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

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

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

JUNHO – Vermelho/Laranja: O laço vermelho do sexto mês do ano é indicativo para a importância de
doar sangue. Isso se deve ao dia 14/06, o “Dia Mundial do Doador de Sangue”. Junho ainda se colore de
Laranja para a conscientizar sobre a anemia. 05 de junho - Dia Mundial do Meio Ambiente (cor verde)
JULHO - Amarelo: O sétimo mês do ano ganha a cor amarelada para trazer à tona a conscientização
sobre o câncer ósseo e também as hepatites virais. 30 de julho - Dia mundial de combate ao tráfico de
pessoas (cor Azul)
AGOSTO - Dourado: Nesse mês, entre os dias 01 e 07, acontece a “Semana Mundial da Amamentação”,
por isso, o período é destinado às informações sobre o aleitamento materno. A AGOSTO LILÁS – LEI
MARIA DA PENHA
SETEMBRO - Vermelho/Verde/Amarelo: O nono mês do ano fica vermelho para ressaltar a importância
de cuidarmos da saúde do coração. O período também destaca ações sobre a doação de órgãos e a
prevenção do câncer no intestino. Para essas duas campanhas, o mês se pinta de verde. O amarelo está
relacionado à campanha de prevenção ao suicídio. No dia 10 deste mês se comemora o Dia Mundial da
Prevenção do Suicídio.
OUTUBRO - Rosa: Mais divulgado e conhecido por todo o mundo, o Outubro Rosa foi uma das primeiras
campanhas criadas (Iniciou-se nos Estados Unidos, na década de 1990) e é dedicado à conscientização
sobre o câncer de mama. 10 de outubro - Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher (cor laranja)
NOVEMBRO - Azul: E se outubro é dedicado em maior parte à saúde feminina, novembro chega para os
homens quebrarem seus preconceitos históricos. O “Novembro Azul” ganha também um logotipo em
formato de bigode para conscientizar as pessoas sobre a importância de prevenir e combater o câncer
de próstata. Além disso, a cor também serve para campanhas voltadas aos cuidados da diabetes. 25 de
novembro Dia INTERNACIONAL da Não-Violência Contra a Mulher (cor laranja)
DEZEMBRO - Laranja/Vermelho: O ano se fecha com cores vibrantes. O “Dezembro Laranja”, serve
para conscientizar sobre a importância de combater o câncer de pele, enquanto o “Dezembro Vermelho”
ressalta a necessidade de prevenir a AIDS.
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CARTA
Queridas irmãs em Cristo,
Feliz Ano Novo! 2021 chegou!
Fechamos a porta em 2020! Que ano incrível foi para o mundo inteiro! Jamais esqueceremos 2020, um ano
repleto de tristeza, solidão, arrependimento, dor, incerteza e muito medo! No entanto, em meio a tudo isso,
Deus foi fiel ao Seu povo. Mesmo através da batalha avassaladora da COVID 19, todos nós experimentamos
e testemunhamos milagres incríveis, impossibilidades tornadas possíveis e uma proteção indescritível que só
pode vir de um Deus que ainda tem o mundo inteiro em Suas mãos!
Estávamos repletas de emoções sem precedentes ao longo dos meses de 2020, mas também com esperança
e confiança do que Deus nos traria através da pandemia, e emergimos dando louvor e glória porque Suas misericórdias Se renovam a cada manhã! Deus não abandona o Seu povo! COVID 19 não vai nos derrotar, porque
na coragem e confiança de Deus passamos do normal, para um “novo” normal e para o “próximo” normal,
acreditando que Deus ainda tem grandes planos para que Seu povo aproveite a vida ao máximo.
Agora abraçamos totalmente o presente de Deus de 2021, enquanto Ele nos convida a entrar no desconhecido mais uma vez. Como mulheres de fé, precisamos estar prontas e engajadas ao entrarmos neste novo
ano, porque estamos indo para onde nunca estivemos antes! Deus ainda está nos chamando para ir além das
zonas familiares e de conforto em nossas vidas para fazermos as próximas “coisas novas” se quisermos ser
relevantes e impactantes em levar as mulheres a um relacionamento transformador com Jesus.
“À medida que entramos no desconhecido, descobrimos que podemos ser frágeis, fortes e aterrorizados, tudo
ao mesmo tempo” (Paul S. Boynton - Comece com Sim).
O movimento “REIMAGINANDO” do Ministério Feminino está vivo e bem! Estou grata a Deus pela forma como
as mulheres ao redor do mundo “reimaginaram” a missão e os ministérios ao longo dos meses críticos da COVID 19. Deus continua a abrir portas e devemos ser criativas, relevantes e preparadas para seguir em frente
com Deus e ver o que Ele fará, porque estamos dispostas a dar um passo de fé! Estou muito animada com o
que Deus fará em e através de todas nós, porque 2021 pertence a Ele.
Em Josué 1, vemos Josué recebendo uma grande tarefa de Deus - uma que tenho certeza de que ele não se
sentia pronto, mas Deus sabia que Josué estava pronto para a tarefa. Nunca deixa de me surpreender como
Deus equipará as pessoas para fazer, se elas estiverem dispostas a dar um passo de fé.
Irmãs em Cristo, em vez de ter medo de novos desafios, novas oportunidades que Deus coloca em nosso
caminho, precisamos lembrar que “se Deus é por nós, quem será contra nós”. Quando for Seu plano, Ele nos
capacitará a fazer grandes coisas porque Ele é um grande Deus!
“Mesmo quando todo mundo nos diz que é impossível, se dermos um passo de fé e seguirmos a Deus, Ele nos
dará a graça de seguir em frente”. (Joyce Meyer)
Deixo-as com as palavras de Josué que espero colocará fogo em seu coração, motivação em sua missão e
energia espiritual em sua obediência: “Não te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime,
pois o Senhor seu Deus estará com você onde quer que você vá. ” (Josué 1: 9)
Deus as abençoe com a Sua presença e o poder do Espírito Santo!
Em Cristo Jesus,

