
tão especial que nos conhece desde que ainda éramos 
apenas um pequeno embrião! 
Deus nos ama do jeito que somos, com todos os nos-
sos defeitos e qualidades. Ele ama você, tanto que 

mandou Seu próprio Filho ao mundo para salvar a 
você e a mim.

Mas o fato é Deus ainda não terminou Sua 
obra em nós!  Nossa vida vive um processo 
constante de melhora. Deus quer que nós 
melhoremos sempre! 
Efésios 2:10 “Pois fomos feitos por ele, cria-

dos em Cristo Jesus para as boas obras, previ-
amente preparadas por Deus para que andás-

nos criou. Não nascemos de uma galinha chocadeira. 
Se Deus nos criou, Ele quer o melhor para nós! De-
seja que andemos em Seus caminhos, e que sempre 
saibamos que Somos amadas por Ele e que somos 
especiais.

Quando pensamos que Ele ainda não terminou a 
boa obra em nós, podemos entender que no pro-
cesso da nossa vida, a cada dia somos aperfeiçoadas 

um pouco mais. 
Em Filipenses 
1:6, o apóstolo 

“Estou certo dis-
so: aquele que 
começou a boa 
obra em vós irá 
aperfeiçoá-la até 
o dia de Cristo 
Jesus.” Sendo as-
sim, você pode se 
considerar ainda 
em construção, 
como cada um de 
nós. Agradeça a Deus pela maneira como Ele a criou e 
pela maravilhosa obra que está fazendo em sua vida. 

permita que Deus aperfeiçoe você mais e mais.
Mais um passo para entender quem você é e entender 
o que Davi entendeu no Salmo 139, é aceitar, contor-
nar e trabalhar seus defeitos, falhas e fraquezas. Em 

Deus se aperfeiçoa na fraquezas. Entender que Deus 
trabalha nas nossas fraquezas, que Deus nos aper-
feiçoa a cada dia.
Nós somos especiais! Todos, temos algo que melhorar, 
mas todos nós não podemos esquecer o nosso valor.
Conclusão:
Quando tristeza, medo ou timidez rondar sua mente e 
seu coração, leia o Salmo 139 e lembre-se: Deus ama 
você! Você é muito especial para Ele! Considere-se tam-
bém, uma pessoa única e especial.
Não se desespere e se afunde nos seus defeitos, mas 
veja a pessoa especial que você é, e procure aperfeiçoar 
a cada dia sua vida e sua relação com Deus, deixando 
que Ele a molde, para que Sua vontade se cumpra em 
sua vida.
Oração: 
Pai querido, obrigada por Teu amor e cuidado em 
planejar cada detalhe da minha vida. Sei que o Senhor 
tem um sonho para a minha vida, revela qual é Teu 
propósito e faze com que Tua vontade se cumpra na 
minha vida. Eu desejo que os meus caminhos sejam 
os Teus caminhos, e que eu busque intimidade como 
o Senhor cada dia mais. Eu oro em nome de Jesus. 
Amém.
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Você sabia que a formiga consegue levantar 50 vezes o seu peso, 
puxar 30 vezes o seu peso e sempre cai para o lado direito quando intoxicada. 

Tenente Elisa Evans
OD Corpo de Paranaguá

SEMANA QUE TERMINA EM 06 DE MAIO



Quando Deus Começa a nos Moldar à Sua Imagem

Cântico: 418 “Quero ser um vaso de bênção” 

Sugestão:
Programem como grupo uma atividade de serviço. Nes-
ta semana, procurem ser um instrumento de Deus.

Introdução:
Na loja de um ferreiro, existem 3 tipos de ferramentas: 
1- Na pilha de lixo,
2- Na bigorna,
3- Nas ferramentas prontas na caixa do ferreiro.

Na pilha de lixo existem ferramentas ultrapassadas, 
quebradas, sem corte, enferrujadas. Elas são colocadas 
num canto, cobertas por teias de aranha, sem uso para 
o seu mestre e suas utilidades são esquecidas.
Na bigorna (que é um bloco de ferro revestido de aço 
sobre o qual se forjam ou malham diferentes metais, a 
quente ou a frio) existem ferramentas derretidas, fundi-

E as prontas na caixa do ferreiro são ferramentas de 
-

-
tão com suas vidas quebradas, desperdiçando talentos, 

-
tos de ferro, em desesperada necessidade de reparos, 
sem noção de propósito.

para mudar, ferimentos sendo curados, visão tornando-
se clara. Elas dão boas-vindas ás dolorosas pancadas do 
martelo do ferreiro, desejando serem refeitas, suplican-
do para serem utilizadas. 
Outras repousam nas mãos do seu mestre, bem sin-
tonizadas, determinadas, polidas, produtivas. Elas re-
spondem de antemão ao seu mestre, sem pedir nada, 
entregam tudo.
Todas nós nos encontramos, em algum lugar da loja do 
ferreiro. Ou estamos na pilha (monte) de fragmentos, 
ou na bigorna das mãos do mestre, ou na caixa de fer-
ramentas prontas.
Descobrimos o que Deus quis dizer quando falou em 
nos tornarmos  um instrumento para nobres propósi-
tos.
Em Atos 9:15, Deus fala que Saulo seria um instrumento 
escolhido para levar o nome de Deus perante o povo de 
Israel. Iria mostrar a Paulo o quanto deveria sofrer pelo 
nome de Deus.
Às vezes, o processo de ser moldado por Deus é dolo-

Quando Deus começa a nos moldar á Sua imagem. Ele 

usa com frequên-
cia o calor e a 
pressão da nossa 

de nos transfor-
mar em belos in-
strumentos para o 
Seu uso.

Aplicação: 
Talvez você já 
tenha passado por 
alguns momentos 
de tristeza e por 
vários tipos de provações. Eles vieram para que a sua 
fé, que tem mais valor do que o ouro que perece, ainda 

resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo 
for revelado. (1 Pedro 1:7).
Um instrumento é útil somente se estiver na forma 
certa. Um machado sem corte ou uma chave de fenda 
torta precisa de atenção, e nós também.
Um bom ferreiro mantém suas ferramentas em boa 
forma. E Deus faz o mesmo conosco.
Se Deus colocá-lo em provação, seja grato a Ele por 

ser melhorado.
Ser transformado por Deus nos faz lembrar que a nos-
sa função e tarefa têm a ver com as coisas de Deus, 
que o nosso propósito é de ser uma extensão de 
Sua natureza, um proclamador da Sua mensa-
gem. Num mundo de identidade confusa, num 
mundo de compromissos oscilantes e futuros 

Conclusão:
Deus não escondeu a Sua vontade com relação 
ao Seu povo. O nosso Mestre não joga conosco. Nós 

existimos. Somos o povo de Deus, e fomos cria-
dos à Sua imagem e semelhança para os propósi-
tos dEle.
Então, como um bisturi nas delicadas mãos de um 
cirurgião, como um arado nas calejadas mãos de um 
fazendeiro, como uma foice nas sujas mãos de um 
ceifeiro, como o ferro nas mãos do ferreiro, Deus 

para nobres propósitos. 

Deus as abençoe!  
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Nunca seremos aptos para o serviço de Deus, se não olharmos para além desta vida passageira. João Calvino

Capitã Sônia França
OD Corpo da Torre

SEMANA QUE TERMINA EM 13 DE MAIO



A Mordomia da Adoração
Coro: “Vim para adorar-te”

Introdução:
A mordomia da adoração se constitui numa doutrina 
essencial na vida da igreja. O principal motivo pelo 
qual o homem foi criado é atribuir ao Criador a razão 
de sua existência, da natureza e de tudo que Ele pos-

adoração e também de sua prática na vida cotidiana 
da igreja.
Mordomia da adoração a Deus
A primeira verdade da mordomia da adoração é que 
ela é um privilégio concedido ao povo salvo para, 
desse modo, servir a Deus.

-

em humilde reverência e prostração”. Essa atitude in-
dicava que todo israelita devia manter e administrar 
sua vida religiosa, como reconhecimento da soberania 
divina (Gn 24:52).  No Novo Testamento, o grego usa a 
palavra proskyneo e o sentido é o de “prostrar-se di-
ante de alguém maior ou de render homenagem”.
O texto de 1 Pedro 2:4,5,9,10 indica que o crente em Je-
sus Cristo é conhecido primeiramente como adorador. 
O texto declara que exercemos um sacerdócio santo. 
Num sentido especial, tudo o que a igreja faz e realiza 
na vida diária em obediência às Escrituras se constitui 
numa forma de adoração.
O ato de adorar deve ser precedido pela obediência 

aos mandamentos de Deus. Porém, equivocada-
mente, a maioria dos cristãos entende que rev-

A autêntica reverência na adoração tem a ver 

quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus” 
(Sl 51:17). 

Razões para a adoração
O homem foi criado para adorar ao Criador de 
modo livre e espontâneo. Com a queda de Adão 
e Eva, esse senso de adoração foi completamente 
desvirtuado. Mas Deus providenciou a restauração 
da humanidade, mediante a revelação de Seu Filho 
Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus Cristo quem proveu 
essa recuperação humana, abrindo o caminho para 
a adoração ao Pai, revelando-O de modo especial.
A adoração no Novo Testamento é uma resposta à 
presença de Deus em Cristo Jesus. Um dos nomes 

de Jesus é Emanu-
el, que quer dizer: 
“Deus conosco”. 
Deus Se revela na 
pessoa de Cristo, 
por isso, podemos 
chamá-lo Pai.
Aspectos da Adora-
ção Cristã
Leitura da Palavra: 
A leitura individual 
das Escrituras, com 
atitude de reverên-
cia, produz paz inte-
rior e orientação espiritual para a vida cotidiana. A lei-
tura pública ainda é um hábito positivo e indispensável 
aos cultos cristãos, como parte da adoração cristã.
Pregação e ensino da Palavra de Deus: Um verda-

-
sta, o homem pode reconhecer Deus como seu único 
Salvador e Senhor.
O cântico na adoração:
adorar a Deus pelo que Ele é. Uma maneira de expres-
sarmos alegria, gratidão e desejo de comunhão com 
nosso Senhor, é através dos cânticos. Os cânticos de-
vem ser inspirados em música e letra com conteúdo 

A oração na adoração: É a comunicação entre os san-
tos e o Senhor. A oração deve ser sempre acompan-
hada de ações de graças a Deus. O Novo Testamento 
apresenta dois tipos distintos de orações: a individual 
e a coletiva. A oração individual está relacionada à nos-
sa intimidade pessoal e secreta com o Senhor. A ora-
ção coletiva reúne toda a igreja, promovendo união, 
confraternização e comunhão. 
Contribuição e adoração:
ofertas faz parte da adoração cristã. O texto de 1 Co 

-
tribuem para a obra de Deus.
Aplicação:
Fomos criadas para a glória de Deus, que deseja e es-
pera receber o devido louvor de Sua criação. A ado-
ração do cristão deve ser direcionada única e exclu-
sivamente a Deus, pois, nas Escrituras, encontramos 
as principais razões para assim procedermos, “porque 
nele vivemos, e nos movemos, e existimos”(At. 17:28).
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A adoração cristã é a resposta obediente à Palavra de Deus.  W. H. Cadman
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Tenente Marta Villalón
OD Corpo de Santa Cruz

SEMANA QUE TERMINA EM 20 DE MAIO



Aonde Tu Fores, Eu Irei
Coro: “Plano do Senhor” (Fernanda Brum e Eyshila)

Dinâmica:
Amigos e amigo
Objetivo: 
Material didático: Pequeno aparelho de som, um 
hino previamente selecionado, bola
Atividade didática: -
car uma música de fundo, lançando uma bola entre os 
participantes, que devem passá-la umas para as out-
ras até que a música seja interrompida.
Quando parar a música, quem estiver com a bola diz 
seu nome, quantos amigos tem e o que pensa ser im-
portante numa amizade.

Introdução:
A amizade é uma das maiores dádivas da vida. Os ami-
gos sempre buscam o melhor e o bem estar dos seus 
queridos. “O objetivo da amizade é determinado exclu-
sivamente por aquilo que é a vontade de Deus para a 
outra pessoa”, diz o teólogo e pastor luterano alemão 

-

e recusa-se a deixá-la, agora, e em qualquer ocasião. 
Apesar da diferença de idade, Rute amava sua sogra 
Noemi. Porém, a sogra pede para que Rute a deixasse 

de ir aonde Noemi fosse, e de permanecer onde ela 
permanecesse. A decisão de Rute teve implicações reli-
giosas, das quais ela estava perfeitamente consciente. 

-
-

casse a amizade acima da fé. Trazendo um pouco para 
o nosso dia a dia, para muitos, a verdadeira amizade 
está um pouco desvalorizada. Hoje já não se tem mais 
tanto interesse uns pelos outros ou, se há interesse, 
é por algo que aquela pessoa pode oferecer. Mas, 
também há tantos empecilhos que nos afastam de ter 
e manter uma verdadeira amizade; um deles são as 
redes sociais. Com todos focados no mundo virtual, a 

-
se. Muitos acham que mandando um simples recado 
para o amigo já está fazendo a sua parte na amizade. 
Hoje já não se tem o contato olho no olho, um bom 
papo, sair e se divertir juntos. Desistimos muito facil-
mente uns dos outros.

Rute não desistiu de Noemi, e assim deve ser o ver-
dadeiro amigo, jamais desistir do outro e ser verda-
deiro em todo tempo. Mesmo quando Noemi perdeu 

para sua amada sogra, sendo companheira e ajuda-
-

sinceras e companheiras dos nossos amigos, pois, um 
verdadeiro amigo além de ser leal é um presente de 
Deus para nossas vidas. 

Conclusão:
Rute desejou ter em sua vida o mesmo Deus de No-
emi. O testemunho de Noemi e seu exemplo de vida 

Deus de Noemi. “O teu Deus será o meu Deus”.  Será 
que nosso testemunho faz com que as pessoas em 
nossa casa, em nosso trabalho, queiram ouvir fa-
lar do nosso Deus? Ou será que nosso testemunho 
tem afastado as pessoas do desejo de quererem ou-
vir acerca do nosso Deus?
Para aqueles que não têm fé, a história 
de Rute, poderia ser vista apenas como a 
história de uma viúva de sorte. Mas, Rute não 
teve sorte, Rute tinha algo muito mais certo do 
que a sorte. Ela tinha sobre a sua vida a mão de Deus.
As coisas boas que acontecem conosco não resul-
tam de sorte na vida, mas de uma mão soberana, 
poderosa e gloriosa que atua sobre mim e você.
Quero convidá-la para clamar ao Senhor por sua 

Tem palavras que chegam como um abraço... E tem abraços que não precisam de palavras...
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Cadete do 1º ano 
Juliana Amorim

Colégio de Cadetes



Cristo é a Perfeição Sem Photoshop
Cântico: 23 “Redentor Onipotente” e Coro: “Quero que valorize o que você tem”

Dinâmica dos números:
Objetivo: Valorização de si mesma e do próximo.
Material: Cartões com números diferentes.
Desenvolvimento: Cada sócia recebe um número que 
não deve ser mostrado para ninguém. Dada a ordem, 
cada uma deve procurar o número igual, só que não irá 
encontrar.
Contextualização: Você é única. Textos base: Salmo 8 
e Lucas 15:3-7.

Introdução:
Sugestão de atividade durante o programa: buscar na 
internet fotos em que foram usados o photoshop e exi-
bir por meio do power point.
Mesmo que você não seja um técnico em informática 
ou uma pessoa que está sempre bem informada sobre 
novidades tecnológicas, já deve ter ouvido esta palavra 
em inglês: photoshop. Trata-se de um programa de 
computador que retoca rostos e corpos, fazendo sumir 
imperfeições, como manchas e aqueles quilos a mais no 
abdome sem nenhum tipo de intervenção cirúrgica ou 
qualquer tratamento de beleza. Mas esta mágica só é 

-
ima: ninguém é perfeito.
Embora esse “truque” muito comum na edição das fo-
tos de personalidades famosas ou modelos de publici-
dade já tenha sido revelado, muita gente busca alcançar 

a perfeição que vê nas imagens irreais. Segundo 
especialistas, esse esforço sem limites pode 

-
do pelos meios de comunicação ou pelo 

mundo da moda, porque nem sempre são 
utilizados métodos seguros ou contratado o 

-

a pessoa pode colocar em segundo plano o ob-

-
portantes em nossa vida, que é apenas um sopro, 
como diz o Salmo 39:5. Isso não quer dizer que não 

devemos dar valor ao nosso corpo ou a nós mesmas. 
“Ama ao teu próximo como a ti mesmo”, disse Jesus 
em Mateus 22:39.
   Quando Deus disse: “Façamos o homem à nossa 
imagem,” essa imagem se refere à semelhança de 

Seu Filho Jesus Cristo. Em Colossenses 1:15, Paulo nos 

-
mogênito de toda a criação” (ABV). Como cristãos, de-
vemos ser transformados à imagem e semelhança de 
Cristo.
A nossa vida espiritual também precisa de cuidados, de 
transformação e de um modelo.  Sem sombra de dúv-
ida, o nosso modelo é Cristo. Não podemos nos deixar 
levar pelos padrões dos meios de comunicação ou do 

-
tualmente saudável. Paulo nos alerta em Romanos 12:2 
“Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede 
transformados pela renovação das vossas mentes, para 
que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus”.  
O maior objetivo de cada cristão deveria ser buscar ser 

situações e tratar as pessoas da maneira como Jesus 
faria. Essa deveria ser a nossa meta. Jesus deve ser o 
nosso exemplo.
Com a renovação da nossa mente, ensina Paulo, ser-
emos transformados, isto é, nos aproximaremos mais 
do padrão que é Cristo. O apóstolo destaca: “Porquanto, 
aqueles que antecipadamente conheceu, também os 
predestinou para serem semelhantes à imagem do seu 

irmãos” (Romanos 8:29).
   Jesus Cristo é a imagem de Deus, sem ajustes, sem o 
uso de photoshop. Ele é o nosso padrão de beleza, que 

-
ros também queiram ser transformados.
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Você sabia que a pulga consegue pular a uma distância correspondente a 350 vezes  o comprimento do seu corpo. 
É como se um ser humano pulasse a distância de um campo de futebol.
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SS Vânia Oliveira
Corpo de Joinville

SEMANA QUE TERMINA EM 03 DE JUNHO



Transformada à Sua Imagem para Servir
Coro: “Venho, Senhor, minha vida oferecer”

Atividade:        
Levar as sócias, num dia da semana, a realizarem 
uma atividade que consista em fazer algum serviço 
na casa de alguém, seja do Corpo ou não, mas que 
esteja necessitando – seja uma simples faxina, pin-
tura de paredes, ajudar em algum serviço da casa, 
levar as crianças à escola. Quando se fala em ser-
viço, o leque de oportunidades é amplo.

-
gelho de Marcos, ao transmitir a fala do Mestre (Je-

devemos perder tempo, energia e fé com aquilo 
que não seja adequado a quem é chamado para 
ser servo.

-
-

çado e transformado para tão grande obra – prestar 
serviço em favor de muitos. O cristão é chamado 
para servir. Servir com humildade que agrade a 
Deus. A preocupação de quem serve é fazer com 
que o outro esteja bem.
No coração de quem serve não tem espaço para 

tão pouco tirar proveito da situação alheia. A força 
de quem serve está no que ela faz, independente 

não.
Uma pessoa que foi verdadeiramente transforma-

nos quais está enraizada. No contexto salvacioni-

desamparado, o perseguido, o explorado e todos 
aqueles que o Senhor nos apresenta diariamente, 
em nossas igrejas e instituições.
Se você e eu temos sido transformados à imagem 
do Senhor, seremos levados a servir com atos de 
amor. Embora sendo o Filho de Deus, Jesus Se tor-
nou servo para nos salvar. Ele não é Senhor para 
“mandar” nos outros, mas para servir os outros 
com humildade, diligência e amor.
Esse é convite para cada um de nós. Só nos resta 

-
cação cristã que é SERVIR.

-
mente se aplica à convicção pessoal de se perce-
ber chamado por Deus para o trabalho pastoral ou 
missionário. Mas também se aplica ao que se sente 
chamado para outros trabalhos. Como cristãos, de-
vemos crer que nossa vocação, seja qual for, é es-
pecial e deve honrar a Deus.       Ele chamou (dotou 
de dons e habilidades) cada ser humano para atuar 
na vida de modo a honrá-Lo, de modo a praticar 

Exército de Salvação, pedreiro, médico, arquiteto, 

é vocação (Deus não vocacionou ninguém para ser 

pecado entre nós tem o poder de desvirtuar nossa 
vocação e levar ao uso errado de nossas ha-
bilidades e dons.

Aplicação:
Somos chamados para servir. Os dons e ha-
bilidades que recebemos devem ser usados 

e dá sentido à vocação. Não importa quem 
-

bilidades. Não importa se você lida melhor com 
números do que com conceitos, no reparo de 
equipamentos ou no trato com pessoas. Você foi 
chamado para servir, tornar sua vocação útil às 
pessoas de modo a honrar a Deus, expandindo 
assim o Seu Reino. Esse é mais um ato de nosso 
culto-vida. Então, viva o seu culto hoje. Sirva os 
outros como quem serve a Deus.

SER
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SEMANA QUE TERMINA EM 10 DE JUNHO



Cântico: 122 “Senti um novo toque”

Deus Transforma a Noite num Novo Nascer do Sol

Atividade:

Salmo 42 para introduzir um momento de adoração.

Devocional:
“Uma nova manhã é também um novo começo na 
nossa vida, pois o dia de ontem já passou.” (Dietrich 

Precisamos separar tempo e atenção para o novo dia 
e celebrá-lo com orações e adoração ao Senhor. 
Novo dia –  novo começo! I  Deus nos quer dar esta 
dádiva: o nascer do sol, que é algo lindo de se admi-
rar!
O amanhecer torna-se uma experiência marcante, 
depois de uma noite sem dormir, quando as preocu-

p a - ções sem parar ocuparam os pensamentos. 
O medo começa a nos invadir. A noite 
tem muitas faces: é o tempo de perigos, 
como aqueles que eu passei quando me 

assaltaram duas vezes, no espaço de três dias, 
na minha casa. É o tempo de impotência, lutas 

sol brilhante pode tirar uma boa parte dessas 
sombras. 
Mas há pessoas que vivem dia e noite nessa situa-
ção – depressão, grande esgotamento, crise da vida 
(falecimento de um ente querido, acidentes, crimes 
etc.) tiram o fôlego da vida, produzindo uma pro-
funda tristeza.
Parece que nem Deus pode alcançar as pessoas 
nessa escuridão de tristeza. Deus parece distante, 

e frio. 
Lutero fala de tribulações, os evangelhos da noite da 

-
do. Naquela ocasião, a fé dos apóstolos desmoronou, 
e todos se esconderam por medo de morrer, além do 
que, estavam sem esperança. 
Em momentos assim, os Salmos nos lembram que, 
em meio às experiências tenebrosas, podemos gritar 
pelo socorro de Deus.
“Assim como a corça deseja ás águas do ribeirão, as-
sim também eu quero estar na tua presença, ó Deus! 
Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo”! (Salmo 42:1-2a)

Estou atolado num lamaçal muito fundo, não tenho 
onde apoiar os pés...” (Todo o Salmo 69).  Nesse Sal-

eu, SENHOR, no tempo oportuno, elevo a ti minha 
oração; responde-me por teu grande amor, ó Deus, 

-

Lá, Jesus os encontrou. Trouxe cura, restauração, 
ânimo e uma nova visão para eles. Sobretudo para 
Pedro. 
A vida de Pedro foi transformada naquele momento. 
O medroso e homem vacilante virou uma pedra fun-
damental no anuncio do evangelho. Pedro vivenciou 
isso: “O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua 

-
dade do Senhor! Deus é tudo o que tenho; por isso 

Conclusão:
Sim, Deus transforma a noite escura da alma, na luz 
do novo dia, assim como o levantar do sol que alegre 
a nossa mente. Mas esse agir de Deus em nós pode 
acontecer até no meio da noite. Deus coloca nova es-
perança, novo ânimo em nossas vidas. 
Claro, ainda estou com medo, penso que seja até ir-
racional, preciso de gente comigo em minha casa, de 
alarme, grades... Mas tenho Jesus.  Jesus me faz o sol 
nascer na minha alma! 
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Adorar a Deus é compreender o propósito com o qual Ele nos criou.  Herbert M. Carson

SEMANA QUE TERMINA EM 17 DE JUNHO

Major Lucia Erni
DICIFAV - Arco Verde



Amizades que Transformam
Coro: “O Amigo” (Sérgio Lopes)

Introdução:
Essa passagem do evangelho de Marcos, revela-nos 
algumas ações do ministério de Jesus, como por ex-

(ou Mateus), Seu ministério de ensino.  Jesus estava 
em constante movimento. 

certa casa e começa a ensinar.  Visto que a cidade era 
bem movimentada, cheia de pessoas, comprando e 

-
caram sabendo que Ele estava ali, e muitos foram 

nem na porta havia mais lugar.

sobre uma cama. Não sabemos quais foram ás cau-

nem sabemos o tempo que ele se encontrava sobre 
aquele leito em estado de paralisia. Era um homem 

-
quecido de toda a sociedade, pois muitas vezes só 
temos valor enquanto servirmos para alguma coisa. 
O Pe Fábio de Melo fala, em uma de suas prega-
ções, que só permanece do nosso lado quando não 
temos mais utilidade quem realmente nos ama de 
verdade.  Mas esse homem tinha quatro amigos que 
acreditavam que juntos podiam mudar a vida dele, 
transformar o choro e a dor em alegria.  Amigos que 
não se contentaram ao vê-lo daquela forma, ami-
gos que, na angústia, transformaram-se em irmãos; 

famoso homem que andava curando todos que até 
Ele chegavam. Talvez passasse em sua cabeça en-
quanto era carregado por seus amigos: “Será que vai 
ser hoje que minha vida será transformada?” “Será 
que eu vou sair deste leito?” A primeira tentativa não 
deu certo, a casa estava cheia, e os amigos – aqueles 
velhos amigos – não desistiram, foram estratégicos 
e resolveram subir no telhado da casa onde estava 
Jesus. Não só subiram, mas também abriram o tel-
hado; não só abriram, mas desceram o paralitico no 
meio do povo, bem na frente de Jesus.   
E Jesus, vendo a fé daquele homem, perdoa os seus 
pecados. A oposição se levanta contra Jesus, e Ele, 
ele conhecendo o coração daqueles mestres da lei, 
imediatamente ordena ao paralitico que tome a sua 
cama, ande e vá para casa. 
Amizade é uma parte importante da nossa vida. Pre-

cisamos compartilhar a vida com outras pessoas. 

o valor dos bons amigos e nos adverte sobre o peri-
go dos companheiros errados. Oferece instrução 
e apresenta exemplos que nos ensinam. Quando 
descobrimos a força da verdadeira amizade com o 
Senhor Jesus, nossa vida se transforma. Jesus nos 
pede exatamente aquilo que Ele vive: o amor in-
condicional a todas as pessoas. Seu amor não está 
sujeito às limitações que nós vivemos, pois Jesus é 
Deus. O verdadeiro amigo não mede esforços para 
a realização do próximo. Jesus deu Sua vida para 
nos salvar. Não existe maior prova de amor do que 
esse gesto.

Conclusão:
Eu e você somos ESSES AMIGOS condutores de 
pessoas que precisão do evangelho transfor-
mador que nos transformou. Nossa missão é 

-
cepção de vida, pessoas que já tentaram de tantas 
formas serem felizes e não adiantou; mães que so-

-

somos eu e você.  O Comissário Paulo Rangel es-
creveu no Prefácio do livro “Parceiros na Missão”, 
escrito pelo Major Maruilson Souza: “Creio que 
não existe nada mais revolucionário e mais rel-
evante para o ser humano do que um encontro 
real com Cristo”. 
Somos, certamente, representantes do Evangelho 

os necessitados de todas as camadas da socie-
dade, especialmente os pobres. 
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 Todas as riquezas do mundo não valem um bom amigo.