Comissária Rosalie Peddle
Presidente Mundial do Ministério Feminino
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CARTA
Queridas irmãs em Cristo,
É um privilégio e uma alegria saudá-las no amor de nosso Senhor Jesus Cristo e compartilhar com vocês a nossa
Revista de Recursos do Ministério Feminino de 2021. Nossa gratidão a todas as pessoas bonitas que contribuíram
com este recurso, especialmente agradecendo à Tenente-Coronel Veronica Danielson que trabalhou duro no design, coordenação e edição de cada página a fim de publicar este adorável recurso.
Todos os anos, quando me sento para escrever esta carta de Ano Novo e compartilhar nosso tema para o ano eu paro, penso e oro por todas nós. Lembro-me também dos nossos amigos em Portugal, Angola e Moçambique
que irão partilhar este recurso conosco. Certamente, nenhuma de nós sabe o que este ano nos apresentará ou
quais mudanças ele trará para nossas vidas ou para as de nossos entes queridos. O ano passado começou como
qualquer outro, mas todos nós experimentamos mudanças sem precedentes devido à Covid-19. Essa e outras
coisas virão conosco em 2021.
Minha esperança é que não apenas sobrevivamos, mas prosperemos este ano. À medida que consideramos o
movimento “Reimaginando”, vamos seguir em frente com fé e com a expectativa de que cresceremos e floresceremos como mulheres no ministério por meio do Ministério Feminino, e que o Deus Todo-Poderoso nos usará
para ajudar outras mulheres a também florescerem.
Junte-se a mim este ano para ecoar a bela oração de Paulo: “Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os
fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos,
compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo
conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.” (Efésios 3: 16-19)
Florescendo juntas - em Cristo, nosso Senhor,

Coronel Debbie Horwood - PNFM
Queridas irmãs,
Escrevo para vocês durante um ano bastante difícil e diferente para todas nós pensando neste maravilhoso tema
a ser desenvolvido no Ministério Feminino no Brasil para o ano de 2021: FLORESCER! Esta é uma grande oportunidade para florescermos através de tudo que fizermos nas vidas das pessoas ao nosso redor e com quem
tivermos um simples contato!
Em 2020, por causa do COVID 19, pensamos em maneiras diferentes de mantermos contato com outras pessoas,
como motivá-las e ajuda-las a sentirem-se bem consigo mesmas e com tudo o que está acontecendo, sob uma
perspectiva positiva. Enfim, quero encorajá-las a usar sua boa disposição e criatividade para FLORESCER... Abrirse para o novo de Deus, para deixar-se ser bênção de Deus na vida de outras pessoas, utilizar seus dons e seus
talentos para glória de Deus, aproveitar o seu tempo para investir no Reino de Deus!
Que você mesma esteja motivada a FLORESCER e a espalhar as sementes do amor e da graça de Deus, lembrando primeiro o quanto você é preciosa para o Pai e levando outras mulheres a desfrutar da presença do Altíssimo.
Como escrito no verso 12 dos Salmos 92, “Os justos florescerão como a palmeira,...”, então, compartilhe o que
você tem de melhor e assim poderemos juntas neste novo ano REIMAGINAR grandes coisas para o Ministério
Feminino em 2021!
Confie no que Deus quer fazer em você e através de você! No amor do Senhor,