SEMANA QUE TERMINA EM 24 DE JUNHO

Cadete do 1º ano 
Osmar Medeiros

Colégio de Cadetes



A Mulher de Valor
Cântico: 495 “A nós aqui reunidas“

Dinâmica:
Milho de Pipoca
Objetivo: 

-
sas vidas.
Material: 
01 porção de milho de pipoca
01 porção de pipoca
Alguns piruás (grãos que não estouraram)
01 porção de óleo
01 cópia do texto “Milho de pipoca” 
Desenvolvimento:
– Trabalhem sobre o tema da transformação que ocorre 
na vida da pessoa que passa pelo novo nascimento.
– Apresentem para as pessoas uma porção de milho de 
pipoca “natural” e outra de pipoca pronta.
– Perguntem: Vocês fazem ideia do que acontece com o 
milho para que ele se transforme em pipoca?
Aguardem as respostas. Certamente as pessoas vão fa-
lar que, após colocar o milho numa panela com óleo e 
com ação do fogo, os grãos estouram.
– Fale: Esse processo de transformação do grão duro em 
pipoca macia pode ser comparado ao estado de mudan-
ça que ocorre na vida de quem aceita a transformação 
do homem novo, libertando da casca dura do pecado 
que o aprisionava, para uma vida de alegria na presença 
de Deus.

O milho de pipoca que não passa pelo fogo conti-
nua a ser milho para sempre. Assim também 

acontece conosco. As grandes transforma-
ções acontecem quando passamos pelo 
fogo. Quem não passa pelo fogo, permanece 

do mesmo jeito a vida inteira.
Alguns piruás (grãos que não estouraram) po-

dem ser comparados às pessoas que resistem 
à ação de Deus em seu coração e conseguem 
passar pela presença de Deus sem se entregar e 

sem jamais se transformar.
“Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em 

de valor é uma criação especial de Deus, criada com 
um propósito especial.
Como a coroa da criação de Deus, Adão e Eva anda-
ram com Ele no jardim do Éden, local que Deus havia 
criado para eles viverem. 
Que contraste com o tipo de mulher de hoje. Quão 
distante muitas mulheres têm se colocado no 
proposito original que Deus planejou para nós.  Quão 

distantes nós mes-
moas podemos diz-
er que temos estado 
daquela santa e el-
evada altura? 
Provérbios 21:19 
expressa: “Melhor 
é morar numa área 
deserta do que com 
uma mulher rixosa e 
iracunda (contenciosa)”.
Isso se contraste com Provérbios 31:26 que indica “Ela 
abre sua boca com sabedoria e o ensinamento da bon-

27:15 onde diz que como um continuo gotejar num dia 
chuvoso, e uma mulher rixosa.  Compare tudo isso com 
1 Pedro 3:3-4.
O Senhor tem colocado em cada uma de nós uma es-
colha. Nosso viver pode falar mediante o fruto do Es-

representa para todos ao nosso redor um exemplo do 
que Deus quer para nossas vidas. Ou podemos simples-
mente viver do jeito que estamos e escolher sentir ódio, 

A Palavra de Deus tem sabedoria, por isso devemos nos 
guiar por ela.  Provérbios 14:1 nos lembra de que “a mul-

mãos”. 
Devo perguntar a mim mesma onde posso melhorar 
meu exemplo diante do mundo e das pessoas. Como 

-
ça, benignidade de Deus aos outros, como  mulher, mãe, 
vizinha? 
“Mulher virtuosa, quem a achará?”  Deixemos que ela 
seja encontrada em cada uma de nós! 

Aplicação pessoal:
Analise seu coração e veja onde você se encontra ao se 
comparar com Provérbios e 1 Pedro 3. Você está most-

ira e contenda? Você tem se torando uma torneira gote-
jante ou uma bênção para os que estão ao seu redor? 

sua vida. Arrependa-se e peça perdão àqueles que estão 
ao seu derredor, como o Senhor lhe direcionar. 
A escolha de transformação é sua, a mudança virá 
através da sua escolha, pense bem, nunca é tarde para 
escolher ser uma mulher de valor.
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Você sabia que  para se fabricar apenas 300 cigarros, se destrói uma árvore. No Brasil, são consumidos anualmente 
128 bilhões de cigarros, o que corresponde à destruição de 426 milhões de árvores!

Capitã Carla Rodrigues
DF CI João de Paula

SEMANA QUE TERMINA EM 01 DE JULHO



O Resultado Prático da Restauração
Cântico: 418 “Quero ser um vaso de bênção” e Coro: “Tudo que sou e possa ser” 

Introdução:        
A igreja é formada de pessoas a quem Cristo foi revela-
do. Mas também é local de vidas em tratamento. É lo-
cal de restauração. Sempre haverá pessoas chegando 
com velhos costumes e conceitos adquiridos no tempo 
em que não conheciam Jesus, quando ainda não eram 
libertos e não haviam nascido de novo.
Muitos dos que frequentam as nossas reuniões gos-
tam dos louvores, mensagem e dinâmicas da igreja; 
mas continuam praticando as mesmas coisas e hábi-
tos da “velha criatura”. Muitos passam anos sem aban-
donarem o “velho homem” e sem se revestirem do 
“novo homem”.
Hoje em dia, ouve-se a palavra restauração com muita 
frequência. Algumas igrejas dizem promover restaura-
ção: “Restauração somente nesta semana! Das 7h da 
manhã às 9h da noite!”, é o que se encontra nas placas 
em frente de algumas delas.
Tenho certeza de que lá acontecem alguns encontros 
realmente interessantes; também entendo que usam 
o termo restauração meio que sem sentido. A real res-
tauração não é algo que começamos e terminamos. É 
algo que Deus faz, de forma sobrenatural.

-
terveio. Deus, em Sua graça, interveio e promoveu um 
despertar espiritual. E é isso que precisamos hoje.
As pessoas gostam de restaurar carros antigos. Pro-
curam algum modelo clássico e o tornam original no-
vamente. São pessoas realmente ligadas em todos os 
detalhes e pinturas originais. “Não queremos peças ex-

o que dizem.

voltarmos ao projeto original de Deus.
Charles Finney, que era conhecido por fazer parte de 
uma grande restauração, disse: “Restauração é, nada 
mais nada menos, do que um recomeço na obediência 

que muda o clima moral de uma comunidade”.
É esse tipo de restauração que precisamos. Não so-
mente uma experiência emocional, um frio na es-
pinha. Precisamos ver o trabalho de Deus. Precisamos 
disso mais do que nunca.
“Algo novo” não é a questão. A questão é voltarmos 
àquilo que era o desejo original de Deus: os padrões 
que Ele nos deu.  Deixar de fazer o que sempre se fez 
para começar a ser alguém completamente novo. Essa 
ideia está na essência do Cristianismo, e cada verda-

-
teja se saindo muito bem, avançando e deixando para 

trás o que deve 

quem esteja se 
saindo muito mal, 
ainda prisioneiro, 
repetindo o que já 
sabe que deveria 
abandonar. So-
mente Deus pode 
diferenciar uns dos 
outros. Aparências 
enganam!
Mas você sabe 
quem é nessa 
história. Você sabe, 
assim como eu sei 
quem sou. Pelo menos temos condições de saber, 

crucial são as nossas escolhas, pois, para experimentar 
santidade é preciso escolher santidade. É preciso obe-
diência e comunhão com Deus. As duas coisas. Nosso 
pecado não piora Deus. Ele graciosamente nos perdoa 
com uma disposição que chega a escandalizar. Nosso 
pecado piora a nós mesmos e empobrece quem so-
mos, além de ter o potencial de gerar consequências 

ter vida plena.
Aplicação:
É preciso querer mudar.  Deus requer de nós uma vida 
de santidade, de continua mudança.
“Se você esta em Cristo, nova criatura é. As coi-
sas velhas já passaram e eis que tudo se fez 
novo.” (2 Co 5:17)
A mudança vai mexer com você em todas as 
áreas da sua vida.
Fomos feitas à imagem e semelhança de Cris-
to.  Contudo, para sermos como Ele, precisa-
mos nos revestir deste novo homem que busca 
uma vida de verdade, santidade, serviço e amor 
ao próximo.  É isso o que a leitura de Efésios 4, a 

-

nosso próximo.
Portanto,

Se você mentia, não mente mais.
Se você brigava, não briga mais.

Se você roubava, não rouba mais.
Se você falava mal, não fala mal mais.

Se você não servia, agora serve.

SER
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SEMANA QUE TERMINA EM 08 DE JULHO



Introdução:
Uma das formas de manifestar adoração ao Sen-

devemos fazer isso não só com nossas vozes, mas 

harpas, adufes e instrumentos de corda. Cantar é 
uma expressão de amor e gratidão. É extremamente 
natural cantarmos quando estamos felizes, quando 
recebemos uma bênção, mas hoje quero convidá-la a 
ter uma vida de persistente louvor.
No meio da multidão de dois milhões de pessoas que 
escaparam da escravidão no Egito estava uma mul-

-

-
tigo registrado no mundo. Esse cântico foi entoado 
depois da travessia do Mar Vermelho pelo povo com 
pés enxutos, e Miriã responde ao cântico com seu 
pandeiro celebrando: “Cantem ao Senhor, pois triun-
fou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu 
cavaleiro” 
Com essa atitude podemos aprender pelo menos 
duas coisas com Miriã. A primeira é que devemos lou-
var ao Senhor espontaneamente e de todo o nosso 
coração.  Sem sermos, necessariamente, dirigidos por 
um ministro de louvor ou mesmo esperando grandes 
arranjos, instrumentos e músicos. Deus olha o nosso 
coração e espera de nós um puro louvor. Deus es-

segunda é que devemos louvar a Deus pelo que ele 
é. Ele é o SENHOR, o criador do universo e ele está 

conosco. De que mais precisamos? 
Você conhece o cântico que diz assim: 
“Canta minha alma, canta ao Senhor, 
rende-lhe sempre grato louvor”? Esse cân-

tico é de Fanny Crosby. Ela nasceu em 1820 em 
Nova Iorque e, com um mês de vida, teve uma 
infecção nos olhos. O médico infelizmente re-
ceitou compressas de mostarda quente que a 

deixaram cega. Com cinco anos, sua mãe a levou 
a um especialista que a examinou e disse que seu 

-
dar com as limitações e com a escuridão. Sua avó 

ter uma facilidade para memorizar passagens. Fan-
ny, ao longo de sua vida, escreveu poemas, compôs 
hinos e foi professora de inglês e história. Casou-se 

com um cantor 
e professor de 
música e com ele 

morreu premat-
uramente. Fanny, 
assim como Mir-
iã, eu e você, tam-
bém passou por 
desertos, mas 
continuou ten-
do uma atitude 
de persistente 
louvor. Curiosa-
mente não escre-
via a letra de seus cânticos porque não sabia escrever 
pelo método Braille e por isso ela os memorizava. 
Fanny morreu aos 94 anos e compôs durante sua vida 
mais de 8 mil hinos. O que podemos aprender com o 
testemunho de Fanny é louvarmos ao Senhor antes 
que possamos ver o que Ele fará, o que Ele está pre-
parando. O Senhor nos ama e, em sua Palavra, nos 
assegura em Gálatas que não somos mais escravos, 

-
hor nos ouve. Vamos adorá-Lo?

Conclusão: 
Adore enquanto ainda não consegue ver o mar se 
abrir, enquanto vive um momento de incerteza, de 

entender o que Ele está fazendo. Louve por quem Ele 
é, e com fé de que o seu Salvador lhe ouvirá. Ele der-
rubará o cavalo e o cavaleiro. Porque o nosso Deus é 
o SENHOR. Aleluia!
“Que segurança! Sou de Jesus! Tenho antegozo do re-
ino de luz!” 

Atividade:
Selecione previamente uma camisa com botões, ja-

de uniforme sem as dragonas e coloque sobre uma 
mesa. Coloque uma venda em uma sócia por vez e 
cronometre quanto tempo cada uma levará para 

-
mente. É uma atividade simples que nos transporta 
para um mundo onde é preciso usar mais que os nos-
sos olhos.

Cântico: 225 “Que segurança, sou de Jesus”

Antes que eu Possa Ver
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A adoração é o reconhecimento da criatura acerca da grandeza do seu criador. Herbert M. Carson

SEMANA QUE TERMINA EM 15 DE JULHO

Tenente Cláudia Alvarenga
OD Avançada de Ceilândia



Desenvolvendo Relacionamentos Saudáveis
Coro: “Pai, faz-nos um”

Dinâmica das Varinhas:
Material a ser usado:
Um feixe de 16 varinhas (pode-se usar palitos de 
churrasco)
Objetivo: União do grupo. A fé como força que pode 
agregar, unir e dar resistência às pessoas.
1. Pedir a uma das participantes que pegue uma das 
varinhas e a quebre (o que fará facilmente).
2. Pedir que outra participante quebre cinco varinhas 

3. Pedir que outra participante quebre todas as varinhas 
que restaram. Se não conseguir, poderá chamar outra 
pessoa para ajudá-la.
4. Pedir que todas os participantes falem sobre o que 

Os relacionamentos têm uma importância maior do 
que imaginamos para nossas vidas. Não fazemos ideia 
de como eles nos afetam em todas as áreas. No en-
tanto, há pessoas que optam pelo isolamento; e essa 
escolha traz suas consequências. Outros se dispõem 
a construir relacionamentos, mas, nem sempre se 
doam o bastante para desenvolverem relacionamen-
tos saudáveis.
Cada vez mais temos usado as redes sociais. pois esta-
mos conectadas a várias pessoas. Mas ao mesmo tem-
po elas estão se transformando em um dos principais 
obstáculos para a comunicação interpessoal. As redes 
sociais nos aproximam dos que estão longe, mas cada 
vez nos afastam mais dos que estão perto.
O texto lido nos diz que, quando estamos em compan-
hia, temos maior recompensa do trabalho, ajuda quan-

uma maior capacidade de defesa diante de ataques. 
Essa passagem é muito usada para casamentos, mas 
ela é para ser aplicada em relacionamentos de forma 
geral.

desenvolvamos relacionamentos saudáveis, tais como: 
gastar tempo com as pessoas, visto que, muitas vez-
es elas estão carentes de alguém que possa simples-
mente ouvi-las. O fato é que, para fortalecermos nos-
sos relacionamentos é necessário que conheçamos 
bem as pessoas.
Com o amigo você pode abrir o seu coração e contar 
os seus segredos, expor sua intimidade, contar os seus 
sonhos sem temor de ser ridicularizado, falar de seus 
fracassos e falhas pessoais, sem medo de ser rejeitado, 

em seu bem estar 
e não convive com 
você com segundas 
intenções.

-
portante é o res-
peito, pois mesmo 
após termos conhe-
cido bem a pessoa, 
conhecendo suas 
qualidades, seus de-
feitos, suas opiniões 
– que muitas vezes 
são diferentes das nossas – continuamos a respeitá-la. 
Cada um tem uma opinião, um jeito, um pensamento e 
um modo de ser, mas precisamos aprender a respeitar 
todos. Não julgue e não faça para o outro o que você 
não quer que seja feito para você!

-
meiramente em Cristo e depois nos outros. Entendem-
os que apenas Deus, mediante Cristo, merece a nossa 

nas pessoas que amamos, pois o relacionamento se 
-

preendendo que Cristo é a única pessoa digna se toda 
a nossa fé, pois Ele nunca nos decepcionará. 
Conclusâo:
Estamos dispostas a perdoar as pessoas quando elas 

-
cionadas com elas quando isso acontecer, com-
preendendo que somos todas igualmente falhas, 

Finalmente, que a cada dia valorizemos nossas am-
izades.
No tempo quando a consideração valia bem mais do 

-
panheiros de trabalho, eram muito mais valiosos do 
que qualquer outra coisa. A amizade e o amor deles 
valiam mais do que eventuais obtenções de algo.  
Nunca valeria a pena abdicar de pessoas e de seu 
amor, por dinheiro, estatus, promoções ou qual-
quer outra coisa aparentemente vantajosa.
“Eu me recuso a viver dentro desse mundo de am-
bições! Da falta de respeito e de consideração pelo 
nosso próximo.
As pessoas estão se tornando ricas e solitárias; 
abastadas e sem nada para compartilhar com quem 
precisa...”  Raquel Free                            
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 Um amigo que entende suas lágrimas é muito mais valioso do que aquele que só conhece seus sorrisos.

SEMANA QUE TERMINA EM 22 DE JULHO

Cadete do 1º ano 
Niétia Medeiros

Colégio de Cadetes



Transformadas à Sua Imagem
Coro: “Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do Oleiro”

Atividade:
Preparar cartões em branco para que cada sócia possa 
escrever. Perguntar a cada uma quais são as coisas que 
gostariam que o Senhor transformasse nelas? Cada só-
cia responderá em seu cartão.

Introdução:
Quando escutamos a palavra transformação, a primei-
ra coisa que pensamos é dor, mudanças.
Hoje quero compartilhar uma história muito especial, 
que me fez pensar como Deus pode transformar nossa 
vida. Escute com atenção:
Conta-se a história de uma mulher que visitou uma loja 
de antiguidades e, enquanto estava ali, observou uma 

começou a falar e a contar sua história. 
Ela comentou: “Você não entende”, eu nem sempre fui 
assim. Faz muito tempo eu era um montão de barro 
sem forma, meu mestre me tomou entre suas mãos e 
começou a trabalhar em mim.  Houve momentos em 
que me desesperei e gritei: “Não posso mais”.  Ele ape-
nas me dizia: “Aguente um pouco, mas ainda não está 
na hora.”
Um dia, me colocou num forno.  Nunca havia sentido 
tanto calor, eu me perguntava: por que meu mestre 

queria me queimar?  Através da janela do forno 
pude ler os lábios do meu mestre que me diz-

iam: “Aguenta um pouco, mas ainda não está 
na hora.”
Logo abriram a porta, meu mestre me pegou 

e me colocou numa prateleira para que es-
friasse, mas apenas havia refrescado quando 

meu mestre estava me lixando e pintando. Foi 

eu não podia respirar e pedi que parasse, mas 
ele só movia a cabeça fazendo um gesto negativo 
e dizia: Aguenta um pouco, mas não está na hora.
Parou de pintar-me e me pegou e colocou nova-
mente em outro forno. Não era um forno como 

o primeiro; mas era muito mais quente, pensei que 
ia morrer, mas meu mestre só me olhava dizendo: 
“Aguenta um pouco, mas ainda não está na hora.”
Pensei que já não havia esperança.  Justamente 
quando estava a ponto de dar-me por vencida, a por-
ta se abriu e meu mestre me tocou carinhosamente e 
me colocou numa prateleira que era ainda mais alta 

que a primeira, e ali 
me deixou um mo-
mento para que me 
refrescasse.
Um tempo depois 

-
gundo forno, meu 
mestre se despediu 
e me disse: “Olha, 
esta é você, e não 
podia acreditar, essa 
não podia ser eu, o 
que via era lindo”. 
Meu mestre nova-
mente me disse: 
Sei que sofreu muito, mas se tivesse deixado como 

necessário. Agora você é um produto terminado.  É o 
que eu tinha em mente quando comecei a lhe formar. 

Aplicação:
Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Ele 
escreve uma nova história para nós.  O Senhor começa 
a transformar nossa vida. Muitas vezes temos que pas-

não entendemos porque acontecem, momentos que 
parecem que nunca acabarão, como a história dessa 

Mas nosso grande Mestre sabe o que é melhor para 
você e para mim, e o quanto podemos suportar.
Deus sabe o que está fazendo com cada uma de nós. 
Ele é o oleiro e nós somos o barro com o qual Ele trab-
alha.  Ele nos molda e nos dá forma para que possamos 
ser essa peça perfeita e possamos cumprir com Sua 
vontade.
Que nesta tarde possamos pensar quais áreas de nossa 
vida necessitam ser mudadas, que possamos pedir ao 
Senhor que as transforme, mesmo que seja doloroso, 
para que possamos ser úteis em Suas mãos.

Oração:
Pai querido, faze de mim um vaso novo. Quero ser mol-
dado pelas Tuas mãos, para que o Senhor derrame da 

em minha vida. Ajuda-me a ter uma vida de santidade, 
não me deixando contaminar com as coisas deste mun-
do. Eu oro em nome de Jesus. Amém.   
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Tenente Marcela Henriquez
OD Corpo de Boqueirão

SEMANA QUE TERMINA EM 29 DE JULHO



Transformando sua Casa em um Lar Doce Lar
Cântico: 117 “Preso a um pesado fardo...” 

Introdução:

me converti.  Para mim, foi muito abençoador e con-
tinua sendo no dia a dia. Cada vez que tenho um 

sabedoria da Palavra de Deus.
-

que minha casa é o lugar onde moram as pessoas 
-

para eles, tenho que cuidar da minha casa com carin-
ho, e me esforçar para transformá-la em um lar feliz.
Tenho que ser uma mãe e esposa presente, mãe que 

marido (Provérbio: 31:11).

minha casa, transformando-a em um lar feliz. (Prové-
-

sar em Deus.

amor e respeito. E para que isso aconteça, precisa-
mos começar a buscar mais a Deus, dobrando nossos 
joelhos e pedindo a Ele que TRANSFORME A NOSSA 
VIDA, MUDE O NOSSO CORAÇÃO.
Em Sua Palavra, o Senhor nos chama de “mulher vir-
tuosa”, que é um exemplo para todos que a cercam. 
“Ela atenta ao andamento da casa e não dá lugar à 
preguiça” (Provérbios: 31:27). Nesse sentido, louvo a 
Deus, por minha avó, que cuidou de mim e me edu-
cou, formou meu caráter e me ensinou a amar a Deus 
e as pessoas. Ela foi uma pessoa sofredora, um exem-
plo de mulher; nunca a ouvi murmurar ou reclamar 
de nada, sempre grata a Deus por tudo que Ele era 
em sua vida.
Irmãs, essas instruções vêm diretamente de Deus 
para nós. Sendo assim, para sermos as mulheres que 
o Senhor espera que sejamos, temos que ser vigi-
lantes, cuidando, protegendo, zelando pelos nossos 
lares e, principalmente, por aqueles que amamos: es-

Que possamos entender os planos perfeitos de Deus 

imaginar e nutrir sonhos de como queremos que 

sejam nos-
sos lares. O 
lar idealizado 
por Deus, 
o lar que é 
uma prévia 
da mansão 
celestial, que 
Ele está pre-
parando para 
cada uma de 
nós.
Vamos tornar 
nossos son-
hos em reali-
dade, porque 
é o que Deus 
deseja pra cada uma de nós. E a base está na Palavra 
de Deus, que o Senhor amorosamente deixou para 
nós, em Provérbios 14:1.
Temos de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas 
vidas, lermos Sua Palavra diariamente, aprendendo 
dEle, sendo orientadas por Ele a cada dia, buscando 
sermos semelhantes a Ele.
Temos de ser esposas e mães equilibradas, controla-

os nossos corações.
Temos de evitar coisas que possam destru-
ir  nossos lares, como preguiça, amargura, 
descontentamento.

Conclusão:
Para que isso aconteça, temos que ter Deus 
em primeiro lugar em nossas vidas, porque 
sem Ele nada somos e nada podemos fazer.
Temos de estar dispostas a não apenas trabalhar, 

-
ção, a amarem seus pais e respeitá-los, a serem 

A determinação para  tudo isso tem que estar 
dentro dos nossos corações.
Minha oração é que Deus nos ajude a sermos mul-
heres sábias, para sermos luz para aqueles que nos 
cercam, evidenciando assim a imagem e semelhan-
ça de Deus. 

Que Deus nos abençoe! 
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Nós fazemos as obras, mas Deus opera em nós a realização das obras.  Agostinho

SS Sônia Diniz
Corpo da Torre

SEMANA QUE TERMINA EM 05 DE AGOSTO



Você tem um Espaço a ser Preenchido!
Coro: “Senhor, eu sei que é Teu este lugar”

Dinâmica:
Material: 
Jarra transparente não muito alta, 10 ou mais copos 

pequeno, também transparente e cheio de café, uma 
bacia rasa.
Procedimento: 

dinâmica apresentando o copo pequeno, transpar-
ente, cheio de café. Fale que ele representa o pecado 
que atuou no coração da pessoa até o momento que 
em que recebeu Jesus. Derrame o café dentro da jarra 
vazia e fale sobre o estrago que o pecado faz na vida 
da pessoa. Continue explicando que, após a salvação, o 

Então, apresente uma bandeja com vários copos des-
cartáveis cheios de água cristalina, simbolizando o 

escritos com os nomes de ações que só podem ser 
-

perdão, e pode completar escrevendo cada gomo do 

-
entos. Conforme solicitação a dirigente, cada pessoa 
deve se levantar e derramar um copo de água cristalina 
dentro da jarra. Quando esta já estiver cheia, coloque-a 
dentro da bacia e continue a dinâmica até a água trans-
bordar e sua cor se tornar clara. Encerre dizendo que 

só tem uma vida santa aquele cristão cheio do 
-

cado desaparecem completamente.  Acontece 
uma verdadeira transformação. (bdcriativa.

-
cacao.html)

-
ços; mas cada espaço deve ser preenchido pelo 

Sua imagem, mas também à Sua semelhança.

Introdução:
Vivemos num mundo sem espaço. Digo isso porque 
quase não se tem mais espaço para inocência, pure-

Vivemos num mundo sem espaço para compromis-
so de santidade. E o pior é que o povo de Deus se 
tem acostumado a viver num mundo sem espaço. 

nós o que é uma vida de santidade:

I) É uma vida de de-

48)
Olhando esse texto, 
o mais fácil e cômo-
do a fazer seria amar 
o nosso próximo e 
odiar o nosso inimi-
go. Mas Jesus nos de-

contrária. Não é o 
caminho mais fácil, 
mas é o que agrada o coração de Deus, o caminho que 
nos ensina e nos faz crescer (vv.44-45).

“Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celes-
tial de vocês.” (v. 48).  Já no Antigo Testamento Deus 
havia deixado a ordem:  “Sejam santos porque eu, o 
SENHOR, sou santo.” (Lv. 19:2) em outras palavras: “Se-
jam separados,  porque eu, o SENHOR, sou separado.”  

II) É uma vida de ética. (ler Mc. 12:28-31)                                  

chama a viver está contida no Sermão da Montanha 

Reino) devem caracterizar-se pela humildade, man-
sidão, misericórdia, integridade, busca da justiça e da 
paz, pelo perdão, pela veracidade, pela generosidade e 
acima de tudo pelo amor. A moralidade deve ser tanto 
externa como interna (sentimentos, intenções – nesse 
sentido, vejamos o que Jesus fala, pro exemplo, sobre 

mal está no coração, conforme bem expresso por Ele 
mesmo, em Mc. 7:21-23.  

III) É viver para Deus, de modo digno dEle, para o Seu 
inteiro agrado: (Cl.1:10)

nos faz. Se somos do Senhor não nos resta alternativa. 
Como novas criaturas, devemos viver de modo digno 

em nosso viver, O estaremos desonrando! Devemos, 
pois, “andar de modo digno da vocação a que fomos 
chamados” (Efésio 4:1).

Aplicação:

quero viver uma vida de santidade, transbordando o 
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Adoração é dar ao Senhor a glória que Lhe é devida como resposta ao que Ele nos revelou e fez em Seu Filho Jesus Cristo. Oswald B. Milligan
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Major Clóris Andrade
OD Corpo de São Gonçalo

SEMANA QUE TERMINA EM 12 DE AGOSTO



Amigo mais Chegado que Irmão
Coro: “Amizade” (Quatro por Um)

Dinâmica:
Material necessário: folhas de papel e canetas ou lá-

- Faça uma lista das pessoas que estiveram presen-
tes em sua vida. O que você aprendeu com elas? Se 
pudesse reencontrá-las, o que gostaria de lhes dizer?

Introdução:
Você tem um amigo mais chegado que um irmão? 
Qual a importância dele em sua vida? Acredito que 
ele seja muito importante para você. É bem provável 
que vocês já tenham passado grandes momentos jun-

de se dizer também, que os verdadeiros amigos são 
aqueles que estão conosco em todos os momentos, 

O verdadeiro amigo é aquele que chora com a gente 
quando estamos tristes e se alegra quando estamos 
alegres, que não sente inveja do nosso sucesso e nem 
nos abandona quando todos nos abandonaram. Pv. 
18: 24b.
Todos nós precisamos de uma amizade verdadeira. 
Fomos criados por Deus para vivermos em sociedade. 
Quando Deus contemplou Adão solitário no jardim 
do Éden, disse: “Não é bom que o homem esteja só”, 
Adão precisava de companhia, pois sentia a neces-
sidade de se relacionar com alguém de sua espécie. 
O próprio Jesus, quando esteve no mundo, cultivou 
boas amizades. Em um determinado momento, Ele 

servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor; 
mas vos chamo amigos”. (Jo. 15: 15).

descrito com as palavras: “a alma de Jônatas se ligou 
com a alma de Davi”. A palavra “amor” usada no texto 

comerciais e a pactos de amizade. Mas podemos diz-
er que nesse contexto Jônatas fez um pacto de am-

outro; e responsabilidades compreendidas em pac-

forma na vida de Jônatas e Davi. A sinceridade mais 
profunda desse relacionamento é demonstrada em 

quatro ocasiões (1 Sm. 18:3; 20:16,42; 23:18). Apesar 
de uma aliança ser um compromisso de ambas as 
partes, às vezes pode parecer que foi um peso maior 
foi para Jônatas, já que sempre ia contra seu pai, a 
favor de Davi. Vemos a afeição que Jônatas tinha por 
Davi quando ele lhe deu sua capa (que naquela época 

mútua acerca de alguma coisa. Podemos dizer que 
isso acontecia entre Jônatas e Davi.
Hoje em dia também existem casos assim de am-
izades. Pessoas que consideram alguém que não é 
do mesmo sangue, como se fosse um irmão. Sabem 
que podem contar com elas a qualquer momento 
que precisarem; que estão dispostas a ajudar tanto 
nos momentos bons quanto nos ruins. Em Provér-
bios 17:17  lemos: “ Em todo tempo ama o amigo, e 
na angústia se faz o irmão”. Sendo assim, podem-

-
mente nos momentos de alegria, mas naqueles 
momentos de tristeza, quando mais precisamos de 
um ombro amigo. 

Aplicação:
Assim como Davi e Jônatas, devemos cultivar 
boas amizades. Não devemos nos isolar criando um 
“mundinho particular”. Lembre-se: fomos criados 
para vivermos em sociedade, para nos relacionar-
mos bem com as pessoas à nossa volta e as apoiar-
mos! Mais uma coisa: peça para Jesus lhe ajudar 
a ser um “amigo mais chegado que um irmão” na 
vida de alguém. Que o Senhor lhe ajude nesse 
propósito!                         

Um amigo é alguém com quem se pode pensar em voz alta. 

. 37 .
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Corpo de Rio Comprido



Quem tem Razão?
Coro: “Tudo que sou”

Dinâmica:
O objetivo do trabalho em equipe. 
Separar o grupo em duplas, cada dupla irá até um lado 

mesa. Elas têm a tarefa de fazer uma bolinha de ping-
pong escrito “bênção” chegar às duas extremidades da 
mesa. Elas não podem usar as mãos, apenas assoprar 
a bolinha. Vence a dupla que completar a tarefa no 
menor tempo.

Introdução:

Cristo tê-lo aceito, que decidiu dar ao pastor o seu mel-
hor cavalo. O pastor agradeceu, mas disse que Jesus 

e caçou o melhor cervo e preparou como presente para 
Jesus. De novo o pastor lhe falou que Jesus não aceita-

melhores tesouros e a resposta sempre era a mesma. 

esse Jesus era muito exigente. O pastor retrucou di-

precioso. O rapaz pensou, pensou e disse: “Só tenho 
minha vida!” Esse era o presente que Jesus queria.
 

Jesus quer receber o presente mais precioso – 
a sua vida.

... “Um dos lideres religiosos, depois de acompanhar 
os debates e perceber como Jesus era incisivo em suas 

respostas, fez uma pergunta: Qual é o mais impor-
tante de todos os mandamentos Jesus respon-

deu: O primeiro em importância é o seguinte: 
Ouça Israel! O Senhor seu Deus é o único. 
Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, 
toda a fé, toda a inteligência e todas as for-

ças. E o segundo é: Ame o próximo como a 
você mesmo! Não há nenhum outro manda-

mento que se compare a esses” Mc. 12:28-30 (A 
Mensagem).
Toda discussão nos faz parar e analisar.
 - Há discussões que não levam a nada. Só servem 
para promover a oratória, a arte de falar bem, mas 

é o melhor time de futebol? – Flamengo, Palmeiras...
- Os fariseus e estudiosos da lei judaica discutiam 
com Jesus quase que o tempo todo, tentando vencê-
lO na argumentação.  Na verdade, eles não estavam 

interessados nas respostas e na sabedoria de Jesus, 
apenas queriam ser admirados pelo povo da mesma 
forma que Jesus era. 
Finalmente, quando Jesus é perguntado sobre o grande 
mandamento, Ele destaca que o que nos torna huma-
nos por inteiro é a nossa capacidade de amar a Deus e 
amar ao próximo. Podemos discutir o quanto quiser-
mos, mas nunca chegaremos a uma convergência de 
ideias sem esta capacidade de aceitarmos Deus como 
fonte e o próximo como alvo do amor.
É interessante que não gostamos de coisas pela metade. 
Por exemplo, se você encontrar uma fruta em uma ár-
vore que esteja metade comida pelos pássaros, o que 
você faz? Dizem que o problema não é encontrar um 
bicho na goiaba quando você a morde, mas encontrar 
meio bicho!

quarto! O que ela espera? Que faça!

vida a Deus. Na oração que Jesus ensinou dizemos: 
“Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na 
terra como nos céus”. Então, nossa vida não estará 
completa e realizada se não for totalmente entregue à 
vontade de Deus, isso é amar a Deus!

com a falta de amor a Deus, com a falta de reconhe-
cimento de que Ele é o Senhor, vive-se como se nós o 
fôssemos, e vemos o próximo como inimigo da nossa 
soberania.
- Jesus nos salvou para ser dono de nossas vidas. Se nós 
soubéssemos como fazer a vontade de Deus, Jesus não 
precisaria ter vindo à terra e morrido pela humanidade. 
O único jeito de não nos perdermos é entregando tudo 
a Ele de todo o coração, alma, entendimento e forças: 

-
oro, nossos planos, nosso futuro...
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Major Débora Soares
DDMF PR/SC

SEMANA QUE TERMINA EM 26 DE AGOSTO



Transformadas à Sua Imagem de Servo
Cântico: 416 “O Filho de Deus”

Introdução:        
O propósito de Deus é que sejamos “... conformes à 
imagem de Seu Filho...”. Que imagem é essa? Veja-
mos à luz da Palavra de Deus. 

de Filipenses 2, vemos a imagem do Filho à semel-
hança de rei, de servo, de homem e à semelhança 
de Deus. A imagem do Filho à semelhança de rei 
também nos é mostrada no Evangelho de Mateus; 
no Evangelho de Marcos, o Senhor nos é mostrado 
também à semelhança de servo; o Evangelho de Lu-
cas nos revela o Senhor à semelhança de homem; 
e a imagem do seu Filho na forma de Deus nos é 
mostrada no Evangelho de João.
Os cristãos dos dias de hoje estão muito familiariza-
dos com o Jesus Rei e Deus. E não há nada de errado 
nisso, se não fosse essa ênfase demasiada que se 
dá ao Cristo Rei, como se Ele somente Se revelasse 
como tal. 
Hoje em dia propaga-se o conceito que ser cristão 

constrangê-lO a agir conforme nossas vontades. Em 
geral, muitos pensam que seguir Jesus é ser servido 
e não servir incondicionalmente.

quem era o maior entre eles. Queriam os primeiros 
lugares ao lado do Mestre no Seu Reino. Quem é o 
melhor? Quem vai galgar as alturas? Parece que os 
anos mudaram, mas o ser humano não. Gostamos 
que as pessoas nos falem quão importantes somos. 
Em outra ocasião, quando Jesus tinha acabado de 

-
ção (Mateus 20:17-19), a mãe de Tiago e João O abor-
dou e pediu: ler o v. 21. Em resposta, Jesus disse: 
“Não sabeis o que pedis” (Mateus 20:22). Ela e seus 

mas eles, de coroa. Ele falava de responsabilidade, 
mas eles, de recompensa. Ele falava de função, mas 

-

tentando chegar à frente deles. Eles provavelmente 
se frustraram porque não tinham pedido isso antes. 
Foi quando Jesus reuniu os doze em torno de Si e 
tentou mais uma vez explicar a natureza e condição 
dos cidadãos do Reino de Deus que é servir e não 

ser servido. Com 
isso, Ele nos de-
ixou uma grande 
lição nos ver-

conclui que  não 
veio ao mundo 
para ser servido, 
mas para servir. 
O Senhor ensina 
a importância do 
caminho do ser-
viço incondicio-
nal, de satisfazer 
a necessidade 
do outro mes-
mo que isto sig-

hoje a termos o mesmo sentimento que houve tam-
bém em Cristo Jesus. Ele Se esvaziou da Sua glória, 
de Sua majestade. Sendo Deus, fez-Se servo. Basta 
darmos uma rápida olhada nos relatos dos Evangel-
hos e veremos que o ministério de Cristo tinha como 
mola mestra o serviço. Jesus não veio para ser ser-
vido, mas para servir. Ele, sendo o Rei do Universo, 
assumiu a forma de servo; andou por toda a parte 
fazendo o bem e curando os oprimidos. 

Aplicação:
Como podemos ser transformadas à Sua ima-
gem de servo? Como podemos viver uma 
vida de serviço? Através do caminho da 
cruz. O exemplo de Jesus deve inspirar ações 
de serviço. 
Nossa igreja é um movimento cristão moti-
vado pelo amor a Deus que serve a humani-
dade sofredora em nome de Cristo. Não há 
como ser salvacionista e não servir aqueles 

Que tal fazer do Ministério Feminino e de Cuidados 
Comunitários de nossos Corpos um trabalho de 
serviço ao mundo em nome de Cristo? Que nossas 
Ligas do Lar, Grupos Dorcas tornem-se instrumen-
tos de Deus para o serviço. Que nosso Deus nos 
dê a disposição e o amor necessários para irmos 
ao encontro das necessidades humanas com um 
serviço abnegado e compassivo.

SER
V

IÇOSe o amor de Deus nos põe a trabalhar, o Deus de amor estipulará o salário. Anônimo

. 39 .

Capitã Adriana Araújo
OD Corpo de Natal

SEMANA QUE TERMINA EM 02 DE SETEMBRO



Coro: “Quero que valorize o que você tem”

Você tem um Valor Inestimável

Dinâmica:
Material: Alguns objetos de sua preferência.
Preparação: Pegue seu objeto e passe para todos 
os membros, cada um deve dizer que preço ele acha 
que  esse objeto vale. Após todos falarem, você diz o 
preço real.
Moral: O ser humano não dá o devido valor aos ob-
jetos alheios; porém, tudo que existe tem o seu valor, 
como eu e você!  Temos o nosso valor, que foi pago 
por um preço tão alto que nem conseguimos imagi-
nar quão grande foi! Alguém chamado Jesus pagou 
um preço de sangue por nós.

Introdução:

mais conhecidas. É a mulher mais citada no Novo 
Testamento (doze vezes). Mas o que a faz famosa 
é a crença de que ela teria sido uma prostituta que 
foi transformada pela palavra perdoadora de Cristo; 
exemplo de arrependimento e transformação para 
os pecadores. Muitas vezes, as pessoas querem fri-
sar ou especular qual haveria sido a vida passada de 

sobre sua conduta passada.  Até porque isso não é o 
mais importante. O mais importante é a vida trans-
formada pela graça de Deus e o fato de se ter tornado 

pois depois de sua conversão, ela nunca mais aban-
donou o Senhor. Podemos aprender três aspectos 
i m - portantes de sua vida:  

A primeira coisa a aprender com ela é o 
de deixar-nos transformar por Jesus. 
Maria Madalena foi transformada pelo 
evangelho anunciado por Jesus (Lc. 8:1-

2). Igualmente, permitamo-nos também ser 

essa Palavra, porque ela muda o sentido da 
nossa vida e da nossa existência! Assim como mu-

dou a vida de Maria Madalena. 

41).  Depois que ela foi transformada pela palavra 
do evangelho de Jesus, passou a caminhar com 

seguidores, que nos deixemos ser impactadas por 
Sua Palavra e por Sua vida e a coloquemos em 

prática em nossa vida. Que assim como ela deixou 
sua velha vida e seguiu a Jesus, nós possamos seguir 
os passos do Mestre. 

-
mentos. A partir do momento que Maria ouviu e 
aceitou a palavra do evangelho, ela passou a camin-

Ele, automaticamente suas atitudes e escolhas ti-
veram que ser mudadas, Maria Madalena encontrou 
em Jesus a razão e o total sentido para sua vida. Às 
vezes, nós até estamos atrás de Jesus, mas não per-
mitimos que Ele seja a razão e o sentido da nossa 
vida. Quando nosso encontro pessoal com Ele é ver-
dadeiro, nós não tiramos mais o nosso olhar dEle!  Ela 

da vida de Jesus na terra, ela estava ao lado dele em 
todas as situações, mesmo quando os que andavam 
com Jesus já estavam perdendo as esperanças, Maria 

mulher foi plenamente recompensada pelo Senhor, 
pois foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado.

Conclusão:
Muitas vezes sentimos que somos pessoas sem im-
portância, sem valor, que nossa vida está sem sen-
tido. Que possamos ter em mente que existe alguém 
que pagou um alto preço por mim e por você e quer 
dar sentido às nossas vidas. Esse alguém é Jesus que 
ama você, que vê você como alguém muito impor-
tante e que tem valor.  

. 40 .
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Um dia sem louvor e adoração a Deus, é apenas um dia comum.

SEMANA QUE TERMINA EM 09 DE SETEMBRO

Tenente Ienneke Barrault
OD Corpo Primeiro de Maio



Ser Bondosa como Ele é Bondoso
Coro: “Eu preciso de você, você precisa de mim”

Introdução:

Santo deve produzir nas nossas vidas (Gálatas 5:22-23). 

deve aparecer em nós. Contudo, pelo fato de o pecado 
ter afetado a imagem de Deus em nós, acabamos ten-
do ações que não condizem com Sua imagem. 

31:19 
O dicionário Aurélio nos ensina que a palavra bondade 

-
dura, benevolência.” Deus, com certeza, é tudo isso, 
mas, e você? Você tem sido tudo isso para com seus 
amigos?

ajudar a também sermos boas o tempo todo, já que a 
bondade faz parte de Seus frutos. A bondade, para ser 
completa e verdadeira, precisa necessariamente ser a 
prática de gestos e atos de doação para com os outros, 

“Sejam bondosos e compassivos uns para com os out-
ros” Isso pode ser colocado em prática de duas manei-
ras: através das nossas palavras e através das nossas 
ações:
Palavras – temos que criar a prática de dar elogios, 
exortar nossos amigos. Esses elogios devem ser de 
forma sincera, sem ciúme ou inveja do que o outro fez. 
Podem ser feitos através de falas ao vivo, mensagens 
de celular ou pelas redes sociais, bilhetes ou cartas 
que a pessoa poderá guardar e reler quando estiver se 
sentindo para baixo.

-
cas e emocionais que nossos amigos têm para que 
possamos ajudá-los. Essa ação de bondade pode ser 
uma visita num momento de doença, ligar e mandar 
um cartão no aniversário, arrumar a casa quando a 

amiga para dar uma volta, quando ela estiver passan-

Ilustração:
Uma menina de apenas sete anos de idade tentou faz-
er uma surpresa para sua mãe no dia de Natal.
Em meio a muitos papéis de embrulho que a mãe havia 
comprado, a menina retirou uma folha de papel dou-
rado e tentou embrulhar uma caixinha de presente.
Quando a mãe descobriu que ela havia usado o seu 

papel preferido, 
gritou com a 
menina, que 
começou a cho-
rar. Em lágri-
mas, a menina 
entregou o pre-
sente. Ao ver a 
caixinha toda 
embrulhada, a 
mãe desculpou-
se, mas quando 
abriu o presen-

-
mente furiosa. 
A caixa estava 
vazia. Esbravejando disse: “Se você quer dar um pre-
sente a alguém, você precisa colocar alguma coisa 
dentro da caixa”.
A menina respondeu: “Mas eu coloquei, mamãe, colo-
quei uma porção de beijinhos pra você”.
Para já nesse dia colocarmos em prática uma ação de 
bondade, vamos fazer a dinâmica do Balão Bondoso.

Dinâmica de Fechamento:
o Balão Bondoso
Cada pessoa recebe um balão de ar já cheio. Escreve 
em um pedaço de papel uma frase com palavras de 
bondade ou elogio que deseja oferecer para uma 
colega, prendendo-o no balão com uma linha. Ao 
sinal, cada uma joga seu balão para o alto, que 
se misturará com os outros; começando assim o 
jogo. Com música bem animada, todas devem an-
dar livremente, no espaço, sem deixar que os balões 
caiam. Depois de 2 minutos parar e pegar o balão mais 

o sentimento que receberam, fazendo algum comen-
tário sobre o presente / mensagem que ganharam e a 

Oração:
Senhor Deus, ajuda-nos a sermos bondosas as-
sim como Tu és bondoso. Ajuda-nos a ter palavras 
e ações de bondade que demonstrem amor para 
com os outros. Ajuda-nos a sermos amigas que ten-

verdadeiramente com as necessidades daquelas 
que estão ao nosso redor. Queremos agir e falar da 
maneira como Tu farias. Amém.
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 A honestidade é a senha para uma amizade duradoura.

SEMANA QUE TERMINA EM 16 DE SETEMBRO

Cadete do 1º ano 
Débora Carvalho

Colégio de Cadetes



Transformadas pela Reconciliação com Deus
Cântico: 199 “Sou forasteiro aqui”

Material:
- Copos transparentes e lisos, de igual tamanho 
- Água pura 
- 1 vidrinho de tintura de iodo 
- Água sanitária 
- 3 etiquetas colantes 
Preparação: 
Antes do encontro, prepare tudo. Nas etiquetas, que 
devem ser pequenas, escreva: EU; PECADO; JESUS CRIS-
TO. Uma em cada etiqueta. Coloque os copos na mesa; 
coloque água pura neles, deixando espaço para  acres-

de água deve ser menor, mais ou menos a metade do 
que foi posto no primeiro. Separe o copo que tem mais 
água e cole a etiqueta escrita EU. Em um dos outros dois 
copos acrescente um pouco de tintura de iodo (cuidado 
para não manchar as mãos e tudo em volta). Não coloque 

-
ra. Limpe o copo para não manchar a mesa onde será 
colocado. Cole nesse copo a etiqueta escrita PECADO. 
No terceiro copo, coloque água sanitária, em quantidade 
igual à da água que está no copo EU. Não deixe espirrar 
na roupa e manchá-la. Limpe o copo para não manchar 
a mesa. Cole a etiqueta escrita JESUS CRISTO. Coloque os 
copos, lado a lado, no meio da mesa.

Dinâmica:
Pergunte se sabem qual o efeito da reconciliação com 

Deus em nosso coração. Apresente, então, os co-
pos e pergunte o que veem e entendem. Expli-

escrito EU, representa cada pessoa. Depois 
fale que o copo onde se lê PECADO repre-

senta o mal que há no mundo e as tentações 

atraente, parece até gostoso; mas, na verdade, 
-

etre em nós. Pegue o copo do pecado e despeje 
um pouco no copo do EU. Questione: “O que acon-
teceu?” Fale sobre o que acontece conosco quando 
temos pecados na consciência. Questione como 

Mostre o copo que representa JESUS CRISTO, fale so-
bre Ele não apenas como a água pura, mas a Água Viva, 
que devolve a vida. Derrame um pouco dessa água no 
copo que representa o EU. Questione: “O que aconte-

-
so coração. Pegue o copo de JESUS CRISTO e despeje 
no copo do PECADO. Novamente questione: “O que 

aconteceu?” Explique que Jesus destrói o pecado, pois Ele 

br/editoravozes)
Devocional:
Vivemos num mundo corrupto e de trevas. As pessoas 
em geral aceitam viver sob o jugo do pecado, porque não 
conhecem Cristo.
Paulo chama nossa atenção para nossa condição de ini-
mizade com Deus. O estado de separação prejudica a 
vida humana, porque o pecado seduz e leva qualquer um 
a proceder mal. 
Nessa situação de desunião, Deus já não é o centro, mas 
outras coisas. A vontade dEle para nós é reinar de modo 
soberano em nós, pois não há espaço para servir a dois 

pelo fato dEle mesmo ser o único capaz de mudar o 
triste quadro de uma pessoa que está afundada em sua 
própria vontade.
O contrário de tudo isso é aceitar a reconciliação com 

-
ção da comunhão com Deus, que traz amor, paz, alegria 
e esperança. 
Aplicação:

deseja nos reconciliar com Ele. Esse plano é a “morte do 
seu Filho na cruz”. Essa ideia é extremamente chocante. 
Aquele momento trágico é o centro da história do plano 
de Deus, porque foi ali que “tudo o que existe na terra e 

Oração: 
Pai, ajuda-me a lembrar de que o Senhor deseja a paz e 
a reconciliação que só o perdão traz para cada um, inclu-
sive para mim. Quero receber Teu perdão e me recon-
ciliar conTigo, por meio de Jesus. Em nome dEle mesmo, 
eu peço.  Amém.
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Capitã Simone Silva
DF CI Honorina Valente

SEMANA QUE TERMINA EM 23 DE SETEMBRO



Os Efeitos Práticos da Transformação
Cântico: 317 “Se ao seguir nos passos do meu Mestre”

Saulo de Tarso, de perseguidor a perseguido   
A história de Saulo é surpreendente. Ele passou par-
te de sua vida perseguindo os cristãos, ameaçando 
prendê-los e até matá-los. Saulo ainda não havia con-
hecido o Deus que faz milagres e transforma vidas. 

-
nias e pede que ele fosse se encontrar com Saulo. 
Porém, houve da parte de Ananias uma resistência, 
porque as informações acerca de Saulo não eram 
boas, aliás ele não era o tipo de pessoa que servia 
para ser amigo de um cristão. Um homem muito reli-
gioso, fervoroso na fé judaica, porém sem amor, sem 
compaixão pelas pessoas.
A atitude do Saulo religioso se parece com a de mui-
tas pessoas da nossa época, são bons religiosos, 
mas desprovidos de misericórdia. O livro de Atos 
dos apóstolos nos mostra um personagem que com-
parado a Saulo era o oposto, Cornélio, o centurião do 

dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente 
a Deus.”  
A religião por si só não nos liga a Deus, mas um co-
ração que se deixa ser tocado e transformado pelo 
Senhor Deus, produz um testemunho digno de um 
cristão autêntico e misericordioso. Assim era na vida 

-

não houvesse uma experiência com o Salvador, a ati-
tude piedosa de Cornélio chamou a atenção de Deus.

-
ram para aproximá-lo de Deus; ao contrário, serviram 
para fomentar ainda mais o seu desejo de perseguir, 
prender e atormentar aqueles que tivessem uma fé 
diferente da sua, os cristãos.  O Deus que vê tudo não 

vão; ao contrário, Ele tinha planos para Saulo e já es-
tava chegando o tempo de cumprir esses planos.
O encontro de Saulo com o Jesus ressurreto foi algo 
dramático e marcante para ele, pois mudou não so-
mente seu coração, mas também sua forma de ado-
ração e serviço a Deus. O primeiro detalhe importante 
da vida Saulo, após seu encontro com Jesus Cristo, foi 

que ele passou três dias em jejum e oração. Essas 
disciplinas espirituais servem para nos fazer per-
ceber a nossa dependência de Deus, nos levam a 

com Saulo; Deus o ouviu e enviou Ananias para 
ajudá-lo nesse momento de sua vida. Ele passou a 
ser chamado Paulo. 
A conversão de Paulo mudou completamente a sua 
trajetória, pois agora ele não era mais bem visto 
nem pelos judeus (v. 23) nem pelos cristãos que 

seu meio (v. 26). Paulo, porém, tinha convicção do 
seu encontro com o Senhor Jesus e do chamado de 
Deus para sua vida. Aqueles a quem ele perseguia 
por causa de sua fé, agora eram seus irmãos. 
Paulo deu provas de sua mudança, pelo 
serviço que prestou, abraçando a causa do 
evangelho como nenhum outro, pregando 
Jesus Cristo como Salvador para muitos po-
vos que estavam distantes de Deus.

Paulo foi um exemplo de cristão verdadeiro e 
ainda o é para nós nos dias de hoje.
 Sua atitude deveria ser copiada por muitos que 
se convertem ao Senhor Jesus, porém continuam 
conservando ainda costumes antigos e vivendo vi-

ser como foi Paulo após sua conversão. 

Que o Senhor nos ajude.

Cântico: 199 “Sou forasteiro aqui”

SER
V

IÇOOs cristãos que permanecem no serviço do Senhor precisam considerar mais a coroa do que a cruz. Thomas Brooks
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Major Maria José Araujo
Assistente da Divisão NE

SEMANA QUE TERMINA EM 30 DE SETEMBRO



Introdução:
“Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos 
outros.” Esta lei do amor é a clara manifestação do 
amor de Deus, pois este mandamento inclui a todas 
nós, mulheres. O ser humano, em sua natureza, não 
é capaz de cumprir esse mandamento. Temos muitos 

ao próximo, mas Deus vence os obstáculos através 
de Seu Filho Jesus Cristo, morando em nosso coração. 
“Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim”, disse Paulo. 
Igualmente, quem tem recebido Cristo em seu cora-
ção e permite que Ele tome o controle de seus sen-
timentos, emoções e razão pode ser capaz de amar 
como Cristo ama.
Nós mulheres somos capazes de amar a quem te-

menos a quem nos tenha causado algum dano. Mas 
o que acontece se aquela pessoa que nos ofendeu, 
em vez disso tivesse feito algo muito bom para nós? 
Evidentemente, nossos sentimentos para com ela 
seriam diferentes. Isso nos dá a entender que na re-
alidade não são as pessoas em si que não podemos 
amar, mas que são seus atos e atitudes que provo-
cam nossa rejeição. Considerando isso, podemos 
compreender, então, o critério de Deus, que aborrece 
o pecado, mas ama o pecador. Essa é a chave para 
cumprir o mandamento de Jesus.
A natureza humana, primitiva e separada de Deus, 
não pode responder ao mandamento do amor. É ne-

cessário despojar-se dessa natureza, de-
ixando que Cristo arranque toda a erva 
daninha de nosso coração e abra espaço 
para semear amor.

-
feitas por falta de amor; quantos irmãos vivem 
ferindo-se uns aos outros por falta de amor. 

Quanta violência, dor e morte há neste mundo por 
falta de amor. O ser humano passa mais da metade 
de sua vida procurando alcançar diversos alvos ma-
teriais que lhe representam satisfação pessoal e 
bem estar económico, mas quanto tempo investe 
em aprender a amar? Muitos homens e mulheres 
chegam ao ocaso de suas vidas sem haver apre-
ndido a amar de verdade. Isso não se refere ao 

amor conjugal, mas ao amor aos seus semelhantes 
em geral. Hoje em dia ensina-se os jovens a terem 
metas, a buscar o êxito a todo custo, mas não são en-
sinados a amar no puro e estrito sentido de a palavra. 
Como aprender a amar? Seguindo os ensinamentos 
do Grande Mestre!
Um coração vazio de amor é um coração morto. Há 
muitas pessoas que, por não saberem amar, não se 
dão bem com nada nem com ninguém. São pessoas 
insatisfeitas consigo mesmas, amarguradas, que se 
dedicam a fazer infelizes os demais por conta de sua 
própria infelicidade. Pessoas assim têm algo em co-
mum: não amam a si mesmas.

Conclusão: 
Quem não ama a si mesmo, não pode amar aos de-
mais. Mas quando se experimenta e se conhece o 
amor Deus, as pessoas são transformadas à imagem 
de nosso Deus de amor. “Ame o seu próximo como a 
si mesmo”, diz o Senhor. 
O amor de Deus revelado em Jesus Cristo tem o pod-
er de apagar a culpa e os pecados. Deus também nos 
permite a vida eterna por amor. Mas não precisamos 
viajar para lugar nenhum para encontrar e sentir esse 
amor maravilhoso. Tudo o que precisamos fazer para 
experimentar a vida que Deus nos oferece é crer em 
Jesus Cristo. Então podemos nos tornar monumentos 
desse amor pelo modo como vivemos cada dia.

“E vivam em amor, como também Cristo nos amou 
e se entregou por nós como oferta e sacrifício de 
aroma agradável a Deus.” Efésios 5:2

Cântico: 156 “Que bela história de amor”

Aprendendo a Amar
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Ministrar louvor na igreja somente, não te faz um adorador.. Adorar a Deus em seu dia-dia sim!

SEMANA QUE TERMINA EM 07 DE OUTUBRO

Sargenta Nancy Trujillo
OD Corpo de Bangu



Ter Amigos e ser Amigo
Coro: “Como é precioso irmão, estar bem junto a ti” 

Introdução:
Um dos textos que melhor descreve a essência da am-
izade é João 15:12-15. 
Ter amigos é um presente do Senhor. Poder compartil-
har as lutas, alegrias, vitorias e tristezas.
Deus preza por amizades verdadeiras. Ele Se alegra 
quando temos relacionamentos saudáveis. Precisa-
mos buscar do Senhor discernimento para selecionar 
nossos amigos. Pode acontecer que nem todo aquele 
que abraça e elogia você deseja verdadeiramente seu 
bem. Infelizmente estamos num mundo corrompido, 
no qual as pessoas buscam a qualquer custo se pro-
mover, tirar proveito de alguma situação, levar van-
tagem. Quase tudo hoje é baseado no interesse, na 
troca. Amizade verdadeira não é isso. 
Amigos verdadeiros oram por nós, são usados por 
Deus para nos alertar, repreender, instruir.
Você sabia que qualquer relacionamento que seja 
baseado numa amizade sólida perdura muito mais? É 
isso mesmo, porque se você tem como seu namorado, 
noivo, esposo, pais, irmãos, uma amizade verdadeira, 
o relacionamento é mais sólido, prazeroso, consis-
tente e rico!
E por isso posso dizer que tenho uma felicidade 
enorme: a de ter amigos. Por causa dessa felicidade,  
muito de minha vida tem sido mudada.
O prazer de se ter um amigo é um dos maiores que se 

se não podem ser compartilhadas com um amigo.  É 

homem: Haverá coisa mais sem graça do que jogar 
futebol sozinho? E para vocês, mulheres: Haverá coisa 
mais sem graça do que falar sozinha?  
Muitas vezes falamos de amizade, procuramos fazer 

respeito. Sabia que Jesus foi um grande amigo e nos 
deixou um excelente modelo de como desenvolver 
uma amizade forte e sadia? A partir do exemplo de Je-

Amor (João 15:12) 
Jesus amava Seus amigos e, por isso, os respeitava e os 
aceitava do jeito que eram. 
Amar o seu amigo é ter consciência de que ele é dife-
rente de você e, mesmo assim, aceitá-lo. 
Perdão 
- Quais foram os amigos de Jesus? A quem ele chamou 
de amigo? Mt. 26:48-50 

- Pergunta: Um amigo é capaz de trair e magoar você? 

escolheu para se relacionar e ser amigo. Isso mesmo! 
Ele escolheu Judas, que o traiu; Pedro. que o negou; 
e eu e você, que sempre erramos com Ele. Mas como 

Jesus nos ensinou o perdão através de Sua amizade. 

aconteceria, ainda assim o chamou de amigo. Isso é 
perdão! 
Quem pode nos trair e magoar são nossos amigos, 
pois deles é que sempre esperamos receber algo. Um 
desconhecido ou um inimigo não pode nos trair ou 
magoar, porque não dividimos nada com ele e nem 
esperamos nada dele. 
Temos que estar prontos para perdoar nossos amigos, 
pois mesmo, sem querer, eles podem pisar na bola. 
Assim como nós também podemos errar com eles.
 Mas não se esqueça: ainda assim vale a pena Ter 
amigos e ser amigo!
Como é gostoso estar num grupo onde podemos di-
vidir nossas ideias, crescendo e aprendendo juntos!
 
Aplicação:
A Liga do Lar é um ótimo lugar para você escolher viv-
er num propósito de santidade e obediência a Deus, 
pois aqui você pode escolher estar cercada de ami-
gas que buscam a mesma coisa. 
De todos os personagens da história, de todas as 
pessoas que venhamos a conhecer, ninguém é 
como Jesus. Seja, principalmente, amigo dEle!
Numa rede social, as pessoas chamam conhecidos 
para ser “amigos”, podendo compartilhar e ver as 
novidades um do outro. Jesus nos chama para di-
vulgar Sua rede de amigos, compartilhando o evan-
gelho.  
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 A amizade duplica as alegrias e divide as tristezas.

SEMANA QUE TERMINA EM 14 DE OUTUBRO

Cadete do 2º ano 
André Sena

Colégio de Cadetes



Educar para Transformar

Coro: “Ensina-me a amar-Te”

Material:
- Argila
Distribua argila entre as sócias e peça para fazerem um 
destes tipos de elementos: olho; mão; coração; cére-
bro; pé; nariz; boca; ouvido.
Dê alguns minutos para que as senhoras possam fazê-
los.

cada sócia participante diga qual a importância do el-
emento desenhado na vida de uma criança e qual ou 

educá-las diante dos “bombardeios” da vida secular, 

Ex. Ouvido. A importância do ouvido. E qual a maior 

que é bom nos dias de hoje.
Preste a atenção em um trecho de um poema escrito 
por Luis Vaz de Camões, por volta de 1.400:

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,

Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;

E do bem, se algum houve, as saudades.
Introdução:

Os tempos estão mudados! Assim dizem muitos 
especialistas!  Você acredita nisso?

Não podemos negar que os tempos são 
outros. Muita coisa veio para melhorar a 
condição humana, dando bem-estar e pro-

porcionando conforto.
O problema é que o tempo tem trazido out-

ras mudanças. Mudanças de comportamento.  
Essas mudanças têm um alvo certo: nossas cri-
anças.

As mães, professoras, babás, cuidadoras em ger-
al, que já têm uma maturidade de ensinamento, 
percebem, naturalmente, a mudança negativa em 
nossas crianças. A todo o tempo existem novos 

falares – falares negativos – alguns de afronta; out-
ros de desmerecimento, vindos, às vezes, não sabe-
mos de onde, porque quando percebemos já está na 
boca de nossas crianças.

vêm para afastá-las dos caminhos do Senhor.
Os ouvidos são contaminados com músicas de letras 
de baixo calão, que (des)ensinam a conduta daqueles 
que estão aos nossos cuidados.

Os pés e as mãos deles 
são induzidos a irem e to-
carem o que não é puro; 
porém, tudo é planejado 
com muito cuidado para 
que ninguém seja acusado 
de “desviar” o comporta-
mento delas.
Infelizmente, as mentes 
de muitos adultos têm se 
amoldado às situações en-
ganadoras desse mundo 
e têm permitido que suas crianças sigam o mesmo 
caminho.
A palavra de Deus é clara, ENSINA para que a criança 
não se DESVIE do CAMINHO.

aqueles que estão debaixo de nossa responsabilidade 
estarão à mercê desse mundo e experimentarão aq-
uilo que o mundo oferecer e sabemos que o mundo 
JAZ (morre; se encontra; está dominado) no maligno. 
1 João 5:19
Deus estabeleceu os pais como autoridades sobre 

história que eu conto muitas vezes sobre um menino, 
ilustra bem isso. O menino estava assustado numa 
noite de tempestade muito forte. Ele ligou para seu pai 
no quarto ao lado e disse: - “Papai, estou com medo.” 
O pai então respondeu: - “Filho, não se assuste. Deus 
está com você.” O menino parou por um momento e 
disse: - “Eu sei disso, mas agora eu quero alguém de 
carne e osso.”
Pais são, sob muitos aspectos, Deus em carne e osso 

para demonstrar que os pais são os representantes de 
Deus para as crianças.
 
Conclusão:
Não podemos nos amoldar! Persevere! Continue a en-
sinar a sua e as demais crianças no Caminho do Sen-

-
tãos não! Sejamos exemplo!
Temos de ler a Palavra de Deus! 

-
tãs. Eu diria ainda que o principal  é acompanhar a vida 
secular de sua criança! 
Assim estaremos semeando educação para transfor-
mação de vidas! Que Deus nos conceda a Sua graça e 
misericórdia!! Amém! 
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SS. Lilian Soares
Corpo de Joinville

SEMANA QUE TERMINA EM 21 DE OUTUBRO



Entendendo o Serviço na Igreja
Cântico: 428 “Vamos nós trabalhar...” 

Atividade:        

Corpo e traçar um plano de ação que sirva as mesas e 

ser responsável por cada tarefa.

Devocional:        
Gostaria de destacar nesse texto a palavra “serviço”, 
do verbo Grego diakoneo, e também a palavra “minis-
tério” que deriva do substantivo Grego diakonia. 
Compreendendo o sentido das palavras em destaque, 
conseguiremos compreender o serviço prestado na 
igreja/Corpo.
Em primeiro lugar, vemos que serviço e ministério 
não são cargos ou funções distintas ou que um deve 
ser valorizado  em detrimento do outro. Tanto um 
como o outro desempenham um papel na igreja de 
acordo com o seus dons, chamado e vocação. Nós, 
no Exército de Salvação, temos isso muito claro, tanto 
que não fazemos distinção de serviço pastoral e ser-
viço social.
Os apóstolos não estavam se esquivando de atender 
as necessidades apresentadas; porém, a vocação e 
chamado deles era de ensinar a Palavra e fazer dis-

-
nado o serviço da Palavra, o que não impede de ma-
neira alguma o servir as mesas, mas o foco principal 
era o primeiro. Eles até estavam desempenhando os 
dois papeis; porém, com o crescimento numérico da 
igreja, não estavam mais dando conta. 
Em segundo lugar, observamos que se apresentou 
também uma necessidade de organizar o serviço. Ha-
via dois grupos, os judeus de fala grega e os de fala 
hebraica. O primeiro grupo queixava-se da falta de 
atendimento por parte do segundo. Isso nos leva a 
uma terceira observação que é a de que o serviço não 
pode ser feito por qualquer um e tampouco de qual-
quer jeito. A recomendação foi de se escolhessem 

A integridade evitaria as injustiças que estavam moti-
vando as queixas por parte dos judeus gregos. 

-
mento da Igreja. Tanto o servir as mesas quanto o 
ministério da palavra são necessários, pois o minis-

pessoas espiritualmente, e o servir as mesas é o cui-

pessoas. 

Ambos os serviços precisam de bom testemunho. 
O bom testemunho faz com que não haja do que as 
pessoas reclamarem da prática cristã. É a imitação de 
Jesus Cristo, Suas ações, Suas atitudes e Seu amor. 
Aplicação:
Conta-se uma história de que três jovens pergunta-
ram a um pastor como poderiam permanecer cheios 

-
rem uma peneira e se dirigirem a um rio e encherem 
essa peneira, pois quando conseguissem encher a 

os jovens estavam executando o que lhes fora orien-
tado, dois jovens desistiram, pois cada vez que tira-
vam a peneira do rio, ela esvaziava. Porém um dos 
jovens continuou tentando. Quando o pastor chegou 
ao rio para ver como andavam as coisas, o jo-
vem questionou o pastor dizendo que não 
conseguia manter a peneira cheia, “pois 
quando a retirava do rio ela esvaziava. Então, 

Quando você mergulha a peneira no rio ela 
enche, porém quando a retira, ela esvazia. 
Então, para que a peneira permaneça cheia, ela 
precisa estar mergulhada no rio. Para que pos-
samos ser cheios do Espirito Santo precisamos 

adquirimos sabedoria.”
Deus nos abençoe e que possamos entender que 
há serviço na igreja ao qual todos devemos executar 
de acordo com nossos dons, vocação e chamado, 

com nosso serviço, demonstremos o fruto que Ele 
produz em nós (Gl. 5:22-23).
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Capitão Angelo Santos
OD Corpo de Petrolina

SEMANA QUE TERMINA EM 28 DE OUTUBRO



O Cântico do Cordeiro
Cântico: 276 “Bendito seja o Cordeiro”

1) Jesus foi o maior lutador que já houve no mundo. 
Sua vida foi uma luta constante.
a) Não havia lugar para Ele nascer
b) Ainda bebê teve que fugir para o Egito
c) Foi criado na pobreza
d) No trabalho, pegava no pesado como carpinteiro, 

porém enquanto serrava madeira, cantava hinos 
de louvores a seu Pai celestial e enquanto 
homem, após o batizado, foi para o deserto 
onde jejuou 40 dias e ali foi tentado pelo diabo. 
(Marcos 1:9-13)

2) Ministério de Jesus:
a) Em seu Ministério de amor e bondade, foi 

perseguido e atormentado por inimigos, que o 
espreitavam para pegá-lo em alguma cilada, não é 
assim com você e comigo também?
Após fazer somente o bem, recebeu só o mal, 
como ofensas, afrontas, zombarias, insultos, 

calúnias (e nós?)
b) Foi preso como um vil criminoso, foi açoitado, 
ultrajado, escarnecido, ferido, porém não abriu a 
sua boca (Isa.53:7)
c) Suspenso em uma cruz Ele intercede: “perdoa-
lhes”. Seu último brado!  “Está consumado”  (Jo 
19:30). Mas foi um brado de vitória sobre a morte, 

vitória sobre o pecado.  Vitória sobre satanás! “Está 

sua bandeira nas alturas eternas, que glória entre 
os anjos, todo o céu triunfou na vitória do Salvador, 
satanás foi derrotado. Pela sua vitória nós somos 
vencedores, Ele é o cordeiro vencedor (Apoc.17:18)

colocou sua mão direita sobre mim e disse:

Não tenha medo eu sou o primeiro e o último sou 
aquele que vive estive morto, mas agora estou vivo 
para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do 
ades. 
Digno é o cordeiro (Apo. 5:12 – 13) “Voltei-me para ver 
quem falava comigo voltando-me vi sete candelabros 
de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a 

seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito” 
A Ele seja o louvor e a glória (Apoc.7:10 -12)

Concluindo, nós somos convidados da festa das Bodas 
do Cordeiro, a união de cristo com a sua Igreja,... e o 
que você levará para esta festa?

Atividade
Convidar duas sócias, na semana anterior para falarem 
de seus testemunhos de vitória.
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Na adoração, nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos e exaltamos a glória, majestade e poder. Às vezes mesmo sem palavras.
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Major Lourdes de Moraes
OD Corpo de Niterói

SEMANA QUE TERMINA EM 04 DE NOVEMBRO



Transformada à Sua Imagem nos Relacionamentos
Coro: “Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti”

A amizade é um valor universalmente reconhecido, 
tanto é que em 27 de abril de 2011, durante a sexa-
gésima quinta sessão da Assembleia Geral das Na-
ções Unidas, dentro do tratamento da “Cultura de 
paz”, se reconheceu “a pertinência e a importância 
da amizade como sentimento nobre e valioso na vida 
dos seres humanos de todo o mundo”¹ e decidiu-se 
designar como Dia Internacional da Amizade o 30 de 
julho, em concordância com a proposta original pro-
movida pela Cruzada Mundial da Amizade.
No Brasil, também comemoramos o Dia do Amigo no 
dia 20 de julho, porque nós brasileiras também re-
conhecemos o valor de uma amizade. Já dizia Milton 
Nascimento: “Amigo é coisa pra se guardar /
debaixo de sete chaves / dentro do coração / assim 
falava a canção que na América ouvi.”²
Bom, atualmente, armazenamos nossos amigos em 
uma coisa chamada facebook, uma rede social criada 
por um tal de Mark Zuckerberg. Algumas pessoas têm 
mais de 300 amigos, outras mais de 500 e, algumas, 
bem mais requisitadas, têm mais de 1.000 amigos! 
Em nossa cultura hoje, quanto mais amigos temos 
no facebook, mais nos sentimos valorizadas e impor-
tantes. 
Diante desse nosso contexto atual, talvez nenhum 

seguido como este mandamento de “amar os seus 

colocado em prática em qualquer cultura e em qual-
quer época, mas Jesus gostava de ser contracultura, 
gostava de quebrar paradigmas humanos para viver 
a plenitude do amor de Deus.
Jesus diz que Deus, o Pai, faz nascer o sol e vir a chu-

Deus ama todos. Se nós amamos apenas os nossas 
amigas e procuramos o bem apenas delas, não es-
tamos buscando ser semelhantes a Deus Pai, nem a 
Jesus Cristo.
No entanto, é importante compreender o que Jesus 
pretendia quando disse: “Amem os seus inimigos”.  Já 

-

certas pessoas, não é verdade? “Gostar” é uma pala-
vra sentimental e afetuosa. Não é natural sentir af-
eição por alguém que constantemente quer a nossa 
caveira, que é uma pedra no nosso sapato ou coloca 
inúmeros e perigosos obstáculos em nosso caminho. 
Como podemos gostar de quem ameaça os nossos 

está dizendo. Jesus reconhecia, porém, que amar 
era mais do que gostar. Quando Jesus nos convida 
a amar os nossos inimigos, não é ao eros (sexual) 
nem à philia(familiar) que Se refere, mas ao ágape, o 
amor incondicional que independe do sentimento. Só 
quando seguimos esse caminho e correspondemos a 

Pai que está nos céus, e somos transformadas à Sua 
imagem.

-
vemos amar os nossos inimigos porque o amor é a 
única força capaz de transformar o inimigo em um 
amigo.
O amor no ensino cristão é levado às últimas conse-
quências. É um compromisso que exige tudo de nós, 
entrega total. Não se trata de fazermos o que nos 

a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo 
como a nós mesmas. E não apenas o próximo que 

-
-

ção de “nossas inimigas”.

Aplicação:
Para viver sob esse mandamento, é preciso 
agir pela fé. É uma atitude inspirada em Deus 
e que nos custará submissão. Mas ao amarmos 
assim, faremos o que Deus faz e veremos que não há 
nada melhor para fazer. Saberemos de fato o que 
a vida é e do que é feita. O amor é um grande mis-
tério. É nele que conhecemos Deus e encontramos 
o propósito da vida.

¹ Resolução A/65/L.72 da Assembleia Geral das Nações Uni-
das.
² Canção da América, de Milton Nascimento.
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Cadete do 2º ano
Danielle Wakai-Braga

Colégio de Cadetes

“Quando o amor é sincero ele vem com um grande amigo, e quando a amizade é concreta ela é cheia de amor e carinho” - William Shakespeare
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Mulheres Transformadas 
Mulher no Reino ou o Reino da Mulher?

Cântico: 495 “A nós aqui reunidas”

“Nenhuma nação é maior do que suas mães (mulheres), 
porque elas são as fazedoras de homens.” (Caldwell)

1 - Servir
O chamado para servir é para todos, homens e mul-
heres (Mateus 9:37-38)
Antes de tudo, toda mulher precisa entender que ser-
vir é o melhor!
Ana, antes de receber Samuel, orava e servia todos os 

-
poso.
Isso mostra servir com obediência. Toda mulher que, 
em primeiro lugar pensa em servir a Deus acima de 
tudo e todos, não dá nenhum tipo de brecha para de-
sanimar, independente da situação. Ana poderia de-
sistir diante das afrontas de Penina; porém, permane-
ceu servindo a Deus em oração, e a seu marido diante 

2 - Ser a estrutura do lar

porém, derruba-a com as suas mãos”. (Provérbios 
14:1)
Todas as histórias de que a sogra sempre é mal vista 
são criações do mundo, que só servem para despertar 

-
ção de mãe ou sogra, qualquer mulher que visa o bem 

ser um instrumento nas mãos de Deus para restaurar 
qualquer situação delicada que porventura possa sur-

Temos visto tantos exemplos de esposas/mães/
sogras que quando chegam a falecer, toda a 

de ligação que mantinha todos unidos.

3 - Entender seu valor
“Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor 

Tanto o Dia das Mães quanto o Dia Internacional da 
Mulher são apenas datas comerciais, fruto do mun-
do capitalista no qual vivemos. Mas, à parte dessas 
datas, o grande valor que a mulher tem no papel da 
criação é a de ser a inseparável, a importante, a aju-
dadora idônea, sem a qual o homem não pode viver. 
Diante do momento em que vivemos, onde cada vez 
está mais comum se presenciar situações tais como: 

abortos, divórcios, 
-

mens alcoólatras, e 
tantas outras tragé-
dias que vêm afetan-

membros, a mulher 
se apresenta muitas 
vezes como aquela 
pessoa valorosa, 
que intervém nas 
situações, com força 
e determinação para 
resolvê-las. 
A mulher foi valori-
zada por Jesus em várias 
ocasiões:

simples toque em Jesus!
A mulher samaritana; João 4:1-45  O respeito que deve 
ser dado à mulher.
A mulher adúltera; João 8:1-11  O perdão em igualdade 
ao homem!
A viúva pobre; Marcos 12: 41-44  A sinceridade inde-
pendente da situação
4 - A importância da sua palavra
“O que entra pela boca não torna o homem ‘impuro’; 
mas o que sai de sua boca, isto o torna ‘impuro’.” (Ma-
teus 15.11) 
O resultado do que se fala é algo importante. Uma pa-
lavra pode tanto abençoar quanto destruir qualquer 

tem um resultado avassalador! Entender isso fará com 
que qualquer mulher valorosa seja uma prudente e in-
teligente ajudadora do lar, e também reconheça que 
sua palavra poderá fazer com que toda a situação seja 
alterada, e que tudo seja melhor!

Aplicação
Quando nossas vidas estão em harmonia com nosso 
Deus, tudo o que fazemos é direcionado para Sua 
honra e gloria; podem ser ações simples e corriquei-
ras, mas, nas Suas mãos, elas se transformam em 
ofertas de cheiro suave que podem abençoar muita 
gente, porque transmitem a imagem de Deus em nos-
sas vidas.
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Colaboração do Ministério Feminino

SEMANA QUE TERMINA EM 18 DE NOVEMBRO



O Seu Lugar na Banda de Deus
Cântico: 379 “O bom soldado de Jesus” 

Qual é o Seu lugar 
na Banda de Deus?
Aprendi que, quan-
do você não sabe a 
música, precisa en-
costar os lábios no 

tão bem que nin-
guém tenha dúvidas 
de que sabe o que 
está fazendo. E apre-
ndi alguns fatos inter-
essantes sobre har-
monia. Eu marchava 
perto do tocador de 
bumbo. Que grande 
som. Bum! Bum! 
Bum! Profundo, cav-

ernoso, parecia um trovão. Na medida certa e na 
música certa, não há nada melhor do que o som de 

-

elevava. Sussurrando, subindo até chegar às nuvens. 

nosso principal trompetista.  E era muito bom na-

-

trompete anuncia. Não há nada como um trompete 
— em doses limitadas, é claro. As pessoas só conseg-

de tempo. Depois, precisam de algo mais suave, mais 

por isso que você precisa também do bumbo. Mas 
quem quer um bumbo tocando sozinho? Você já viu 
alguma banda composta apenas por bumbos? Mas 

impetuoso que precisa do bumbo cadenciado, que 
-

petuoso Captou a ideia? A palavra que une tudo é 
“precisa”. Os instrumentos precisam uns dos outros. 
Sozinhos, eles produzem música. Juntos, porém, pro-
duzem encanto.
Quando somos chamadas para servir a Deus, come-

uma vida de muitas bênçãos e que tudo dará certo 

porque servimos a Deus ou pensamos exatamente o 
contrário, que será chata e cansativa, pois, agora, de-
cidimos somente servir ao Senhor.
Fato é que servir a Deus é um grande privilégio que 
deve ser feito com emoção e entusiasmo. Nosso sac-

-
tas jamais nos fará felizes.
Como posso encontrar essa felicidade em servir a 
Deus?

1- Você deve ter fé em um Deus pessoal
Ler 1 Pedro 1:6-9 
2- Você deve pertencer a uma igreja
A união com outras pessoas gera:.
Adoração:  “Aclamem ao SENHOR todos os habitan-
tes da terra! Prestem culto ao SENHOR com alegria...” 
Salmo 100:1-2
Serviço:  “... no Senhor, o trabalho de vocês não será 
inútil.” 1 Co. 15:58
Amizade:
perfeição.” Cl. 3:14  
3-Você deve encontrar sua missão, partilhando 
seus dons
Nós também podemos servir a Deus servindo outras 
pessoas. E a melhor maneira de servir as pessoas é 
utilizando nossos dons e talentos dados por Deus. 
Deus nos deu dons especiais para contribuir para 
a nossa comunidade. “As pessoas  felizes são 

através da partilha de seus dons e talentos 

Todos os membros são importantes para o 
Corpo de Cristo. Leia Romanos 12:4-9.

Deus nos convida a encontrar o nosso lugar na 
“Banda de Deus”

Todas nós fomos chamadas para contribuir com 
o serviço do Mestre, e quando fazemos isso per-
cebemos o nosso coração totalmente preenchi-
do de uma alegria que só  Jesus pode nos dar.
 

Você já encontrou seu lugar nessa Banda?

Adaptado do Livro “Gente como a gente” - Max Lucado
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OD Corpo de Recife

SEMANA QUE TERMINA EM 25 DE NOVEMBRO



Cântico: 182 “Tu deixaste, Jesus, o Teu reino de luz”

Tempo de Reflexão

Pode-se usar uma Coroa de Advento ou castiçal com 
quatro velas e ir acendendo, conforme vai falando so-
bre cada domingo.
Estamos no mês do Natal. Este é um tempo de festa 

-
ertas. É tempo de presentes, comida gostosa, mas 
muito disdo é apenas comércio, não tendo nada a 
ver com Jesus, o verdadeiro motivo do Natal, muitas 
vezes, o menos lembrado. 
Na tradição cristã, os quatro domingos anteriores ao 
Natal são chamados de Advento. Mas, o que é isso?
É um tempo de preparação, alegria e  expectativa para 
a celebração do nascimento de Jesus.  No calendário 
cristão, este tempo corresponde às quatro semanas 
que antecedem o Natal.
Advento é um substantivo masculino com etimolo-

chegada.
Em cada domingo de Advento é acesa uma vela. Veja-
mos sobre o que cada uma lembra:

1º Domingo: Somos lembradas dos profetas do An-
tigo Testamento que falaram da vinda e profetizaram 
do nascimento de Jesus;

vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e 

As profecias do Antigo Testamento se cumpriram em 
Jesus. Ele veio a este mundo para salvar a mim e a 
você. Ele morreu como ovelha indo ao matadouro, e 

o Pai consentiu com a morte de Seu único Filho 
para nos trazer vida, conforme descrito 

2º Domingo: Somos lembradas de João 
Batista, o último dos profetas, que anunciou o 
caminho para Jesus;
João Batista pregou o evangelho de arrepen-

dimento, preparando o caminho para Jesus. . Aler-
tou para que a vida de pecado fosse abandonada 
e houvesse reconciliação com Deus. Os nossos 
pecados nos separam de Deus. Precisamos mudar 
nosso comportamento e cuidar para não cairmos 
nas armadilhas do inimigo quando falamos mal do 
irmão, pensamos em nossos próprios interesses ou 
fazemos qualquer coisa  que desagrada o coração 
de Deus.

3º Domingo: 
Somos lembra-
das de que Jesus 
Cristo é o Juiz e 
voltará para julgar 
os vivos e os mor-

reino;
“Eu lhes assegu-
ro: Quem ouve a 
minha palavra e 
crê naquele que 
me enviou, tem a 
vida eterna e não 
será condenado, 
mas já passou 
da morte para a 
vida”. João 5:24
 Jesus nos disse que Ele veio para dar vida e vida em 
abundância, conforme João 10:10. 

4º Domingo: Somos lembradas de que Deus está em 
nosso meio sempre que ouvimos a Sua Palavra.  
“Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, 
ali eu estou no meio deles”. Mateus 18:20
Ouvir a Palavra de Deus é bom, mas o que o Senhor 
quer de nós é que pratiquemos a Sua Palavra.

A espiritualidade do Advento é marcada pela esper-
ança e o aguardo do Messias prometido; a fé na con-
cretização da promessa; o amor que se demonstra 
com a chegada do Messias e a paz por Ele anunciada.
Veio, então, Jesus na forma de uma criança, por causa 
do amor do Pai para resgatar o que estava perdido. 
Mas hoje o que mais se valoriza são os presentes, o 
papai noel, as luzes, as festas e menos o aniversari-
ante; só que, sem Ele, não existiria Natal.
O seu coração está preparado? Você reconhece o ver-
dadeiro sentido do Natal? 
Concordamos com o que alguém disse certa vez: “Se 
Cristo nascer mil vezes em Belém, mas não nascer em 
nossos corações, ainda não chegou o Natal em nós”.
 Que possamos deixar o Senhor Jesus Cristo nascer 
em nossos corações de forma que faça a diferença 
em nossa vida para que possamos fazer a diferença 
na vida de outros. 

. 52 .
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Um dia sem louvor e adoração a Deus, é apenas um dia comum.

SEMANA QUE TERMINA EM 02 DE DEZEMBRO

Major Nara Strasse
DDMF RS



Tempo de Preparação

Cântico: 463 “Já vem perto o Natal” e 74 “O rei está voltando”

Atividade:
As sócias podem trazer objetos natalinos para enfeit-
ar a sala da Liga ou Corpo. Fazer esta ornamentação, 
juntas, com muita alegria. 

-
dem o Natal, muitas coisas precisam ser preparadas. 
Por toda a parte há muito para fazer. De maneira 
geral, as semanas do Advento deveriam ser dias de 

contrário. Realmente é impressionante a intensa ativ-
idade antes do Natal. 

com muitas decorações natalinas, cheias de brilho 

por um momento, o seu próprio lar ou o seu local 
de trabalho. O que você encontra? Muito trabalho, 
muitas coisas que ainda precisam ser feitas; talvez 
arrumação, reforma e limpeza. Por que há tanta agi-
tação nestas semanas antes do Natal, que deveriam 

pretende-se ter tudo pronto e preparado pra festejar 

Devemos pensar que o Advento é a chegada do plano 
de salvação que Deus preparou para nós. Como mui-

e preparação, Deus também preparou todas as coi-
sas para enviar Seu Filho e nos trazer a salvação! Será 
que temos dado a devida importância a esse fato? É 
doloroso perceber que muitos não notam que nos 
encontramos entre a primeira e a segunda vinda de 
Jesus. Já é tempo de nos darmos conta de que pre-
cisamos dar uma resposta a Deus referente ao seu 
plano de salvação para a humanidade.
Mas ao esperamos a chegada de Jesus, como de-

vemos nos preparar? A história em 2 Reis fala que 
uma mulher sempre convidava o profeta Eliseu para 
as refeições. Um dia ela propôs a seu marido con-

tivesse onde descansar quando viesse. Ela esperava 
a chegada do profeta e preparou-se para isso.
Como nos preparamos para a chegada de Jesus?  De-
vemos dar espaço em nossas vidas ao Senhor.   Ele 
deseja ter o primeiro lugar em nossas vidas.

Preparando-se para receber Jesus:
A história mostra que a mulher preparou o quarto 

-
car o tempo que desejasse. Com isso ela quis dizer: 

-
osco”. 

Você também tem dito a Deus: “Senhor, eu nunca 

vezes parece que os preparativos para o Natal são 
para que o Senhor passe somente um tempo con-
osco. Depois que passam as festas, Ele vai embora e 
tudo é esquecido.

Preparando-se para a obra de Jesus em nós:
No quarto do profeta também havia uma mesa e 

conosco”. Se você deu ao Senhor todo o espaço que 
Ele merece, também deve permitir que Ele trabalhe 
em seu coração! Você está disposta a isso?

Preparando-se para ser iluminada por Jesus:

quarto. O profeta precisava de claridade quando 
chegava a noite. Precisamos reconhecer que este 

isso, Jesus vem trazer a luz para o mundo (João 1:5).
O Natal tem muitas luzes brilhantes e coloridas que 
nos oferecem um verdadeiro espetáculo reluzente. 
Mas nada é comparável à luz que veio ao mundo 
– Jesus. Ele é a luz que ilumina todo ser humano 
(João 1:9).

Conclusão:
Que nestes dias você não somente prepare sua 
casa, seu ambiente de trabalho para as festas de 

a sua vida para receber o grande presente de Deus 
– Jesus o nosso Salvador.
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“A primeira lei da amizade consiste em pedir aos amigos coisas honestas, em fazer por eles coisas honestas.

SEMANA QUE TERMINA EM 09 DE DEZEMBRO

Capitã Denise Fernandes
OD Corpo de Pelotas



Gato por Lebre Não
Cântico: 21 “Forte Deus”

Atividade:
Procure na internet imagens de produtos exempli-

roupas são exemplos bem fáceis de encontrar.
Ex: http://mundooloucoo.blogspot.com.br/2010/12/
propaganda-enganosa.html

Devocional:
Você já teve a experiência de entrar em uma lancho-

-
dou algo pela internet que ao chegar a sua casa não 
era nada do que estava sendo anunciado? Já enco-
mendou um bolo ou uma torta imaginando que se-
ria uma coisa e quando chegou era outra totalmente 
diferente? Todo mundo uma vez na vida já deve ter 
tido a experiência de levar gato por lebre. Não é nada 
legal e bastante frustrante.
Antes de o Salvador Jesus vir ao mundo, muito se fa-
lava a respeito dele. Muitas “propagandas” sobre o 
futuro Messias foram feitas por meio dos profetas. 
Ele era aguardado por todos, com expectativas das 
mais diversas.

estaria sobre os ombros dEle (Is. 9:6). Zacarias, que 
Ele era um rei justo que traria salvação (Zc. 9:9). 
Miqueias, que Ele sairia da pequena Belém (Mq. 5:2). 

dizer que o Messias seria rei, também deu 

Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai 

Mas será que Jesus realmente era tudo 
aquilo que falavam? Alguns acharam que 

não...  Quando viram que tipo de pessoa Jesus 
era, acharam que estavam levando gato por 
lebre. Ou seja, quando pensavam em um rei, 

tinham em mente alguém mais guerreiro, mais 
ousado, mais destruidor. Um pouco diferente do 
sujeito pacato montado num jumento, pregando 
amor e arrependimento.

Para muitos, a mensagem de humildade, serviço, 
perdão e misericórdia que Jesus proclamava não 
combinava com o discurso de um rei. Jesus não 
parecia o Messias que eles haviam encomendado. 
E assim como fazemos ao receber algo diferente 
das nossas expectativas, muitos O rejeitaram. “Veio 
para os que era seu, mas os seus não o receberam” 
(Jo. 1:1).

Felizmente, não 
foram todos que 
viram Jesus dessa 
forma. Simeão, por 
exemplo, viu o bebê 
r e c é m - n a s c i d o 
como salvação para 
todos os povos (Lc. 
2:30). Pedro O viu 
como Cristo, o Filho 
do Deus Vivo (Mt. 
16:16), Paulo, como 
libertador (Rm. 8:2).
Quando convida-
mos Jesus para 
nascer em nós e pas-
sar a fazer parte da nossa vida, podemos ter essa 
mesma certeza: não vamos ser enganados. Ele real-

-

o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu 
poder que atua em nós” (Ef. 3:20). Ou seja, podemos 
pensar o melhor que pudermos a respeito de Jesus 
e do que Ele pode fazer por nós. Podemos colocar 
todas as nossas expectativas nEle. Pensar, imaginar, 

nos surpreender.

Aplicação:
De que forma você vê Jesus? O que você espera dEle? 
Lembre-se de que Ele jamais vai lhe decepcionar.

só temos uma certeza, a de que o Deus que nós ser-
vimos nunca nos decepciona.
Sofremos com atitudes de pessoas, amigos, famili-
ares, mas nunca com Deus.  Ele está sempre conosco, 
sempre nos aconselhando, mostrando ser amigo ver-

amada!”

Oração: 
Querido Jesus, agradeço ao Senhor por teres vindo 
a este mundo para cumprir Tua salvação em minha 
vida.  Agradeço porque nunca me decepcionas e 
estás sempre pronto a me perdoar, ajudar e dirigir 
cada passo que dou.  Nesta época do Advento, estou 
na expectativa de poder celebrar mais uma vez o 
Natal, fazendo de Ti a razão de toda a celebração.  
Amém.
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Tenente Paula Mendes
DF Centro Integrado de Pelotas

SEMANA QUE TERMINA EM 16 DE DEZEMBRO



O Seu Nome É...
Cântico: 21 “Forte Deus” e 469 “Cristo nasceu!“

Atividade:        
Oferecer cartões às sócias e participantes com o sig-

Introdução:        
A escolha do nome de uma criança que esta para 
nascer é algo muito especial, porque o nome é o que 

sem contar que será por este nome que ela será 
chamada sua vida inteira.

trouxe da parte do Senhor o nome pelo qual o Filho 
de Deus seria chamado: “Maravilhoso Conselheiro, 

nome bem grande para um bebê tão pequeno. Um 

Deus.
Jesus, o Maravilhoso Conselheiro: Para nós, “mara-

Manoá, o pai de Sansão, perguntou o nome do anjo 
que falava com ele, este respondeu que não podia 
revelar seu nome porque era maravilhoso – incom-

Jesus é um Conselheiro que nós não podemos com-
preender. Somente podemos e devemos crer e pr-
ovar Sua ação em nossas vidas. Ele nos conhece 
melhor do que nós mesmas e pode nos orientar em 
tudo que precisamos. Ele quer ser a primeira pessoa 

-
entar a cada dia de nossas vidas.
Jesus, o Deus Poderoso: Quando nos aproximamos 
do Natal, as pessoas são levadas a pensar no menino 
Jesus na manjedoura. Mas, diante dessa aparência 
frágil, precisamos ter em mente que Jesus é o Deus 
Poderoso que habitou entre nós, cheio de graça e de 
verdade para nos mostrar a glória de Deus Pai (João 
1:14). Sendo assim, Jesus tem poder sobre tudo, in-
clusive para transformar a vida do pior pecador.

homem, Ele é aquele que estava com Deus no 

uma vida de obediência e santidade ao Pai, para nos 
mostrar o grande amor de Deus por nós e que, se 
nos aproximarmos deste Deus, através da fé em Je-
sus, podemos ter a vida eterna.

-

nado pelo Império Romano. O pai de Jesus, José, em 
vez de rei era um carpinteiro. O povo de Jesus não 
tinha identidade, não tinha dignidade, não tinha paz.  
Quando Jesus cresceu, muitas pessoas queriam que 
Ele tomasse o reino do império Romano à força, mas 

queria e nem quer um trono material. Jesus quer um 
lugar em nossas vidas, em nossos corações.
Quem quer ter paz neste mundo precisa deixar Je-
sus entrar em sua vida, pois a paz vem de dentro 
para fora. De dentro daquele em quem Deus habita.
Conclusão:
O Natal é uma época de música no ar, e a s 
pessoas tentam promover um clima de 
tranquilidade, amor, bons desejos. Mas o 
fato é que Jesus nasceu e viveu para nos 
mostrar que coisas boas vêm de Deus e 
podemos tê-las o tempo todo em nossas 
vidas, não somente na época de Natal. 
Também precisamos entender que neste 
mundo existem muitas coisas ruins que nos 
afetam de uma forma ou de outra e Jesus é a 
única pessoa que quer caminhar conosco seja 
em tempo de paz ou de angústia.
Imagino que em algum momento você convidará 
pessoas ou será convidado, para essa comemora-
ção especial – o Natal. Entretanto, convide Jesus 
para entrar na sua vida. Ele é o presente de Deus 
que tem sobre os ombros uma grande responsab-
ilidade, a de ser o Salvador do mundo. Ser o seu e 
o meu Salvador.
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Capitã Raquel Sousa
OD Corpo de Santa Maria

SEMANA QUE TERMINA EM 23 DE DEZEMBRO
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Divisão NE

Divisão SP

Mês do MF - Boqueirão PB Acampamento - Petrolina PE Dia das Mães - Natal RN

Festa Havaí - João Pessoa PB DMO - Campina Grande PB

Gincana - Guarulhos Concentração Feminina Desperta Débora - Central

Concentração Feminina Concentração Feminina Cachoeira Paulista

 Assistente à DDMF - 1  Nº de LL - 7  Nº Sócias da LL - 127

Major Vilma Gonçalves - DDMF  Assistente à DDMF - 1  Nº de LL - 15  Nº Sócias da LL - 207

 

Major Joan Burton 
DDMF

Major Vilma Gonçalves
In Memoriam
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Divisão RS

Dorcas - Joinville SC Hora do Lanche - Joinville SC Acampamento Feminino

DMO - Paranaguá PR LL - Piraí do Sul

Campanha de Inverno DMO - Livramento LL - Quaraí

Curso de Flores em E.V.A. DMO - Livramento Liga Caseira

Visita ao Lar de Idosos - Curitiba PR

Major Débora Soares - DDMF  Assistente à DDMF - 0  Nº de LL - 5  Nº Sócias da LL - 117

 

Major Nara Strasse - DDMF  Assistente à DDMF - 1  Nº de LL - 10  Nº Sócias da LL - 230

 

Major Débora Soares 
DDMF

Major Nara Strasse 
DDMF
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Divisão RJ/MG/DF

Quartel Nacional

Visita ao Lar Franciscano LL - 1º Maio Arrolamento de Sócias - Guarus

Hora do Lanche - Brasília LL - Ceilândia

Marmita Day - QN

Cuidando de Quem Cuida Cuidando de Quem Cuida Grupo Dorcas

DMO - Guarus

Major Alba Ford - DDMF  Assistente à DDMF - 1  Nº de LL - 11  Nº Sócias da LL - 154

 

Major Alba Ford
DDMF
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Dia Mundial de Oração
Preparado pelo DMO das Filipinas

3 de março de 2017
“Acaso estou te tratando injustamente?”

A República das Filipnias é 

situado no sudeste asiático, 

Sua capital é Manila; a ci-
dade mais povoada é Que-
zon; ambas estão conecta-
das pelo metrô de Manila.
É um arquipélago que cons-
ta de 7.107 ilhas que se clas-

em três grupos: a ilha de 
Luzón, o grupo das Bisayas 
e a ilha de Mindanao são 
representados pelas três estrelas da bandeira das Fil-
ipinas. Milhares estão povoadas, e menos da metade 
destas tem mais de 2.5 Km2 (1 milha quadrada). Onze 
ilhas formam 95% do total da terra de Filipinas.

próximas ao Equador, as Filipinas ostentam o recorde 
em quanto a terremotos e tufões, com uma média de 
vinte tufões ao ano. Na última década se tem obser-
vado um aumento na violência dos tufões, especial-
mente o Yolanda (internacionalmente chamado Hai-
yan). Yolanda, um supertufão de categoria 5, tocou 
a terra nas Filipinas em 8 de novembro de 2013. É a 
tormenta mais severa que jamais tocou a terra, e oca-
sionou a perda de milhões de vidas humanas.

-
portante de espécies de plantas e animais.  As águas 

biodiversidade marinha no mundo.
O clima é de selva tropical chuvosa, savana trópica, 
monção trópico ou  subtropical úmido (em áreas de 
maior altitude). Caracteriza-se por uma temperatura 
relativamente alta, uma humidade opressiva e chuva 

a seca.  Os sete meses mais quentes do ano são de 
março a outubro; a monção  de inverno aporta um 
ar  mais fresco de novembro a fevereiro. Maio é o 
mês mais quente, e janeiro, o mais frio. A mudança 

-
duzindo um aumento de tormentas devastadoras e 
de estiagem.

História:
Considera-se que os primeiros habitantes das Filipi-
nas chegaram em balsas ou embarcações primitivas 
há uns 67.000 anos. 
Em 16 de março de 1521, Fernando de Magalhães, ex-

plorador português que organizou uma 
expedição espanhola às Índias Orien-
tais descobriu as ilhas.  A colonização e 
o assentamento espanhol começaram 
com a chegada da expedição de Miguel 
López de Legazpi, em 13 de fevereiro 
de 1565, que estabeleceu o primeiro 
assentamento permanente, o de San 
Miguel, na ilha de Cebu, no centro de 
Filipinas.  

-
-

lago que anteriormente era composto 
de reinos independentes, empurrando 
até o sul a crescente população muçul-

mana. A Espanha criou o primeiro esboço da nação 
que seria conhecida como Filipinas. 
Os espanhóis fundaram escolas, universidade e al-
guns hospitais em Manila. O ensino público passou a 

da era colonial espanhola. 
A Revolução Filipina contra a Espanha começou em 
agosto de 1896, culminando com o estabelecimento 

-

junho de 1898.
Apesar da resistência dos moradores, as Filipinas 

-
tes estabeleceram um governo militar nas Filipinas, 
em 14 de agosto de 1898. Os novos ocupantes com o 
tempo passaram a ser bem recebidos Em 4 de julho 
de 1946, a Independência do arquipélago foi recon-
hecida pelos governo norte-americano, apesar da 

-

nativas),



Política:
As Filipinas são uma 
república constitu-
cional com um siste-
ma presidencial de 
governo democráti-
co. O Presidente 
Benigno S. Aquino 
III completará seu 
mandato em 2016. As Filipinas são governadas como 
um estado unitário, com a exceção da Região Autôno-
ma do Mindanao muçulmano. Há séculos que a Ilha 
de Mindanao é majoritariamente muçulmana. 
Durante os últimos cinquenta anos o governo nacio-

-
to, a ilha, rica agricolamente, tem-se mantido atrasa-

vida. 

-
lação, segundo o Comitê de Eleição. Algumas das 
causas são as cargas múltiplas, os estereótipos de 

têm sido eleitas presidentas – Corazón Aquino (1986-
1992) e Gloria Macapagal-Arroyo (2001-2010), mas 

-
turas patriarcais. 

Economia:
A economia de Filipinas é atualmente uma das econo-
mias com o crescimento mais rápido da Ásia.

-
inários de emigração no mundo. Nas últimas quatro 
décadas, a emigração laboral chegou a ser uma força 
econômica importante impactando de muitas manei-

Os produtos primários para a exportação incluem 
semicondutores e produtos eletrônicos, equipa-
mentos de transporte, roupa, produtos de cobre, 
de petróleo, azeite de pinha e frutas. No entanto, os 
problemas principais como as desigualdades de ren-
da e crescimento entre as diferentes regiões e classes 

-
cia nas infraestruturas necessárias para assegurar o 
crescimento futuro persistem.
A indústria do turismo aporta  5,9% do Produto Inter-
no Bruto de Filipinas e 10,2% do emprego nacional, 
segundo os dados proporcionados pelo Conselho 

praias, montanhas, selvas tropicais e ilhas estão en-

entanto, há denuncias sobre a presença da indústria 
do turismo sexual, incluindo o turismo sexual infantil, 
mesmo que a prostituição seja ilegal.

População: 
-

-

indonésios. Os gru-
pos étnicos como os 
japoneses, chineses, 
indianos têm estado 
nas Filipinas duran-
te séculos antes do 

-
ropeu e americano e 
formam um grande 

setor da população.
-

cação e o ensino. Fala-se e entende-se extensamente, 
especialmente no contexto urbano.

-
ria tem vários dialetos, somando um total de 300 no 
arquipélago. Desde a década dos 30, o governo tem 

-
ado no tagalo.  

Educação: 
A educação nas Filipinas é uma mescla da ideologia 

-
-

a alfabetização feminina em 96,1% e a alfabetização 
masculina em 95%. 

aos quatro anos, mais o menos, e completam a edu-
cação com a Universidade. A educação pública é sub-
vencionada pelo governo, mas também há escolas 
privadas. A escola pública primaria é gratuita, mesmo 

infraestruturas escolares do governo.

Religião: 
As religiões tradicionais de Filipinas são praticadas 
por 2% da população, composta de muitos grupos in-

o Cristianismo e o Islamismo. Chamanismo, animis-
mo e religião popular permanecem presentes como 
panorama da religião dominante. 1% da população 
pratica o Budismo. O Taoismo, religião popular da 
China, é dominante nas comunidades chinesas.  Há 

pratica nenhuma religião.
Nas Filipinas, as mulheres estudam teologia e podem 
ser ordenadas em várias Igrejas protestantes. As mul-
heres também servem como bispos (Igreja Unida de 



Cristo nas Filipinas), presidentas (Convenção de Igre-
jas Batistas das Filipinas), diaconisas, teólogas e edu-
cadoras cristãs.  
Em 2011, a irmã Mary John Mananzan, uma monja 

lista Women Deliver, entre as cem mulheres mais 
inspiradoras no mundo, por haver integrado o femi-
nismo e a fé, nas Filipinas. Ela foi cofundadora e Pres-
identa de Gabriela, uma coalizão de organizações 
femininas que promove os direitos das mulheres.

As Mulheres nas Filipinas:
Antes do começo da colonização espanhola no século 
XVI, as mulheres nas Filipinas ocuparam um estatus 

-
cio e à indústria e ocupava o 
posto de chefe de povo na aus-
ência de um herdeiro masculi-

concediam igual importância 
à descendência masculina e 
feminina, dividindo a herança 
em partes iguais entre as cri-
anças e assegurando a edu-
cação de ambos. Ensinavam 
ambos a realizar tarefas do-
mésticas. As mulheres tinham 
o pleno direito de participar 
em negócios próprios e mant-
er os bens adquiridos antes do 
casamento. Não há nenhum 
registro histórico de prostitu-
ição, e a lei do divórcio conce-
dia os mesmos direitos a cada 
parte.  As mulheres também 

-
portante como legisladoras e 
governantes. Desde 2015 há 4 
mulheres membros do Senado 
de um total 
Apesar de ter tido duas presi-
dentas, a maioria das mul-
heres Filipinas continua sendo 
pobre e é vulnerável à explo-
ração e ao abuso. A Constituição Filipina estabelece 
igualdade de direitos, no entanto, as mulheres Filipi-
nas, na prática, são discriminadas e tratadas como 
subordinadas, no lar, na igreja e na sociedade.

-
tural particular experimentam diversas formas de 

terras do interior seria mais vulnerável ao perigo de 

-
lidade das mulheres à violência, e a exploração torna 

reparação. A sociedade das Filipinas, no entanto, 
mede o valor da mulher por suas virtudes de abnega-
ção, obediência às autoridades e ao decoro social do 
silêncio. Os ensinamentos das igrejas em geral man-

têm e promovem estes ideais como exemplos que a 
mulher deveria imitar e seguir.

Comissão Filipina da Mulher, uma de cada cinco mul-

No entanto, também há violência sexual, psicológica 
e econômica. As Filipinas têm promulgado várias leis 
de proteção às mulheres contra a violência – Anti-
Abuso Sexual, Anti-estupro e Ajuda e Proteção para 

-
violência contra as Mulheres e as Crianças, por meio 
dos Departamentos e Serviços para Mulheres e Crian-
ças. Apesar dessas leis, a aplicação é muito limitada.
O Conselho Nacional de Igrejas nas Filipinas tem pro-
porcionado educação e capacitação para mulheres 

contra as mulheres. A organização de mulheres da 
Igreja Batista, a Igreja Metodis-
ta e a Igreja Unida aceitaram 

campanha continuada para 
tratar a violência contra as 
mulheres e a infância. A cam-
panha “Voar com as asas de 
pomba” durou três anos. Uma 

uma combinação de estudo 
-

cacia, da liturgia e um trabalho 
estreito com outras organiza-
ções de mulheres e as autori-
dades locais.
Em fevereiro de 2015, mais 
de 3.000 estudantes, profes-
soras e monjas de uma escola 
de Manila uniram-se à cam-
panha de “Um Bilhão de Pé”, 

violência contra as mulheres e 
meninas.

Dia Mundial de Oração nas 
Filipinas:
O Comitê Nacional do DMO é 
composto por mulheres rep-

resentantes de nove organiza-
ções de mulheres das Igrejas membros do Comitê 
Nacional de Igrejas nas Filipinas.   Estes são os gru-
pos femininos das seguintes igrejas: Igreja Episcopal, 
Igreja Batista, Inc., Kalipunan ng kababaihang UNIDA 
Ekyumenikal, Igreja Luterana Filipina, Exército de Sal-
vação, Igreja Unida de Cristo nas Filipinas, Kapisanan 
ng mga Kababaihan ng IEMELIF, Igreja Independente 
Filipina e a Sociedade de Serviço Cristão Metodistas 
Unidas.
As Mulheres Unidas das Igrejas Filipinas apoiam as 
mulheres mais jovens para a liderança ecumênica.  
Preocupa-nos o HIV e AIDS, a Violência contra as 

melhor caminho para alimentar o interesse e a coop-
eração ecumênica onde seja proclamado o nome do 
Criador.



Programa para o Culto
Preparado pelo DMO das Filipinas

3 de março de 2017
“Acaso estou te tratando injustamente?”

Preparativos:
Ter um saquinho ou a quantidade necessária de saquinhos 
de arroz cru que serão repartidos no momento indicado da 

reunião.
Decorar uma mesa com uma cruz no centro, uma Bíblia 
aberta diante da cruz e uma vela ao lado da Bíblia que será 

acesa ao começar a reunião.

Cântico de Abertura: 
nº 274 (pode ser cantado ou lido como poema) 

Saudação de Boas Vindas:
Guia 1: Nas Filipinas nos cumprimentamos com a palavra: 
“Mabuhay!”

várias coisas como “Viva!” ou “Saúde!”, “Benvindos e 
benvindas!” e “Bravo!” Mabuhay!
Guia 2: Benvindas, benvindos ao culto do Dia Mundial de 
Oração de 2017! 
Junto com as mulheres das Filipinas, nós os convidamos a 
meditar sobre o tema deste ano: “Acaso lhe estou tratando 
injustamente?” Recebemos todos vocês neste reunião, 
com um abraço cordial. Adoremos a Deus e demos-lhe 
graças!

Chamado ao culto:
Guia 3: Oh, que dia bonito para nos reunirmos na casa de 
Deus! 
Participantes: Sentimos a presença do Senhor!
Guia 2:
Participantes:
Guia 3: Em todas as coisas, demos graças!
Participantes: Graças pelo dom perfeito, Jesus Cristo, 
nosso Redentor.

Vozes de Mulheres que buscam a justiça econômica
Guia 1: Escutemos as vozes de mulheres Filipinas.
Merlyn: Eu sou Merlyn e venho de Mindanao, uma ilha no 
sul das Filipinas. Quando tinha sete anos, minha mãe, uma 

depois, vi que mataram meu pai a tiros por um problema 
de terras. Tive que procurar um emprego para que meus 
irmãos mais novos pudessem ir à escola. Subi num barco 
com um agente de emprego que me levou à grande cidade 
de Manila. Tinha 15 anos, mas menti, disse que tinha 18 
para conseguir o trabalho. A agência de empregos me 

para tudo, os sete dias da semana, sem dia livre. 
Depois de haver trabalhado durante três meses, ainda não 
pagaram meu salario, de maneira que me demiti e sai. 

dias e duas noites num calabouço da prisão municipal. 
Com a ajuda de um advogado cristão, que oferecia seus 
serviços gratuitamente, ganhei a causa por práticas 

injustas contra meu empregador. Também ganhei a causa 

livre de antecedentes criminais. 
Minha história é igual à de muitas meninas que vêm 

estrangeiro. A situação econômica nos obriga a migrar 
para as cidades e para o estrangeiro. Apenas terminamos 
a educação primária e já estamos trabalhando como 
domésticas. Abusam-nos e nos tratam injustamente, 
apesar de que no ano 2012 foi aprovada uma lei para 
regulamentar o trabalho doméstico. É a lei “Kasambahay”, a 

as.
Célia: Eu sou Célia, trabalhadora em uma plantação 
de açúcar e mãe de um menino. Trabalho em uma das 
grandes plantações de açúcar em Luzón Central, a grande 

em que há trabalho para os trabalhadores, e geralmente 
trabalho somente dois dias por semana.

croquetes de pescado e sagú nos dias de aula e também 

promotora de sabão e pasta dental na rua. Mas mesmo 

poder colocar três refeições à mesa, ou para poder ligar a 
água na minha casa. Tenho que buscar água numa bomba 
pública.
Assim como outros 5.000 trabalhadores rurais, espero que 
chegue o dia em que me deem um pedaço de terra para 
cultivar nesta plantação de 6.453 hectares. Os proprietários 

Edita: Eu sou Edita, tenho 69 anos, sou viúva, meus três 

das Filipinas onde nos atingiu o furacão Yolanda. Perdi meu 
comércio e minha casa, mas pude salvar a vida. Agora vivo 
em uma cabana improvisada com uma vizinha e dividimos 
a comida. Todavia, não recebi ajuda para reconstruir 
minha casa, mas estamos agradecidas pela ajuda que 
nos prestam as organizações que se preocupam com as 

trabalhos.

Guia 2: Confessemos agora nossas faltas a Deus.
Deus nosso, as histórias de nossas irmãs recordam que 

de que nossa voz não é mais que uma só entre muitas 
vozes.
Participantes: Deus, Tu tens escutado o clamor de Teu 



povo pela paz; 
Guia 1: Em troca, usamos a desculpa de necessitar um 
exército forte para proteger nossos interesses.
Participantes: Deus, Tu tens escutado o clamor de Teu 
povo pela proteção da terra;
Guia 3: Enquanto usamos a desculpa de que a ciência 
encontrará a maneira de salvar o planeta.
Participantes: Tu tens escutado o clamor de Teu povo 
pela reconciliação;
Guia 1: Mas usamos a desculpa de que desconhecemos as 
pessoas de raças e culturas distintas.
Participantes: Deus, Tu nos chamas a ajudar os pobres e 
desamparados;
Guia 2: E usamos a desculpa de que eles vão abusar de 
nossa ajuda.
Participantes: Senhor, as simples desculpas acabaram, 
e agora devemos encarar nossos pecados. Somos 
responsáveis por não haver respondido aos clamores de 
Teu povo. Devemos responder à Tua justiça. Perdoa-nos 
Deus, e liberta-nos. Inspira-nos e move-nos à ação. Amém.

Certeza do perdão:
A mulher que traz a balança: “Escutem-me vocês, os que 
me buscam e vão atrás da justiça: vocês voltarão em paz; 
os montes e as colinas cantarão ao passo de vocês, e todas 

Jesus disse: “Eu vim para que tenham vida e que a tenham 
em abundância” (João 10:10). Deus, perdoa-nos e liberta-
nos para podermos começar de novo do fundo de nosso 
coração.
Participantes: Amém.

Resposta em cântico: Pai Nosso
O cântico proposto é “Ama Namin”, o Pai Nosso composto 
nas Filipinas por Elena G. Maquizo, 1961. Pode-se também 
usar uma das versões cantadas do Pai Nosso no idioma 
local.

A palavra de Deus:  
Mateus 20:1-16 (a leitura pode ser dramatizada)

Meditação: 
“Acaso estou lhe tratando injustamente?”

Compromisso de solidariedade:
Leitora 1: O tempo da colheita é um tempo de abundância. 
É um tempo para celebrar. Convidamos todos a se 
aproximarem e receberem o fruto de nossa colheita: este 
é vosso dagyaw! Os frutos da justiça sustentam nossa 
esperança e nosso compromisso e nos inspiram a seguir 
adiante apesar dos obstáculos.
(As Guias repartirão um saquinho ou uma porção de arroz 
cru entre os participantes enquanto cantam o Cântico Nº 
15: “Ao Deus de amor e de imensa bondade”.)
Guia 3: Deus de Amor, oferecemos-Te estes frutos que 

amadurecem, a justiça prevalecerá. Pedimos-Te que 
transformes nosso povo e nossa sociedade em seres 
humanos cheios de compaixão e amor.
Deus da Vida, Tu que fazes com que as sementes deem 
fruto, oramos pelas pessoas que participam no mistério da 
semeadura e na alegria da colheita. Que nossa sombra de 

à água viva, a água de Tua graça. Ofertamos estes frutos de 
justiça e o desejo de comprometer-nos a trazer esperança 

a este mundo injusto. Oferecemos nossas mãos, dispostas 
a plantar e cuidar das plantas, até que chegue o tempo da 

que nossa colheita se conserve. Usa-nos por Tua vontade 
e para Tua glória. Amém. 
Ofertas:
Guia 2: Ofertamos agora nossos tesouros em gratidão a 
Deus. (As pessoas indicadas levantam a oferta)

Oração de intercessão:
Uma criança: Sou uma criança e necessito que me  
concedam cuidados de saúde.
Participantes: Deus de esperança e reconciliação, inspira-
nos a cuidar das nossas crianças e a aliviar seu sofrimento. 
Ajuda-nos, ó Deus!

 Eu sou um 
trabalhador que trabalha no estrangeiro. Necessito de leis 
justas.
Participantes: Deus da justiça e da liberdade, estamos 
dedicados à tarefa de erradicar as causas da injustiça que 
ameaçam a dignidade humana. Ajuda-nos, ó Deus!
Uma jovem: Eu sou jovem, necessito me formar. Quero 
estudar.
Participantes: Deus, nosso mestre e guia, conceda a todas 
as pessoas a oportunidade de desenvolver todas suas 
capacidades e a realizarem-se com os talentos com que 
foram criadas. Ajuda-nos, ó Deus! 
Indígena:
que meu povo recebeu de Deus.
Participantes: Deus, Criador nosso, dedicamo-nos a 
construir uma comunidade global de amor, justiça e 
serviço. Ajuda-nos, ó Deus!
Produtor/a e trabalhador/a rural: Eu sou produtor/a, eu 
sou trabalhador/a rural. Queremos conhecer-Te melhor e 
responder ao Teu chamado a atuar, para que cheguemos 
a ser agentes de mudança.
Participantes: Deus de amor, justiça e de serviço, ajuda-
nos a ser sementes de mudança, instrumentos de Tua 
vontade quando estabeleças Teu reino de Shalom.

Canção de despedida:
Cântico nº 19: “Juntos cantemos em louvor”. 

Guia 1: Jesus, o pão de vida, os envia a alimentar aoutros.
Participantes: Compartilharemos nossa vida com irmãs e 
irmãos.
Guia 2: O Deus de Justiça os envia a plantar as sementes da 
esperança para que se convertam em frutos de libertação 
e amor.
Participantes: Oferecemos nossas mãos para plantar, 
cuidar e colher.
Guia 3:
equidade e alegria.
Participantes: Usa-nos por Tua vontade e para Tua glória. 
Amém.

Bênção
(de acordo com o costume local)

Cântico: 



Estudo Bíblico
Números 27:1-11

3 de março de 2017
“Acaso estou te tratando injustamente?”

O livro de Números é o quarto livro do Antigo Testamento. 
É a crônica da viagem de Israel, do Egito para a Terra 
Prometida. Ele começa com um censo de homens com 
mais de 20 anos de idade, que poderiam ser alistados 
como guerreiros. É um livro de leis, como as leis de 

tendas. Aqui foi iniciada a divisão da herança. Isso tudo 
aconteceu no deserto de Sinai em cerca de 1410 aC. As 
personalidades de destaque no livro são:  Moisés, Arão 
e Miriã.

Durante a viagem para Israel, Zelofeade morre deixando 

se que Zelofeade não estava mais na lista por causa de 

- eram inexistentes, uma vez que nenhuma lei previa 

Zelofeade não mais faz parte da tribo de Manassés.

Então, o que deve ser feito? Elas estão enfrentando a 

falta de moradia - pobreza. Além disso, esta situação 

porque são mulheres. Portanto, existe uma necessidade 
real e urgente de as irmãs resolverem sua situação e 
trabalharem em conjunto para achar uma alternativa. Elas 
precisam reivindicar o seu lugar de direito na comunidade 
e sustentar-se sem ser um fardo para ninguém.

levantar duas questões legais: 
1. O nome do seu pai, que era um descendente da tribo 
de Manassés não estava mais na lista porque ele não 

2. 

4b):
- Dá-nos o direito de posse entre os irmãos de nosso pai 
para que possamos nos sustentar. 
- Restabelece o nome de nosso pai nas tribos de Israel. 
A resposta de Moisés (Números 27: 5-7):

justiça da demanda. Por conseguinte, a resposta foi: “Dê 
a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A 
herança do pai deve passar para elas. ”
- E isso deverá ser estendido a outras mulheres em 
situações semelhantes (Números 27: 8). Assim elas 
ajudaram a criar essa lei em Israel. 
Em todo mundo mulheres vivem na periferia da sociedade. 
Neste caso, cinco mulheres corajosas enfrentaram as 

questões legais e apresentaram o problema para os 
mais velhos. Esta ação dá-nos um exemplo de termos de 

mais promissor, não só para a presente geração, como 
para as gerações vindouras. 
É auspicioso saber que um grupo de mulheres pode mudar 

Exercício para conversa em grupo:

ação de defesa para apoiar as mulheres da comunidade 
como uma expressão de fé, testemunho e serviço.

compartilhar as suas ideias sobre como as mulheres 
podem ser capazes de lutar por seus direitos.

de mulheres da igreja podem: 
- Levar o grupo a concordar com uma ação de defesa que 
possam assumir.
- Elaborar um plano de ação prático com um cronograma 
que esteja inserido no lema do DMO: “Oração com 
informação e ação com oração”.

casa, no trabalho e até mesmo na igreja. A realidade é 
que as mulheres, quando dado a elas o seu devido lugar, 
dobrarão as suas capacidades. Isso fará um lar mais 
produtivo e mais feliz, uma igreja mais ágil, um grupo de 
mulheres ativas, e uma comunidade progressista.
A pergunta que pede para ser respondida em todos 
os lugares é: Será que estou sendo injusto com você? 

sendo justa com as mulheres que são seus membros? 
As mulheres são consideradas como membros que têm 
poder de decisão nas igrejas? Mais importante ainda, as 
mulheres sabem que elas têm esses direitos? Como os 
direitos das mulheres impactam a justiça econômica?
A comunidade é justa para com suas mulheres? Nós 
não precisamos provar que as mulheres podem ser 

com seus próprios direitos. 
Mulheres, é tempo de reivindicar o lugar que lhes cabe 
por direito, tal como previsto pelo Criador.
Este material faz parte do culto de adoração e recurso 
educacional para a celebração anual do DMO de 2017.



Programa para o Culto Infantil
Preparado pelo DMO das Filipinas

3 de março de 2017
“Acaso estou te tratando injustamente?”

O programa passo a passo:
a. Falem com as crianças sobre o hino nacional, explicando 

contém. 
b. Depois coloquem o mapa mundi à vista de todos. Deixe 

as Filipinas. Ajude as crianças a realizarem uma viagem 
imaginária às Filipinas. 

das Filipinas?

iv. Olhando o mapa, o que rodeia as Filipinas? 
v. Já ouviram falar em furacões? Acreditam que existem 
furacões nas Filipinas?
vi. Como imaginam a vida nas Filipinas?

2. Levando alguns símbolos

A cruz – Deus ama as pessoas de todo o mundo, inclusive o 
povo Filipino.
A Bíblia

A vela – Cristo é a luz do mundo. As crianças necessitam da 
luz de Cristo. 
Água – As Ilhas Filipinas estão rodeadas de oceanos, mares e 
rios. Água da vida a todos nós. A água é muito importante na 

Bandeira
Flores

Frutas

todos os lugares. 
Búfalo de água – o animal nacional e amigo dos agricultores 
é o ajudante do trabalho de colheita durante todo o ano. 
Arroz
preferência em uma folha de banana, em uma casca de coco 
ou em um broto de bambu.

Parábola dos trabalhadores na vinha
Narrador: O reino dos céus é semelhante ao dono de uma 
vinha, que saiu pela manhã para contratar trabalhadores 
para sua vinha. Combinou com eles que lhes pagaria o salario 
de um dia, e os enviou á sua vinha. Por volta das nove da 
manhã saiu e viu na praça outros que estavam desocupados, 
e lhes disse:
Dono: “Vão vocês também à minha vinha, e lhes pagarei o 
que for justo.”
Narrador: E eles foram. Por volta do meio-dia voltou a sair, e 
o mesmo fez às três da tarde, e quando saiu cerca das cinco 
da tarde chamou a outros que estavam desocupados, e lhes 
disse: 

Dono: “O que aconteceu para que tenham passado todo o 
dia aqui, sem fazer nada?”
Trabalhadores: “É que ninguém nos contratou.”
Dono: “Vão vocês também à vinha.”
Narrador: Quando chegou a noite, o dono da vinha disse a 
seu mordomo:
Dono: “Chame a os trabalhadores e pague-lhes sua jornada. 
Comece pelos últimos e termine pelos primeiros.” 
Narrador: Os que haviam chegado por volta das cinco da 
tarde passaram e cada um recebeu o salario de um dia de 
trabalho. Quando passaram os primeiros, pensaram que 
receberiam mais, mas cada um deles recebeu também o 
salario de um dia de trabalho. Ao receber, começaram a 
murmurar contra o dono da vinha. 
Trabalhador (um dos primeiros): “Estes últimos 
trabalharam somente uma hora, e lhes pagou o mesmo que 
a nós, que temos suportado o cansaço e o calor do dia.”
Dono (respondendo a este): “Amigo meu, não estou te 
tratando injustamente. Acaso não combinou comigo salario 
de um dia? Esse é o teu pagamento. Pega e vai. Se eu quero 
dar a este último o mesmo que dou a ti, não tenho o direito 
de fazer o que quiser com o que é meu? Ou acaso tens inveja, 
porque eu sou bom?”
Narrador: De modo que os primeiros serão os últimos, e os 
últimos serão os primeiros.

3. Oração de compromisso: Distribua as tiras de papel, os 
lápis e tintas ou lápis de cor. Peça que as crianças desenhem 

4. Oração de encerramento: Chame as crianças para 

para fazer a oração:
Criança 1: Jesus, Tu que amas as crianças ao redor de 
todo o mundo, envolva com Teu abraço as crianças que 

ruas ou em acampamentos de refugiados, os órfãos e os 
que são forçados a trabalhar. Dá-lhes a oportunidade de 

Criança 2: 

alegria, comida, moradia, cuidado, amor e sorrisos. Ajuda-
lhes a terminar a escola. Ajuda os pais a construir suas casas. 
Convoca as igrejas a mudarem suas vidas. Convoca Teu povo 
a ocupar-se das crianças do mundo. 
Criança 3: Oramos por nós, as crianças. Que possamos 
encontrar amor e a beleza da vida. Que possamos dar-
nos conta de quão abençoados que somos e aprender a 
compartilhar os presentes que recebemos. Enche-nos de 
amor, humildade e generosidade para compartilhar nossas 
bênçãos com os outros.
Todas as crianças: Damos-Te graças pelo o Dia Mundial de 
Oração, por meio do qual as crianças ao redor do mundo 
recebem apoio de orações e podem sentir Teu amor. Essa é 
nossa oração, no nome de Cristo, Amém!



“Acaso estou te tratando injustamente?”





1 - Ligue a imagem ao título usando cores diferentes

2 - Imprima a imagem da bandeira das Filipinas para as crianças colorirem ou faça uma salada com frutas típicas 
das de lá, como manga, banana, abacaxi e mamão.  As crianças podem ajudar a lavar, cortar e misturar, enquanto 

você explica alguma coisa sobre o que está sendo feito por elas.  Depois podem comer na hora do lanche.



JOGO DE PERCURSO
“ORGANIZE-SE!”



REGRAS PARA O JOGO

Materiais necessários: tabuleiro do jogo e um dado.

1. Cada jogadora deverá jogar apenas uma vez, fazer o 
que for indicado e passar a vez para a pessoa seguinte.

2. A primeira jogadora lança o dado e avança o número 
de casas indicado na face do dado voltada para cima, 

começando a contar da casa 1.

3. Deverá, então, procurar o mesmo número da casa 
onde parou na “Lista das Atividades”.  Deverá ler 
o enunciado em voz alta e fazer o que está sendo 

solicitado.

4. Os três cantos em branco não devem ser 
considerados no jogo.

5. A vencedora será a primeira a chegar à última casa.

que lhe permita parar exatamente na última casa.  (Ex.: 
se estiver na penúltima casa, deverá permanecer no 
jogo até tirar o número 1 e poder terminar o jogo.)

Esse jogo poderá ser utilizado várias vezes ao longo 
do ano, cada vez com não mais do que três ou quatro 
participantes.  As demais participam como plateia e 
torcida e também participando das atividades que 

pedem a colaboração de todas.



LISTA DAS ATIVIDADES
DO JOGO DE PERCURSO “ORGANIZE-SE!”

1 – É necessário organizar-se
      Você se considera organizada?

2 – Organização:
     - É um bom testemunho
     - Honra o Senhor
     - Ajuda a remir o tempo
     - Gera a paz e tranquilidade
     Escolha um coro que fale de paz e cantem todas juntas.

3 – O ponto chave da organização é ganhar tempo para o que mais importa.
      Fale algo que é importante na sua vida.

4 – Decida organizar-se.
      Para decidir é preciso ter vontade de fazê-lo.
      Leia Filipenses 2:13

5 –

6 –  As casas 6, 7 e 8 formam uma frase.  Então, leia a frase em azul abaixo e também as 7 e 8 
       Não complique a tarefa da organização.

7 – As casas 6, 7 e 8 formam uma frase.  Então, leia as frases em azul das casas 6,7 e 8, nessa ordem.
      Mantenha-a fácil e simples.
   
8 – As casas 6, 7 e 8 formam uma frase.  Então, leia as frases em azul das casas 6,7 e 8, nessa ordem.
      Todo dia organize um pouquinho.

9 – Tenha horários e objetivos para o “tempo da faxina”.
      Qual é seu dia de faxina?

10 – Organização é um processo, e não um projeto de um só dia.
        Escolha alguém para explicar essa frase.

11 – Não despreze os pequenos começos.
        O que isso tem a ver com organização?

12 – Ataque uma área por vez.
        Qual será o próximo espaço de sua casa a ser organizado?

13 – Use caixas para:
        - descarte,
        - encaminhar,
        - guardar e usar.
        (exemplo: roupas do armário)
        O que acha dessa ideia?

14 –



15 – Não tenha dó de descartar.
         Você é daquelas que guardam tudo?

16 – O lixo não é seu inimigo.
        Você se desfaz daquilo que não precisa?

17 – Providencie um lugar para cada coisa e coloque cada coisa no seu lugar.
        Quem na sua casa é a pessoa mais bagunceira?

18 – Se você não puder encontrar um objeto em 30 segundos, é porque ele está no lugar errado.
        Cite alguma coisa que você não lembra onde guardou.

         Gostou dessa ideia?

20 – Livre-se dos papeizinhos. Use uma agenda, um caderno, um bloco, um quadro.
         Vá para o quadro ao lado e responda a pergunta.

21 – Que sistema você usa para não esquecer os compromissos?

22 – Administre compromissos, pontualidade, prazos e planos 
        Qual o valor da pontualidade?

23 – 

23 – Crie checklists.
        Peça à sua OD que explique o que é isso.

24 –  Se você tivesse mais tempo, como o utilizaria?

25 – Cuidado com os detonadores de tempo e de organização: computador e televisão.
         Você concorda?

26 – Observe e pense antes de agir. 
         Qual a vantagem de seguir esse conselho?

27 – De tudo o que você viu até aqui, o que foi de maior proveito para você?  

28 – Planeje o trabalho e trabalhe o plano.  
        O que você entende por isso?

29 – Quem falha em planejar, planeja falhar.  

30 – Escolha um coro com gestos e cantem juntas.

31 – Onde você guarda os seus documentos?

32 – Escolha um coro/cântico que tenha a palavra “futuro”. Cantem.

33 – Responda: O que você quer organizar?

34 – Responda: Quando quer organizar? 

35 – Deus criou o mundo de forma organizada.  
         Leia Gênesis 1 e encontre o que Deus criou no 3º dia.

36 – 



Projeto Mãos Ajudadoras - Colégio de Cadetes

Prezados irmãos e irmãs,

Hoje me despertei mais cedo do que o de 
costume e em preparação para escrever 

generosidade. Essa palavra indica mais do 
que simplesmente ajudar quem necessita. De 
fato, ela aponta para uma disposição interior, 
para um compromisso com o outro, para um 

Com alegria informamos que os recursos 
arrecadados pelo “Projeto Mãos Ajudadoras” 

1. Dois datashows (um para cada sala de aula); 
2. Uma caixa de som com microfone – isso 
ajudará especialmente nas Reuniões ao 

realizadas pelo Colégio; 
3. Um freezer; 

4. Dois aspiradores; e
5. Cortinas para as salas de aulas. 

6. Armários sob medida para a pequena 
cozinha (ainda serão feitos)

Em nome dos Cadetes destas e das próximas 
Sessões, agradeço a generosidade de 
vocês e oro para que o Senhor supra suas 
necessidades e que, aqueles de quem vocês 
se aproximarem sintam o perfume das suas 

mãos generosas. 

Obrigado.

Major Maruilson  Souza
Diretor Colégio de Cadetes

(A carta completa encontra-se no CD)

Instalação Itens Adquiridos



vem passando através da ampliação da Cozinha do Corpo. Através do Projeto 
Mãos Ajudadoras que nos proporcionou para que viesse acontecer.

Agradecemos ao Ministério Feminino (QN) na pessoa da Presidente Nacional do 
Ministério Feminino Comissária Ana Rosa Sánchez e a Divisão do RS através dos 

esforços para nos apoiar nesta etapa de conclusão de ampliação.

Nossos agradecimentos seguem também para cada um que de uma forma ou 

Liga do Lar.

Em Cristo p/ servir,

Majores Jorge e Edivânia Silva.

Projeto Mãos Ajudadoras - Corpo de Quaraí

Antes Depois



A Mulher que Teme ao Senhor Será Elogiada

Atividade:
1ª - Fazer uma exposição de coisas que as partici-
pantes gostam de fazer – pode ser artesanato, cu-
linária ou mesmo apresentações de poesias ou 
cânticos. O importante é fazer algo que gosta e com-
partilhar com as outras com grande alegria e, é claro, 
receber elogios;  
2ª  - Fazer um amigo oculto de cartões especiais para 
o Dia Internacional da Mulher.

Devocional:
-

ança, que só faz o bem, tem toda a sua casa organiza-
da, é uma boa negociadora e trabalhadora, excelente 
administradora, é solidária e precavida, tem boa rep-
utação, é uma grande empreendedora, determinada, 

-

por seu esposo como “a melhor de todas”. Não sei se 
vocês sabem, mas o rei aprendeu tudo isso com a sua 

própria mãe!

pensar na imagem de uma bela mulher. Beleza 
natural ou comprada? Não importa, o que inter-

essa é que ela é uma linda mulher. Só que o es-
critor diz que a beleza pode ser enganosa e a for-
mosura se esvanece como a neblina da manhã, 
entretanto, aquela que teme ao Senhor, essa sim, 
será elogiada. 

Mas o que há de tão especial em temer ao Sen-
-

ca “temer” a Deus.

medo de alguém que nos ama tanto? Como ser elo-
giada por isso?

-
cado. O pecado nos separa de Deus e nos coloca em 
posição de condenadas à morte; porém, Deus, em 

vida eterna (Romanos 6:23). 
Estando condenadas à morte, medo e pavor deve-
riam ser as únicas verdades em nossas vidas, porém 
somos chamadas a viver uma vida de santidade, de 
diferença, ao lado de Jesus; não tendo medo, mas 
honrando-O e reverenciando-O. Temer, portanto, é 
viver consciente da verdade que é Cristo e Sua pala-

-
mente nEle, entregando-lhe todas as áreas da vida, 
crendo que Sua vontade é a melhor. Temer é viver 
em conformidade com a vontade de Deus, tal como 
Jesus fez, almejando ser cada vez mais parecida com 
Ele.
 “A mulher que teme ao Senhor será elogiada” porque, 
tendo como prioridade seu relacionamento com 
Deus, os outros relacionamentos, as outras tarefas e 
os outros papeis que ela desempenha se amoldam à 
vontade perfeita de Deus, fazendo dela uma mulher 
exemplar. 

Mulheres que perfumam a vida e o mundo são mul-
heres que seguem e servem a Jesus, cumprindo sua 
missão de mãe, esposa, irmã, companheira, ajuda-
dora e mulher. Perfumam a vida com sua beleza inte-
rior e sua graça. Fazem com que haja mais alegria e 
felicidade devido à sua sabedoria e sua visão de um 
mundo melhor devido ao perfume do amor que se-
meiam nos corações e nas almas. Mulheres que têm 
o perfume de Cristo.

O Dia Internacional da Mulher apresenta inúmeros 
motivos pelos quais ela deve ser valorizada. Provavel-

cartões e abraços por esse dia especial. E o nosso 
Deus nos presenteia com muitas bênçãos durante o 
ano inteiro. 

Somos valorizadas e amadas pelo Senhor todos os 
dias das nossas vidas!  Sejamos gratas a todos que 
nos parabenizam por essa data especial. Sejamos 
gratas também a Deus por Suas bênçãos, dedicando-
nos totalmente a Ele, pois as mulheres que temem ao 
Senhor, essas sim, sempre serão elogiadas.
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A Ação de Deus nos Bastidores

Cântico: 495 “A nós aqui reunidas”

Atividade:
-

las.

O ditado, “por trás de um grande homem há uma 
grande mulher”, é verdadeiro. Não que eu me ache 
um grande homem, mas se há alguma virtude em 
minha vida, eu atribuo isso a Deus, em primeiro lugar, 
e a duas mulheres em especial: minha mãe e minha 
esposa.
Há pouco tempo me perguntaram sobre alguém que 

-
car minha mãe, porque é alguém que trabalha mui-
to usando o conhecimento de literatura. Já a minha 
esposa foi a principal responsável pela minha con-

graças a elas.
O exemplo de vida delas, embora seja bem diferente 
em alguns aspectos, tem algo em comum: o trabalho 
de Deus “nos bastidores”. Assim como na virtude de 
certas pessoas sempre há pessoas apoiando sem 
serem vistas, Deus também age assim. Ele sabe trab-
alhar na nossa vida sem que percebamos.
Penso que seja particularmente especial para as 
mães, ao comemorarem seu dia, terem esse fato bem 
claro, visto que elas, muitas vezes, carregam pesos de 

-
miliares e precisam ser fortes e decididas.  

de forma muito clara na história de uma mulher que 
também precisou de muita coragem: a rainha Ester.

-
ante do perigo que seu povo e seu primo Mordecai 
(ou Mardoqueu) estavam prestes a sofrer nas mãos 
de Hamã, decide intervir. Ela precisou falar com o seu 
esposo, o rei Xerxes. Ele era um homem que não con-

hecia a Deus, mas Ester teve coragem de expor que 
seu povo estava em perigo quando o rei, durante um 
banquete, pergunta: “Rainha Ester, qual é o seu pedi-
do? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo 
que seja a metade do reino, isso lhe será concedido.” 
(Et 7.2).
Numa reviravolta que nos lembra as tramas de nove-
las, o mal que estava praticamente decretado para o 
povo de Ester e para Mordecai, reverte-se para Hamã, 
que acaba sendo enforcado por ordem do rei Xerxes 
(ou Assuero).
Mas o que tudo isso tem a ver com “bastidores”? Se 
você tiver a oportunidade de ler o livro de Ester todo, 
vai perceber que a palavra “Deus” NÃO aparece no 

ensina? Que Deus age nos bastidores. Ele interveio 
na vida de Ester, do seu primo e do seu povo, mas 

estivesse no anonimato.
Assim acontece conosco também. Podemos não es-
tar percebendo, mas Deus está agindo. Ele está nos 
abençoando e nos protegendo de perigos que nem 
imaginamos. Sem nos darmos conta, Deus está sen-
do exaltado. A história de Ester nos ensina que Deus 

-
ciado.

você não se dê conta, mas Deus também está agindo 
-
-

em qualquer outro lugar; e nos sentimos ainda mais 
atingidas porque achamos que Deus está indiferente.
Diante desse tipo de pensamento, o que precisamos 
é de mais fé. O autor do livro de Hebreus nos escla-
rece que sem fé não podemos agradar a Deus (Hb. 
11:6). Ester tinha isso muito claro. Embora ela não 
mencionasse o nome de Deus, a Sua presença 
era evidente na vida dessa rainha. Por causa 

pessoas que, aos nossos olhos estão no anoni-
mato, mas que estão sendo usadas por Deus de 
forma tremenda. Não será você uma dessas pes-
soas?

O Senhor te abençoe e te guarde (Nm. 6.24)

E lembre-se sempre, sobretudo você que é mãe 
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Semelhantes a Cristo
Reunião de Santidade

-
melhantes a Cristo, foi isso que acabamos de ler no 

-
ho”. Sermos semelhantes em Suas qualidades, caráter 

Quando aceitamos a Cristo, recebemos nova vida nEle. 
Como diz 2 Co 5:17 “ Assim, que, se alguém está em 
Cristo, nova criatura é;  as coisas velhas já passaram; 
eis que tudo se fez novo.” Somos novas pessoas, mas 
ainda presas a alguns hábitos da antiga vida.
Mas como podemos nos tornar semelhantes a Cristo? 
A única forma de sermos como Cristo é por intermédio 

Amar como Cristo
-

os que estavam perdidos (Mt. 9:36).  Você tem sentido 
esse amor por aqueles que estão ao seu redor e que 
ainda não aceitaram a Cristo? Em 2 Co 5:14 lemos: 
“porque o amor de Cristo nos constrange, porque es-
tamos convencidos de que um morreu por todos; logo 
todos morreram. E Ele morreu por todos para aqueles 
que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas 
para aqueles que por eles morreu e ressuscitou.” Para 
ser como Cristo é preciso estar disposto a amar como 
Cristo amou.
 
Obedecer como Cristo

outra pessoa. “Seja a atitude de vocês a mesma de 
Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou 
que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; 
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornan-
do-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado 
em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obe-

diente até a morte, e morte de cruz!” Filipenses 2:5-
8.

-
ente até a morte, e morte de cruz. É isso que Deus 

mas um coração obediente. Sejamos obedientes a 
Deus, submetamo-nos a Ele  e à Sua vontade, assim 
como Cristo. 

Orar como Cristo
-

vam que Jesus tinha uma vida de oração ( Marcos 
1:35). A oração sempre esteve presente durante 

o ministério de Jesus. Mesmo após um dia atarefado, 
Ele separava um tempo para estar na presença do Pai. 
Isso já nos leva a ver que também, para sermos se-
melhantes a Jesus, precisamos ter uma vida de oração. 
Precisamos aprender a orar como Jesus. Jesus neces-
sitava estar em comunhão, mesmo sendo Deus. Antes 
de alguma situação importante Ele estava ali, diante 
do Pai.  
Nos dias de hoje. muitos cristãos não dão importân-
cia à oração. Deixamos o hábito de orar como sendo a 
última opção.  A oração deve ser prioritária em nossa 
vida. Precisamos aprender a orar antes de tomarmos 

para nossas vidas. Quando cultivamos uma vida de 
oração, podemos ver o quanto nossa vida é transfor-
mada. Quando damos tempo para estar diante de 
Deus, através da oração, mais e mais conhecemos 

e jamais deixou de orar. Por que nós não priorizamos 
a oração? 

Servir como Cristo (Mc 10:45)
Jesus sempre foi um servo. Que contraste existe entre 
a atitude de Jesus e as ideias do mundo de hoje. Os 
valores hoje estão tão invertidos que desdenhamos 
os servos e valorizamos as pessoas que estão sendo 
servidas. Mas no Reino de Deus não é assim. Devemos 
assumir a posição de servos e servir de todo o coração 
a Deus e ao próximo.  

Conclusão
-

decer e servir como Cristo. Deus deseja isso para nós. 
Que as pessoas possam olhar para nossa vida e ver a 

Reunião de Santidade

Cântico: 253 “Mais de Cristo eu quero ver”
Oração inicial

Louvor

Cântico
Testemunhos

Número especial das sócias
Oração

Mensagem
Coro: “Ser como Cristo”

Capitã Silvana Martins
OD Corpo de Rio Grande

Domingo do Ministério Feminino
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Em Busca de Transformação
Reunião de Salvação

Você já ouviu a frase “Como fulano está mudado! Nem 
parece o mesmo!”
Vamos olhar pra esta passagem e pensar que eu e 
você muitas vezes pedimos para o Senhor que nos 
transforme. Quantas vezes falamos que não queremos 
ser do mesmo jeito que somos, quando fazemos algo 

que a nossa natureza humana é muito forte, quando 
percebemos que o pecado ainda está muito presente 
na nossa vida.  Oramos pedindo que Ele mude o nosso 
caráter, molde a nossa vida.
Ao lermos o texto, podemos aprender alguns passos 
para experimentar a transformação: 

Encontro pessoal com Deus (24)
O texto diz que naquele instante Jacó estava só. Será 
que isto diz alguma coisa? Se você olhar a vida de Jacó 
notará uma coisa interessante. Durante a sua vida ele 
usou as pessoas e dava um jeito para escapar dos seus 
problemas. Usou Esaú, sua mãe, seu pai, seu tio. Jacó 
era um homem que não enfrentava as coisas. Mas na 
verdade era uma atitude que muitas vezes nós também 
temos. Tentamos pela nossa própria força e capacidade 
solucionar as coisas e assim criamos mecanismos, 
certos ou errados, para que possamos conduzir nossa 
vida.  Mas agora Jacó vivia um momento crucial na sua 
vida e estava sozinho. Esse foi um momento único em 
toda a sua vida quando não havia ninguém e mais nada 
em que se agarrar, agora era ele e Deus. 
Para sermos transformados, precisamos ter um 
encontro pessoal com Deus.  No seu intimo. É preciso 
deixar-se conhecer por completo por Deus. É preciso 
mostrar quem você é. É preciso vir à presença de 
Deus face a face, sem máscaras. É preciso nos despir e 
deixarmos bem claro quem realmente somos, limitados, 

com nossas fraquezas e pecados.
Perseverar na busca por transformação (26)
Jacó se agarra com Deus. Para termos uma vida 
transformada precisamos perseverar na busca por 
transformação. Até quando você busca por algo que 
você quer? Até quando você persevera? 
Mas voltemos ao vale de Jaboque, onde Jacó estava 
lutando com Deus. O verso 26 diz: “Disse este: Deixa-me 
ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei 
ir se me não abençoares.” Temos aqui uma lição que 
precisamos aprender: perseverar na luta, insistir na 
oração. A nossa luta acontece através da oração. 
Lutamos quando decidimos deixar que Deus,  através 
do seu Espirito Santo molde e transforme a nossa vida. 
E essa decisão não é uma decisão fácil de ser tomada, 
pois precisamos perseverar na busca de transformação. 
Precisamos fazer o que diz em Efésios 6.18: “Orem no 

tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem 
na oração por todos os santos.” E fazermos da oração 
uma atitude incessante, como lemos em 1 Tess 5.17: 
“ Orem continuamente.” Jacó sabia com quem estava 
lutando e por isso queria ser abençoado. Jacó estava 
disposto a perseverar até receber a benção de uma vida 
transformada.

Reconhecer nossa fraqueza (27)
O “homem”, vers. 27 pergunta a Jacó qual era o seu 
nome. Ele responde “Jacó”. Para nós é uma palavra 
simples. O nome para a cultura hebraica é carregado 

o seu nome, mas de fato ele responde dizendo: sou 

caráter, de sua fraqueza de caráter. Quando Jacó declara 
seu nome, Jacó estava admitindo sua fraqueza. Para que 
possamos ser transformados precisamos admitir nossa 
fraqueza. Deus quer que cheguemos ate a sua 
presença e reconheçamos: Senhor eu sou falho 
nesta área. Deus quer que reconheçamos diante 
dele a nossa limitação e a nossa necessidade de 
mudança. 

Conclusão
Depois deste encontro Jacó declara “Vi Deus face a 
face, e a minha vida foi salva”. De fato como resultado 
daquele encontro Jacó foi transformado em outro 
homem e sua vida muda radicalmente. Você quer 
ser transformado pelo Senhor? Você quer isso 
para sua vida? Você busca esta transformação dia 
a dia?

Reunião de Salvação

Boas vindas
Cântico de comunhão: “Recebi um novo 

coração do pai”
Oração voluntária

Cântico: 138 “Que mudança admirável”
Testemunhos

Momento de louvor
Oração

Mensagem
Coro: 117 “Preso a um pesado fardo”

Capitã Silvana Martins
OD Corpo de Rio Grande

Domingo do Ministério Feminino
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Tranformadas à Sua Imagem

Coro: “Dá-me um coração igual ao Teu” (Diante do Trono)

Um grupo de mulheres estudava o livro de Malaquias 

assunto do qual nada sabiam: “E assentar-se-á como 

de Deus. Uma delas, porém, se ofereceu para tentar 
-

mento da prata, até a próxima reunião.
Entrou em contato com um ourives e marcou horário 
com ele. O motivo: deixá-la presenciar seu trabalho 
com a prata. 
O homem colocou um pedaço do metal sobre o fogo 

-
to devia-se manter a prata no meio do fogo, onde as 
chamas eram mais quentes, de forma a queimar to-
das as impurezas.
Ela perguntou se era verdade que ele tinha que se 
sentar em frente ao fogo enquanto a prata estivesse 

A mulher, então, perguntou: “Como você sabe quan-

“Ah! é fácil, respondeu o ourives, quando eu vejo a 
minha imagem nela”.  (Autor desconhecido)

entender o caráter de Deus quando comparado ao 
-

har da prata quando esta está sendo fundida. Ele se 
senta e cuida do metal enquanto é processado no 

-

Um metal, ao passar pelo fogo, conquista grande 
admiração e valor, porque sobre ele estão os olhos 
cuidadosos do ourives e o resultado é maravilhoso. 

-
gem do seu criador.

-
hos que estão no ministério. Como é bom saber 

que Deus está cuidando deles. Como é bom sa-

dores e lutas no ministério. 

são os sonhos que você tinha para ele (a)? Os nos-

nossos. Devem viver para realizar os projetos de 
Deus e não os nossos. Devem ser coroas de glória 
nas mãos do Senhor, e não troféus da nossa vai-
dade. Devem ser instrumentos usados por Deus 

para expansão do seu Reino, e não apenas pessoas 
bem-sucedidas na vida. Devem ser reparadores de 

o Senhor.
Quão maravilhoso é saber que todo esse processo 
faz parte de um plano maravilhoso de Deus, que é ca-
paz de usar a minha e a sua vida para que outras pes-
soas venham a perceber e reconhecer Seu cuidado e 

poderão perceber isso através da imagem de Deus 

Contudo, Ele quer que cada um de nós igualmente 

volta!
 

-
ção, para levar a mensagem do amor de Deus. Nos 
tempos do Antigo Testamento, Deus levantou vários 

o povo de volta à Sua presença. Um deles foi Samuel, 
que foi dedicado por sua mãe para servir a Deus. Que 

à causa mais urgente e mais importante do mundo, a 
causa do evangelho! 
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A Tranformação é a Essência do Evangelho

Coro: “Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do Oleiro” 

Introdução:
“Imagine se hoje, em um determinado momento, pu-
déssemos saber tudo o que acontecerá com você, o 
que você tem, o que você faz, o que você pensa.  Sa-
bendo disso, você diria que há algo que precisa mudar 
em sua vida?  O que você vê em seu próprio ‘espelho’?”
  
A Palavra que Deus diz que somos Sua imagem e se-

foi criado à semelhança de Deus em Seu caráter, re-
lacionamento e eternidade de Deus. Portanto, não é 

Contudo, parece que algo deu errado, você não acha?  
Pois todos nós precisamos admitir que há coisas em 
nós que precisam, sim, mudar!  Portanto, o que acon-

-
er em nós?
O que aconteceu e continua acontecendo é que in-
imigo das nossas almas tenta tocar a obra preciosa de 
Deus, que somos nós, por meio do pecado, que nos es-
traga.  Isso porque, ele é que queria ser a imagem e se-
melhança de Deus, o que nunca conseguiu, sendo as-
sim, tenta destruir a obra principal da criação de Deus: 
nós.  Não deixamos de ser à imagem e semelhança de 
Deus, mas essa imagem foi “distorcida”, estragada por 
causa do pecado.
Contudo, com o objetivo de nos restaurar à Sua ima-
gem e semelhança, Deus mandou Seu Filho, Jesus 
Cristo, por meio de quem essa imagem pode ser res-
taurada.
Por nós mesmos, não conseguirmos enxergar a ver-
dadeira realidade a nosso respeito, tentamos mostrar 
algo que não somos, para que os outros nos vejam de 

Santo para vermos quem somos de fato. 
Deus não nos criou para vivermos para nós mesmos 

-
justiça e com uma percepção deformada de nós e dos 
outros, mas Deus nos criou para vivermos em justiça e 
retidão, para O conhecermos e vivermos num relacio-
namento autêntico com Ele. 
O propósito eterno de Deus de nos fazer parecidos 
com Jesus Cristo é que tenhamos novamente um re-
lacionamento correto com Ele, com o próximo, com 
a criação e conosco mesmos. Mas o que impede o 
homem de ser transformado por Deus é a dureza do 
seu coração e não querer admitir que sua visão de 
Deus e de si mesmo estão distorcidas. 
Como diz Gálatas 2:20, vivemos a vida nessa carne, mas 
vivemos pela fé do Filho de Deus. Quanto menor for 

nosso relacionamento com o Pai, menos conhecere-
mos quem Ele é, e menos veremos quem somos nós. 
Todo o referencial que não for Cristo e Sua Palavra irá 
nos levar a uma avaliação errada de quem somos e de 
quem Deus é. 
A autoimagem que carregamos somente será saudável 
se nos vermos como Deus nos vê – em Seu Filho Jesus 
Cristo. À medida que nos enxergamos como Deus nos 
vê, veremos como de fato somos e estaremos prontos 
para sermos transformados de glória em glória, como 

e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o 

transformação espiritual, devemos ter aliança 
com Deus e sermos obedientes; ao seguirmos 
os mandamentos do Senhor, Ele nos transfor-
mará à Sua imagem e semelhança, assim, al-
cançaremos a transformação espiritual.

Aplicação:
-

guma transformação relevante deve ter aconte-
cido em nossas vidas e em nosso caráter.  Sendo 
assim, “permita que Deus aja em você; é o mel-
hor que lhe pode acontecer!  Hoje mesmo, quan-
do você estiver estudando, curtindo, trabalhando, 

vida para que você seja realmente quem precisa 
-

hor em sua vida.”

(Parte da Introdução e da Aplicação foi extraída do livreto 
“Jogada Perfeita – A  Dinâmica da Vida”, de Jaime Garrido 
Fernandes, publicado por RBC Publicações)
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A Maravilha da Transformação
Cântico: 122 “Senti um novo toque em minha alma e coração” 

Dinâmica:
 A Palavra de Deus que transforma

-
lamos a PALAVRA DE DEUS em nossas vidas.
Material: uma bolinha de isopor, um giz, um vidrinho 
de remédio vazio, uma esponja e uma vasilha com 
água.
Descrição: Primeiro se explica que a água é a Palavra 
de Deus e que o objeto somos nós. Depois se coloca 
a água na vasilha, e alguém mergulha o isopor; após 
ver o que ocorre com o isopor, mergulhar o giz, de-
pois o vidro de remédio e, por último, a esponja. 

-
tos somos nós. Dê um objeto para cada pessoa.
Colocar 1º a bolinha de isopor na água.

Como nós absorvemos a Palavra de Deus? 
Somos também impermeáveis?  Mergulhar o giz na 
água. 

E nós?
Encher de água o vidrinho de remédio. Despejar toda 
a água com que ele se encheu.

outros, mas sem guardar nada para si mesmo. E nós?
Mergulhar a esponja e espremer a água.

espremendo ela continua molhada.

Até que ponto você tem absorvido a  Palavra de 
Deus e tem deixado que ela transforme você?  

Introdução:
Quando penso em transformação, lembro-

me de quantas coisas podemos transformar, 
das coisas mais simples às mais mirabolantes. 

Podemos transformar uma simples peça de roupa 
em outro modelo, basta fazer alguns cortes e 
adaptações; pronto, transformamos a peça de 
roupa. Assim são com os cabelos.  Cansamos 

da cor ou tamanho e logo vem a transformação. 
Podemos fazer isso com diversas coisas, até com 
os nossos olhos!! Usando lentes, certamente... 
De igual modo, muitas outras coisas podem ser 
transformadas, como, por exemplo: ruas, casas, 
palácios,  etc. Basta dar um pouquinho de asas à 

de transformação. Até o próprio Jesus, quando foi 
preciso, percebendo a necessidade no dia de um 
casamento, transformou a água em vinho (João 2:1-

11).  A transformação é uma necessidade que todos 
nós temos em algum momento, seja por uma sim-
ples pintura de cabelo ou maquiagem ou por coisas 
grandes e milagrosas, como a que Jesus fez.  Algumas  
transformações surpreendem de verdade. Muitos até 
exclamam: “Mas que transformação, hein? Isso nem é 
transformação, é mesmo um milagre.”
Também fomos feitos à imagem de Deus porque 
temos a capacidade de raciocinar e pensar logica-
mente, ou de forma abstrata.

-
tos à imagem de Deus seja a nossa capacidade de cri-

dispositivos tecnológicos. Podemos fazer tantas coi-

Aplicação:
Se para nós é surpreendente ver as mudanças de ma-
teriais quando acontecem, imagina se compreendês-

diz, “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 
transformem-se pela renovação da sua mente.” 
Imagine quão maravilhoso seria ver toda a humani-
dade transformada pelo amor de Deus. Certamente 

transforme a imagem que você tem hoje pela ima-
gem de Jesus, se você ainda não fez. Se já fez, mel-

parecida com Jesus. 
Que transformação você está querendo na sua vida?

porque Ele prometeu estar conosco todos os dias - 
“Eu estarei sempre com vocês” (Mateus 28:20). 
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A Máquina da Fama

Cântico: 122 “Senti um novo toque” ou Coro: “Ser como Cristo” 

Dinâmica:
“Máquina da Fama” – Cada adolescente escolhe uma 
personagem preferida (cantora, atriz, etc), realizando-

mais parecida com a personagem escolhida. Além de 

porque escolheu essa pessoa. Será vencedora a ado-

personagem preferida.

Durante todas as épocas da nossa vida sofremos trans-

mais nos alcança, especialmente na época da entrada 
na adolescência. Um dia, o espelho nos diz que esta-
mos gordinhas, cheias de espinhas e o cabelo desar-
rumado; já, no dia seguinte, amanhecemos magrinhas, 
sem espinhas e com um cabelo maravilhoso.  O que 
aconteceu? Deixamos de ser crianças, para nos trans-
formarmos em belas jovens.
Começamos a usar maquiagens que nos deixam mais 

-

-
mirar, e pensamos: “Como gostaria de me transformar 
naquela pessoa!”
Mas há ainda uma outra transformação pela qual pas-
samos, e na qual também devemos pensar. Não adian-
ta ser bonita por fora, mas com ações, pensamentos, 
modo de falar e atuar que não coincidem com pessoas 
cristãs. Vocês sabem muito bem o que acontece hoje 
nas escolas, trabalho, cursinhos e universidades. É tão 
triste quando escutamos adolescentes falando pala-
vrões, conversando sobre temas que sujam o coração 
e se comportando inadequadamente!
 Precisamos estar atentas para o fato que o mundo (a 
sociedade) nos quer fazer acreditar que certas coisas 
são “boas” e divertidas, quando, na realidade, não são, 
pois são coisas que nos irão fazer mal, nos prejudicar. 
Diversas vezes o inimigo manda setas para cairmos em 
tentações, porém, devemos lutar contra os padrões 
errados deste mundo, não tomando sua forma.  O 
que devemos fazer é nos renovar e nos moldar no pa-
drão de Deus, para que possamos experimentar Sua 
vontade para nossas vidas, vontade essa que é “boa, 
agradável e perfeita”.  Faça a melhor escolha para sua 
vida, a escolha de Deus para você.  
Em Romanos 12:2 somos alertados: “Não vivam como 
vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus 
os transforme por meio de uma completa mudança da 

mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de 
Deus, isto é, aquilo que é bom perfeito e agradável a 
ele.” (NTLH) Uma mente renovada traz transformação 
nas atitudes, no caráter e no coração.

A tradução da NVI diz assim na primeira parte desse 

-
nar-se referência”.  Queiramos ou não, somos padrão 
para os outros.  Mas que tipo de padrão, positivo ou 
negativo?  Exemplo: O que seus amigos que não são 

-

Padrão do mundo ou de Deus?
É muito bom ter pessoas as quais admiramos 

temos de pensar também que tipo de pessoa 
nós temos sido para os outros. Lembremos 
também de que o nosso melhor exemplo sem-
pre será Cristo Jesus.

-
sonagem preferida e tentamos imitá-la.  O prob-
lema é que, via de regra, essas pessoas famosas 
não são os melhores padrões para nós, pois não 

suas vidas.
Ao contrário delas, nós, como cristãs, devemos ser 
exemplo para os outros na fé, na pureza, nas pa-
lavras, no amor e nas atitudes que tomamos, de-
vemos ser padrão e sermos referência de Deus para 
as pessoas. 
Será que você pode dizer: “Pode olhar para a minha 
vida, porque eu sou a imagem de Jesus nessa terra”?
Que assim seja em sua vida, em nome de Jesus.
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A Graça que Transforma

Coro: “Se tu olhares Senhor...” (Diante do Trono) 

“Em santidade e justiça perante ele, todos os dias 
da nossa vida”. (Lucas 1:67-75)

Os adesivos nos carros sempre me chamaram aten-
ção. Alguns, pela falta de conteúdo ou mau gosto e 

pensar sobre a vida cristã. Dizia assim: “Cristãos não 
são perfeitos, apenas perdoados”.
As pessoas olham para nós e buscam perfeição. É mui-
to comum ouvirmos: “Depois ainda diz que é crente, 
fez isso tudo porque era crente, imagina se não fosse”. 
Essa expectativa das pessoas de que os cristãos não 
podem errar, acaba colocando um peso sobre nós por 
causa dessa imperfeição. E essa culpa pode levar ao 
isolamento e muitas vezes até ao afastamento da pre-
sença de Deus por um erro cometido. Não pense que 
no Reino de Deus só há “peixes bons”, de boa quali-
dade e de boa espécie. Basta olhar para mim e para 
você para perceber o quanto pisamos na bola com 
Deus.
Mas, isso não é motivo para tristeza, porque o impor-
tante é que você e eu fomos alcançados pelo Senhor 
não porque somos bons, mas sim porque podemos 
nos tornar melhores. Esse é o trabalho da graça de 

vai ajudando a superar nossos erros, defeitos e limites. 
Procure, a partir de hoje, caminhar em santidade, 
mas não se esqueça nunca de que você é  humano 

e jamais será perfeito aqui neste mundo. Se por 
algum motivo você fez algo de errado e está ar-

rependido, lembre-se de que o Senhor conti-
nua sendo bom e nos perdoa quando somos 
sinceros. Sinta-se abraçada pelo Pai neste mo-
mento e jamais permita que alguém venha lhe 

julgar por algo que Ele mesmo já a absolveu!

Dinâmica: 
Milho de Pipoca
Objetivo: 

daquele que recebe a salvação.
Material:
01 porção de milho de pipoca natural, 01 porção de 
milho de pipoca estourada, alguns piruás (grãos que 
não estouraram), 01 porção de óleo e 01 cópia do 
texto “Milho de Pipoca”.
Opcional: 
Distribuir um saquinho com pipoca aos partici-
pantes.
Apresentem para os participantes uma porção de 

milho de pipoca “natural” e outra de pipoca pronta. 
Pergunte: Vocês fazem ideia do que acontece com o 
milho para que ele se transforme em pipoca? Aguarde 
algumas respostas. Provavelmente irão falar que após 
colocar o milho numa panela com óleo e com a ação 
do fogo os grãos estouram. Fale que o processo de 
transformação do grão duro em pipoca macia pode 
ser comparado ao estado de mudança que ocorre na 
vida de quem aceita a transformação do homem novo, 
libertando da casca dura do pecado, que o aprision-
ava, para uma vida de alegria na presença de Deus. 
Distribuam o texto “Milho de Pipoca” de Rubem Alves 
para cada pessoa e leiam juntas:

Milho de Pipoca
Rubem Alves

Milho de Pipoca que não passa pelo fogo continua a ser 
milho para sempre. 

Assim também acontece conosco. As grandes transfor-
mações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem 
não passa pelo fogo, permanece do mesmo jeito a vida 

inteira.
Os piruás (grãos que não estouraram) se assemelham 

às pessoas que resistem á ação de Deus em seu co-
ração e conseguem passar pela presença dEle sem se 

entregar e sem jamais se transformar.
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Ser a Imagem de Deus na Bondade

Cântico: 6 “Formosos são os pés” 

Quebra Gelo:
Dividir as adolescentes em dois grupos. O primeiro 
grupo faz uma lista de coisas que fazemos ou sentimos, 
que estejam associadas com o bem, ao que é bom ou 
correto. O segundo grupo deve enumerar atos e senti-
mentos relacionados ao mal, ao que é ruim ou errado. 
As duas listas devem ser comparadas para que os opos-
tos sejam evidenciados. Ex.: falar a verdade é o oposto 
de mentir. 
Discutir as pressões sobre o comportamento humano; 

-
gem de Deus em nossas ações. (adaptado. Revista Mes-
tre – Adolescentes - O adolescente e o mundo - CPAD). 

Certamente vocês se lembram de quando suas mães fa-
lavam que vocês deviam ser bondosas e educadas com 
as pessoas. Acredito que algumas vezes, mesmo contra 
sua vontade, vocês emprestaram seus brinquedos, de-
ram um doce a outra criança, etc.
Porém crescemos, e não achamos muito justo sermos 
bondosos com aqueles que não são bondosos conosco.  
Algumas vezes a vida parece injusta. Parece justo uma 
criança nascer doente? Sem ter todos os recursos ne-

perder seus pais e ainda ser levada como escrava para 

o Velho Testamento, não é privilégio apenas do século 
XXI. O texto de hoje fala de uma adolescente que pas-
sou por tudo isso, e não deixou de ser bondosa, princi-
palmente com os seus novos patrões, o comandante do 

Ela foi trabalhar na casa desse homem. Com certeza, ao 
servi-lo todos os dias, ela devia se lembrar de sua nação, 

povo e os milagres realizados por Deus através de Moi-
sés, Josué e outros. 
Não sabemos o nome dela, vamos chamá-la de “a bon-
dosa adolescente”.  
A bondosa adolescente tinha todas as razões para se 
sentir injustiçada, deprimida, com raiva. O seu senhor 
há muito já era inimigo do seu povo (1 Reis 20).  Como 
escrava, não devia ter tempo para fazer novas amizades 
fora do seu serviço, nem ter um sábado livre para pas-
sear, não tinha férias. Não desfrutava de todas as coi-
sas que as adolescentes gostam. Mas a bondosa ado-
lescente era diferente: não pensava só em si, mesmo 
sendo escrava, trabalhava com alegria, cumprindo to-
dos os seus deveres, era verdadeira, sabia conversar 

paciente e educadamente com seus senhores. Por isso, 
quando ela sugere que seu senhor vá até Samaria para 
ser curado, ela é prontamente ouvida. A bondade dessa 

mal ao povo. A bondosa adolescente não perdera a fé 
no Deus de Israel, apesar da situação em que se en-

com todos, e poderia agir em favor de seu patrão, que 
foi a Samaria, foi curado por Deus, através do profeta 
Eliseu, e abraçou a fé no Deus de Israel. 
A bondosa adolescente fez toda a diferença nessa 
história. Esse é o desejo de todo ser humano, e talvez 
o seu – deixar uma marca onde passar. A beleza mar-

as habilidades necessárias mudam com o tempo. Três 
perguntas de um site empresarial podem nos in-
teressar: 
1 – O que você veio fazer nesse mundo?
2 – O que você tem a oferecer de bom para a 
sociedade na qual convive?
3 – Qual é a imagem que você quer deixar 
quando for embora? 
(Alexandre Scoth Maripensa - melhorandopes-
soas.com.br).

A bondosa adolescente respondeu satisfatoria-
mente as 3 perguntas: 
1 - Entendeu que foi criada para louvor e glória de 
Deus? (Ef. 1:4,6); 
2 - Oferecer bondade às pessoas ao seu redor?  (Ef. 
4:32)
3 - Certeza de ter feito a vontade de Deus. (1 Jo. 2:17).

Bondosa adolescente deixe sua marca,vivendo de 
forma digna, sendo bondosa e louvando, com sua 
vida, o  Deus que a criou. Deus a fortaleça para agir 
com bondade.       

A
D

O
LESCEN

TES

Major Vilma Rosa Gonçalves
DDMF SP

MAIO

. 85 .



Sua Imagem Transformada

Coro: “Jesus Cristo mudou meu viver” 

Atividade:
Proporcionar às adolescentes, um “Dia de Beleza” 
(maquiagem, escova, manicure, etc...). Fazer o “Antes” e o 
“Depois”. Observar as mudanças.
Vocês já tiveram a oportunidade de assistir ao programa 
no qual, em um dos quadros,  é oferecido aos participantes 
uma transformação geral, total?

nos dentes, cabelos e nas roupas.
E para que tal transformação aconteça, o participante 

um tratamento de relaxamento para desestressar, 

para perder peso. Feito isso, passará por um longo 
tratamento com dermatologista, que incluirá limpeza 
de pele com cremes de última geração e aparelhos de 
raio lazer. Outra etapa que terá que enfrentar, para que 

no qual são feitas restaurações, limpeza, correção de 

obter dentes muito brancos, perfeitos! Agora é a vez dos 
cabelos, um novo corte, uma nova cor, hidratação, e uma 
escova; perfeito! Ainda faltam as unhas, tanto das mãos  
quanto dos pés, que também são tratadas com muito 

guarda-roupa! Roupas novas, modernas, estilosas!
Chega o grande momento onde o público, incluindo os 

familiares, irão presenciar o “ANTES” e o “DEPOIS”. 
Há um grande suspense!! Enquanto se aguarda 

a grande transformação, pode-se assistir cada 
etapa pela qual o participante passou, até chegar 

própria pessoa se viu no espelho! Não sabe dos 
resultados!! A expectativa é geral!! Todos querem 

Está diferente? O resultado é surpreendente! As pessoas 
parecem não acreditar! “Nem parece a mesma 
pessoa!” Esse é um dos comentários que se pode 
ouvir.

Suponhamos que você fosse sorteada para participar 
de um programa assim, o que você gostaria que fosse 
transformado? Tudo? Algumas coisas?
Quando falamos em transformar, o estilo dos cabelos, 

inúmeros recursos para que isso aconteça.
E se falarmos em transformação do nosso coração? Do 
nosso caráter? Da nossa maneira de falar? Da nossa 
vida?
Jesus nos convida para sermos transformadas à Sua 

imagem. Sua 
morte na cruz 
possibilita essa 
t rans f orm ação ! 
Através do Seu 
sangue, somos 
perdoadas, somos 

Quando Deus nos 
criou, Ele nos fez 
à Sua imagem 
e semelhança 
(Gênesis 1:26).  
Como resultado da 
queda, perdemos 
essa semelhança.
Através da salvação, podemos ser transformadas! Não 
há nada, que Deus não possa transformar. Somos novas 
criaturas. Passamos pelo “bisturi” divino, pelo tratamento 
de Deus!”
A transformação que Deus faz é tão grande que também 

“Você está muito diferente!” “Não parece a mesma 
pessoa!”

exaltado!
O fato de querer ser mais bonita tem trazido frustação 
para muitas pessoas. Passar por essas transformações 
custa caro! Depende de “sorte”, ser escolhida entre 
milhares.

Podemos ser transformadas!
A salvação é gratuita! Jesus pagou o preço para termos 
uma nova vida! Hoje, você está sendo convidada para ser 
transformada! Você foi escolhida!

injustiça.  (1João 1:9)

Aplicação: 
Tenho uma grande curiosidade com respeito a todas essas 
pessoas que passaram por essas transformações: onde 
elas estão? Estão conseguindo se manter transformadas? 
O que aconteceu lhes devolveu a alegria?
Através da oração, da leitura da Palavra, do nosso 
envolvimento na obra de Deus, da fé, podemos nos 
manter afastadas do pecado e sermos semelhantes a 
Ele.
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Talita Cumi

Coro: “Jesus Cristo mudou meu viver” 

Esta é uma expressão hebraica que quer dizer: “me-
nina, levante-se!” 
Independentemente de sua condição, Jesus está di-
zendo para você hoje: “menina, levante-se!”. Você 
está triste por algum motivo: Jesus está dizendo: “me-
nina, alegre-se.!” Se você está preocupada, Jesus está 
dizendo: “menina, esteja em paz!” Se você está decep-
cionada com alguém, Jesus está dizendo: “menina, 
eu amo você, estou interessado em você e nunca irei 
decepcioná-la!”
Jesus encontrou aquela adolescente morta, numa 
condição que jamais poderia ser transformada. Inclu-
sive, alguns riram quando Jesus disse que ela estava 
dormindo e não morta. Sabe por que Jesus disse que 
ela não estava morta? Porque Ele enxergava muito 
além daquele momento e sabia que aquela adoles-
cente passaria por uma grande transformação: pas-
saria da morte para a vida.
O que pode levar uma adolescente à morte? Como 

alguém que morreu na adolescência? É normal al-
guém morrer na adolescência? O normal é uma pes-
soa idosa morrer, não uma adolescente!
Você sabe que muitas adolescentes morrem porque, 

-
ta fase que muitas adolescentes buscam alternativas 
que acreditam vão transformar a situação. Buscam 
as drogas, o sexo, amizades e eventos que prometem 

Fala a verdade, quantas pessoas olham para você, e 
veem uma adolescente problemática, rebelde, impos-

-
tamente porque não conseguem enxergar além das 
suas atitudes e escolhas, muitas das quais, você deve 
concordar, dão razão para que pensem tudo o que 
pensam sobre você. 
Como você está reagindo às transformações que têm 
acontecido com você por causa da adolescência? A 

-
cas como emocionais e que levam muitas adolescen-

de casa, com os irmãos e pais. Se você está vivendo 
alguma situação assim, ou parecida com isso, Jesus 
está dizendo: “TALITA CUMI!”

pai respeitado na sua comunidade, que soube onde 

porque foi à Pessoa certa. Talvez você seja uma ado-

lescente que nasceu 

boas condições e bem 
estruturada, e seus 
pais têm levado você 
a Jesus. Mas hoje você 
está pensando que 
existe algo melhor 
longe de Jesus e da 
Sua casa. Não se de-
ixe enganar, saiba que 
o melhor caminho a 
seguir é Jesus, que é 
“o caminho a verdade 
e a vida”. Ele, além de 
ajudá-la nesta fase de 
transformações naturais, 
tem poder para fazer que você seja TRANSFORMADA 
NA IMAGEM DE DEUS.

um pai ou mãe que conhecem Jesus é condição para 
você ser transformada na imagem de Deus? Bem, 
tudo isso ajuda, mas não é condição, porque JESUS 
não tem adolescentes preferidas, e todas podem 
ter essa transformação. Não importa sua história e 

tenha sido, Jesus tem todo o poder para promover 
essa transformação em você. É uma transformação 
de efeito imediato e eterno.
Você não tem ideia do que uma adolescente 
transformada na imagem de Deus pode fazer 

-
munidade! Pode causar um grande impacto 
para a glória de Deus.

Dinâmica/Aplicação     
Vestir uma adolescente com roupas sujas, velhas 
rasgadas por cima de roupas limpas e bonitas. As-
sim é uma adolescente antes de ser transforma-
da na imagem de Deus. A adolescente vai tiran-
do todas as peças da roupa de cima, cada uma 
simbolizando uma atitude ou pecado que faz parte 
da adolescência. Quando só estiver a roupa limpa 
e muito bonita, fazer a aplicação dizendo que esta 
adolescente sempre esteve ali, mas foi deformada 
pelas atitudes e escolhas erradas. Mas Jesus tem 
o poder de trazê-la de volta ao plano original de 
Deus, mudando de DEFORMADA para TRANSFOR-
MADA NA IMAGEM DE DEUS.
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Perto Não é o Bastante

Coro: “Perto de Deus eu quero andar” 

Perto, perto de Deus eu quero andar, 
Perto, perto de Deus eu quero andar, 
Perto, perto de Deus eu quero andar, 

Quero ser parecido com Jesus. 
Mentirinha, não, não, não, minha língua já tem dono,

Nome feio também não, é de Deus meu coração“.

respondido sabiamente, Jesus lhe disse: “Você não 
está longe do Reino de Deus.”

muito interessante e certamente tem muito para nos 
ensinar. 

para ver se pegava o, então, mais novo trem (inclusive 
com ar condicionado), na estação Guilherme da 
Silveira, em Bangu. O trem estava estacionado na 
estação; subi as escadarias e desci correndo para 

trem; paguei a passagem e, ao pisar a plataforma, 
ouvi o som que indicava o fechamento das portas. 
Não, as portas não se abriram de novo. Por pouco 
não conseguimos pegar aquele trem, ou quase 
pegamos, chegamos tão perto, mas perto não foi, e 
não é o bastante.
Muitas vezes, por realizarem boas obras, as pessoas 

acham que estão dentro do Reino; outras, por 

consideram cidadãs do reino; mas, na verdade, 
essas pessoas estão apenas perto e não 
dentro, estão quase lá, mas não lá e esta é 
uma posição perigosa, pois a pessoa sente 

algo que não condiz com a realidade. Essa era 
também a situação daquele escriba – quase, 

mas não lá!
Para estar dentro do Reino, para nos tornarmos 

e usufruir de tudo que nele existe, precisamos 
ser transformados à imagem e semelhança do 

Rei. Precisamos ter o Filho modelo, Jesus, como 
Senhor e Salvador de nossas vidas, obedecermos a 
Sua Palavra e servi-lo de todo o coração. É preciso 
seguir as regras do Reino. 
Por que essa palavra é tão importante para nós 
adolescentes?
Porque todos nós precisamos escolher entre estar 
dentro dos caminhos de Deus, ou fora.  São duas 
escolhas completamente diferentes e que têm suas 
consequências: uma vida de amor ao mundo que já 

uma vida de obediência à vontade de Deus, com a 
consequente vida eterna.

Portanto, precisamos fortalecer ainda mais a nossa 
fé no Senhor. Fiquemos com a obediência e a vida. 
Fujamos do mundanismo! Vamos renovar ainda mais 
a nossa mente pelo conhecimento da Palavra. O que 
“há no mundo” é oposto à natureza de Deus. Em vez 
de amar o mundo, o jovem crente deve “transformar-
se pela renovação da sua mente” (Rm. 12.2). Amar o 
mundo é tornar-se inimigo de Deus (Tiago 4.4).
Não gostamos muito de nos submeter às regras, de 
nos sujeitar às pessoas.
Arrependa-se de seus pecados, confesse-os a Cristo e 
receba-O como seu Salvador e você deixará de estar 
apenas perto do Reino, você estará dentro dele.
Não deixe esse trem escapar; você não pode perdê-
lo, pode ser que não haja outro. O que devemos 

Oração
Poderoso Deus, obrigado por me amar e me salvar. 
Realmente quero amadurecer na Tua graça. Abençoa-
me hoje, enquanto procuro imitar hábitos santos e me 
alimento espiritualmente com as coisas que vão me 
ajudar a crescer. Eu sei que o crescimento verdadeiro 
vem somente de Ti; então, peço que o Senhor me 

caráter. Em nome de Jesus. Amém.
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Os Conflitos na Adolescência

Dinâmica
Reunir os adolescentes e jovens da Liga em grupo. 

-

-
centes, para que o nosso Deus abençoe suas vidas, 
dando força e coragem para enfrentar todos os obs-
táculos da vida.    

Introdução

-
tão em todo momento na vida dos jovens!  Todas as 

outras, podem ter sido causados por situações tais 
como: falta de carinho dos pais, perda de um ente 

-
pos atuais como o primeiro emprego, os estudos, 

são diversas situações pelas quais, normalmente, os 
adolescentes passam. Uma recente pesquisa feita 
revela que,  pelo menos 20% dos pacientes que pas-

infância ou adolescência existe o risco de surgirem 
distúrbios bipolares, nos quais fases de depressão 
se alternam com outras manias, caracterizadas por 
euforia, agitação psicomotora, diminuição da neces-
sidade de sono, ideias de grandeza e comportamen-
tos de risco.
Antes da puberdade, o risco de apresentar depressão 
é o mesmo para meninos ou meninas. Mais tarde, ele 
se torna duas vezes maior no sexo feminino. A pre-
valência da enfermidade é alta: a depressão está pre-
sente em 1% das crianças e em 5% dos adolescentes.
Mas podemos nos prevenir e nos fortalecer em nosso 

-

e situações que passamos têm dois lados, e que é 
sensato, em vez de deixarmos afundar-nos  no deses-

cima. Dizer que vai ser fácil, não vai ser, mas é pos-
-

ança de  suas vidas  nas mãos dAquele que é o maior 
especialista em psicologia de todos os tempos Jesus 
Cristo.( PV. 22.19)      

Conclusão
A adolescência e a juventude é uma boa oportunidade 

-
teo e que ele poderia superar todas as adversidades 
e situações que poderiam surgir em sua vida.  Assim, 
adolescentes e jovens do século XXI, coloquem suas 

los a superar os obstáculos da vida. É muito triste ai-
nda existirem muitas pessoas, entre jovens e adultos, 
que não têm fé para se agarrarem a  essa certeza que 
o nosso Deus todo-poderoso nos dá de que não falha 

-

vida começar a manifestar-se, saibamos que 
Ele lutará conosco lado a lado e seremos, 
então, mais que vencedores  e avançaremos 

Então, avante jovens e adolescentes, Deus 
está com vocês todo o tempo da sua vida.  Por 

“De todos os lados somos pressionados, mas 

desesperados;
somos perseguidos, mas não abandonados; aba-

nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de 
Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois 
nós, que estamos vivos, somos sempre entreg-
ues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida 
também se manifeste em nosso corpo mortal.” (2 
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Amigo a Importância de ter e de Ser!
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Coro: “Não existe nada melhor”

Dinâmica:
Amigo é o que 

Objetivo: 
Despertar para 
a importância 
que temos na 
vida das pes-
soas que estão 
ao nosso redor 

que precisa ex-
istir na camin-
hada do grupo.

1. Convidar os participantes a formar duplas. A dupla 
combina quem será o cego e quem será o guia. O cego 
fecha seus olhos e é auxiliado pelo guia. O guia, de ol-
hos abertos, dá o seu ombro ou a sua mão e o ajuda. 
2. As duplas seguem por diversos caminhos, inclusive 
passando por obstáculos. Deixa-se um tempo para 
que haja a vivência necessária. Depois, o animador da 
dinâmica orienta para que se invertam os papeis. A 
dinâmica segue por alguns minutos.
3. O animador da dinâmica dá um sinal de parada, e as 
duplas voltam à sala, para partilharem com o grupo a 
experiência: o que sentiram como cegos e como guias? 
Como isso aplica às nossas relações de amizade?

Introdução:
Hoje em dia, cada vez mais, vivemos na era das 

novas tecnologias e redes sociais. A nossa lista 
de amizades no Facebook, recebendo e envi-
ando solicitações de amizade, vai aumentando 
a olhos vistos, chegando a centenas ou até mil-

hares. No Whatsapp, fazemos parte de vários e 
diferentes grupos. Isso nos dá a falsa ideia de que 

temos vários amigos, pessoas em quem podemos 
-

osco. Mas a verdade é que essa não é a realidade; 
muitas vezes sentimo-nos sozinhos, sem ninguém 

verdade é que temos perdido a essência de uma ver-
dadeira amizade.
A conhecida história de Rute e Noemi mostra-nos o 
exemplo de uma amizade pura e sincera que, acredi-
to, todas desejamos. 

Noemi, preocupada com as suas duas noras, acon-
selhou-as a voltarem para casa de sua mãe, desejan-
do-lhes o melhor: que Deus tivesse compaixão delas 

e que desse a cada uma um novo lar e a oportunidade 
de voltarem a casar. Ela sabia que nada mais tinha para 
lhes oferecer e que, se continuassem com ela, não teri-
am esperança de um futuro melhor. Enquanto a nora, 
Orfa, aceitou a sugestão, Rute optou por continuar com 
ela, independentemente de toda e qualquer adversi-
dade que pudesse surgir – leia Rute 1:16. 
Com a morte de seu marido, Rute e Noemi não tinham 
mais nenhum laço familiar que as unisse, assim, a de-
cisão de Rute em permanecer com Noemi foi mera-
mente uma questão de amizade. No decorrer do livro 
que retrata essa história, podemos observar com a 
amizade perdurou, através do cuidado e preocupação 
que tinham uma pela outra. Rute, chegando à terra de 
Noemi, saiu para trabalhar, buscando o sustento para 
ambas. Noemi arrumou um marido para Rute, alguém 
que sabia que lhe iria dar um lar e que cuidaria muito 
bem dela.
Embora nem sempre seja fácil ser ou ter amigos sin-
ceros, amizades verdadeiras fazem parte do plano de 
Deus. Ele nos criou para nos relacionarmos. A amizade 

e se preocupava com a outra. 
Permitamos que Deus nos transforme à Sua imagem, 
para que consigamos cultivar relacionamentos de am-
izade sincera como a de Rute e Noemi, mostrando pre-
ocupação pelo outro, cuidando e desejando o melhor 
para a sua vida. 

Poema do Amigo Aprendiz – Fernando Pessoa
“Quero ser seu amigo (Quero ser sua amiga...)

Nem demais e nem de menos. Nem tão longe e nem tão 
perto.

Na medida mais precisa que eu puder.

mais discreta que eu souber.
Sem tirar-te a liberdade. Sem jamais te sufocar. Sem 

forçar tua vontade.
Sem falar quando for hora de calar. E sem calar quando 

for hora de falar.
Nem ausente e nem presente por demais.
Simplesmente, calmamente, ser-te paz...

É bonito ser amigo... É bonito ser amiga. Mas, confesso, é 
tão difícil aprender.

E por isso eu te suplico paciência. Vou encher este teu 
rosto de lembranças!

Dá-me um tempo de acertar nossas distâncias!”

Leia Provérbios 18:24

Cadete do 2º ano
Liliana Castanho

Colégio de Cadetes
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Mudanças Positivas

Coro: “Aos olhos do Pai” (Diante do Trono) 

Atividade
Coloque em vários pedaços de papel o nome de várias 
partes do corpo de um elefante: cabeça, corpo, rabo, 
pata dianteira esquerda, dianteira direita, traseira es-
querda, traseira direita e rabo. Cada grupo desenha uma 
parte sem ver o que o outro grupo está fazendo e, ao 

Objetivo: -
formações positivas sem comunicação e cooperação.

Segundo o dicionário, “personalidade”é: aquilo que a dis-
tingue de outra.
Você já parou para pensar no quanto é especial para 
Deus, e como Ele planejou cada detalhe para lhe fazer 
única?
Muito embora Deus nos tenha feito à Sua imagem e se-
melhança, temos desvirtuado os propósitos Dele nessa 
busca desenfreada por nós mesmos.
A necessidade de aprovação por parte daqueles com 
quem nos relacionamos tem feito com que nos colo-
quemos em situação delicada, pois temos negociado 

lugar ao sol”. Tem ocorrido nos últimos tempos, por par-
te de adolescentes nas escolas e em outros seguimentos, 

-
rem a experimentar coisas que agridem seu corpo, seu 
senso moral e extravasam todos os limites da normali-
dade. A pergunta que você deve se fazer é: vale a pena?
Como professor em uma escola técnica, tenho lecionado 
para dezenas de adolescentes e tenho observado que 
essa atitude de negociar o ”eu”, tem criado uma geração 

-
mente essa realidade não é somente do meio secular, 
mas da igreja também, pois o individualismo tem toma-
do conta desta geração que vive um marxismo cultural 
(conjunto de ideias que visam derrubar os valores fa-
miliares, culturais, ideologia de gêneros, gostos e outros) 
tornando as pessoas alienadas e distantes do que Deus 
planejou para Sua maior obra da criação, o ser humano.

dia os valores que nos foram deixados como exemplo 
por Jesus quando esteve aqui na terra. Devemos permitir 
que  nosso caráter seja moldado à imagem e semelhan-

agradável aos olhos de Deus, pois somente encontrare-
mos alegria verdadeira, sem culpa, sem traumas e com 
a certeza de estarmos fazendo a vontade de Deus, se O 
buscarmos de todo o coração, deixando-nos ser condu-
zidos (João 14:26).

-

mas a verdade é que vivemos um relacionamento parcial 
e condicional com Deus. Não podemos esperar que Ele 
nos abençoe se não nos submetemos às Suas condições. 
As bênçãos de Deus são como um grande guarda-chuva 
que protege apenas quem está embaixo na hora da chu-

que estão debaixo da Sua vontade estão aptos a serem 

Nós mudamos todos os dias, conforme as situações que 
se apresentam a nós, mas Deus não muda nunca, Ele é o 
mesmo ontem, hoje e eternamente (Hebreus 13:8).
Precisamos aprender a nos espelhar em fontes segu-
ras, que não estejam sujeitas a modismos e outras 
condições que mudam conforme a ocasião.  Es-
tou falando do caráter imutável de Deus. Existem 

escravo e, mesmo assim, manteve sua posição, 
de forma que Deus o honrou. O mesmo aconte-
ceu com Paulo e Silas na prisão, Daniel na cova dos 
leões, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego na fornalha, e 
o profeta Elias contra os profetas de Baal.
Pensando em todas essas histórias, você deve se 
perguntar:
-Porque não deixei ainda Deus trabalhar em todas 
as áreas da minha vida?
Você tem nas mãos a chave para mudar seu presente 
e seu futuro, mas deve seguir um simples conselho 
que se encontra em Provérbios 3:6.

Aplicação
Dependamos de Deus a cada dia para vivermos sob 
Seus valores e não sob os do mundo.
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Marco Antonio Izzo
Professor e Consultor Nacional do

Instituto Tecnológico de Goiás
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Tempo de Preparação

Cântico: 465 “Eis que um anjo proclamou”

Atividade
Uma Coroa de 
Advento ou castiçal 
com quatro velas. 
Acender uma vela 
a cada semana, 
conforme for 
discorrendo sobre 
os domingos do 
Advento.

Dinâmica

tesouras e pincel/canetinha hidrocor)

para que  desenhem o pé uma da outra no papel e 
depois escrevam no pé recortado algo que gostariam 
(sentimentos, desejos, etc). Então peça que coloquem 
as pegadas no chão em qualquer posição.

luz e calor, Jesus é a luz da nossa vida e, no Natal, Ele 
nasceu para trazer luz para o mundo que andava nas 
trevas. 

preparamos para celebrar o nascimento de Jesus. 
É como um caminho que trilhamos durante 4 

semanas ao encontro de Jesus que nasce para 
nos salvar. 

pegadas deste jeito? Como iremos ao encontro 
de Jesus? (peça que arrumem as pegadas em 

direção ao sol e fale que no Advento devemos 

mais sobre o nascimento de Jesus, orando mais, 

Igreja). Depois, leiam, nas pegadas, o que esperam 
para este Advento. (ler o que escreveram).

Devocional

Estamos no mês do Natal, tempo de festa, alegria, 
presentes, luzes e comidas gostosas. As pessoas 

apenas comércio, não tendo nada a ver com Jesus, 
o verdadeiro motivo do Natal, que, muitas vezes, é o 
menos lembrado. 
Na tradição cristã, os quatro domingos anteriores ao 
Natal são chamados de “ADVENTO”, um tempo de 

preparação, alegria e  expectativa para a celebração do 

a coroa do Advento e, a cada domingo acendemos uma 

lembra:

1º: dos profetas do Antigo Testamento que falaram da 
vinda e profetizaram o nascimento de Jesus;

As profecias do Antigo Testamento se cumpriram em 
Jesus. Ele veio a este mundo para salvar a mim e a você. 
Ele morreu como ovelha indo ao matadouro, e o Pai 
consentiu com a morte de Seu único Filho para nos 

2º: de João Batista, o último dos profetas, que anunciou 
o caminho para Jesus;
João Batista pregou o evangelho de arrependimento 
preparando o caminho para Jesus. Alertou para que a vida 
de pecado fosse abandonada e houvesse reconciliação 
com Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. 
Precisamos mudar nosso comportamento e cuidar 
para não cairmos nas armadilhas do inimigo quando 
falamos mal do irmão, pensamos em nossos próprios 
interesses ou fazemos qualquer coisa  que desagrada o 
coração de Deus.
3º: que Jesus Cristo é o Juiz e voltará para julgar os vivos 
e os mortos e construir o Seu reino;
Ler João 5:24. 
Jesus nos disse que Ele veio para dar vida e vida em 
abundância, conforme João 10:10. 
4º: que Deus está em nosso meio sempre que ouvimos 
a Sua Palavra.  
Ler Mateus 18:20. 
Ouvir a Palavra de Deus é bom, mas o Senhor quer que 
a pratiquemos.

O Advento é marcado pela esperança - a espera do 
Messias prometido; a fé - na realização da promessa; 
o amor - demonstrado com a chegada do Messias e a 
paz - por Ele anunciada.
Jesus veio na forma de uma criança, por causa do amor 
do Pai, para resgatar o perdido. Sem Ele não existiria 
Natal. “Se Cristo nascer mil vezes em Belém, mas não 
nascer em nossos corações, ainda não chegou o Natal 
em nós”.
O seu coração está preparado? Você reconhece o 
verdadeiro sentido do Natal? 
Que possamos deixar Jesus Cristo nascer em nossos 
corações de forma que faça a diferença em nossa vida e 
assim façamos a diferença na vida de outros.
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Conteúdo do CD:

(todos os
programas devem abrir)

Instruções para abrir o cd-rom (ou DVD-rom):
1. Com o computador ligado coloque o CD no 

leitor de CD/DVD.
2. -

Computador” e clique uma vez para abrir. Se 
o seu Windows for o Vista ou o Windows 7 o 

3. A janela do Meu Computador se abrirá, pro-
cure unidade de CD/DVD e clique duas vezes.

4. Clique no nome do arquivo para abrir.

Instruções para instalar o Leitor PDF:
1. Para ter o Adobe no seu PC, Abra o CD Rom e clique            

progama chamado Adobe Reader, clique 2 vezes sobre 
ele.

2. 
você avance as janelas para instalar o soft ware.

3. -
alho. Clique nele, aceite os termos do programa e pronto, 

4. 

Oração do Ministério
Feminino

sorriso amável e um 
coração atencioso.

 
boa vontade para ouvir e 
prontidão para aprender.

 
segurança, perseverança, 

misericórdia e amor.
 

toda a qualidade que eu 
encontro em Ti, Senhor.
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