Tenente-Coronel Nara Strasse - SNFM
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ADORAÇÃO

Enraizada no Amor
de Deus

Ideia de atividade
1. Para que as mulheres se movimentem e tenham
um pouco de descontração, cante com elas o Coro de
gestos da EBD: “As árvores balançam”- https://www.
youtube.com/watch?v=Do4DmB3w47o

Departamento do MF

2. Divida as mulheres presentes em alguns grupos e
peça a cada grupo que, num dado tempo (2 minutos,
talvez) enumerem os benefícios que as árvores nos
trazem. O grupo que enumerar mais, recebe um
pequeno prêmio. (No primeiro parágrafo abaixo você
irá encontrar vários desses benefícios.

Leitura Bíblica: Efésios 3.16-19
Cântico 299: “Firme nas promessas do meu Salvador”
(a ser cantado no final)

As árvores são os organismos que têm vida mais
longa em nosso planeta e são um dos maiores
recursos naturais da terra. Elas mantêm puro
nosso suprimento de ar, reduzem a poluição
sonora, melhoram a qualidade da água, ajudam
a prevenir a erosão, fornecem comida e material
para construção, proporcionam sombra e
embelezam a paisagem.
As árvores têm características semelhantes,
independente do tipo. Todas têm raízes que
crescem para baixo, troncos que crescem para
cima e galhos que crescem para os lados. Quando
observamos uma floresta, vemos árvores que
estão crescendo vigorosamente em seu ambiente.
Elas têm troncos altos e fortes e galhos cheios
de folhas. Elas estão viçosas porque suas raízes
encontraram água para nutri-las e rochas nas
quais se agarrarem a fim de terem estabilidade.
Uma vez que o sistema de raízes está estabelecido
e seguro, então, a árvore começa a crescer e ficar
viçosa e pode servir para todos os propósitos tão
importantes enumerados acima.
Provavelmente tendo a metáfora das árvores em
mente, Paulo escreve o seguinte em Efésios 3.1719a – “Oro... para que Cristo habite no coração de
vocês mediante a fé; e oro que, estando arraigados
e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente
com todos os santos, compreender a largura, o
comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer
o amor de Cristo...”. Paulo está dizendo que ora
para que os efésios tivessem suas raízes firmadas
no amor de Cristo e percebessem a imensa
dimensão desse amor (largura, comprimento,
altura e profundidade).

podendo resistir aos vendavais? Por outro lado,
o que pode estar dificultando que você tenha
profundidade em seu relacionamento com Deus,
impedindo-a de alcançar a altura, o comprimento
e a largura espirituais e ser uma influência benéfica
no mundo, a exemplo das árvores?
Atividade:
Talvez fosse bom que neste momento da nossa
devocional fizéssemos uma lista daquelas coisas
que podem nos dificultar de alcançarmos essa
profundidade e firmeza em nosso relacionamento
com Deus, e, então, juntas, também podermos
encontrar as formas de eliminarmos cada
uma delas, para nos tornarmos pessoas
com estabilidade espiritual (raízes fortes) e,
consequentemente, refletirmos isso em nosso
viver diário (troncos fortes e galhos viçosos e
produtivos), abençoando as demais pessoas. (Dê
tempo para fazer essa atividade com as mulheres
presentes, e tenha papel – tipo flip chart ou outro –
ou quadro – negro ou branco – para ir anotando o
que for sendo compartilhado por elas.)
Conclusão:
Tenham um momento de oração como resultado
da atividade acima e terminem este tempo
cantando o Cântico nº 299.

Você está satisfeita com a profundidade de seu
relacionamento com Deus, de tal forma que
quando as adversidades vierem você esteja com
suas raízes espirituais bem firmes e profundas,

.6.

AMIZADE
Ideia de Atividade
O objetivo deste programa é o de promover a
compreensão e desenvolver amizade entre grupos de
diferentes idades. Sendo assim, peça a cada mulher que
convide duas outras para este encontro: uma mais velha
e outra mais jovem. Se for possível, arrume mesas para
seis. Sente duas mulheres do MF e quatro convidadas
em cada mesa. Decore usando flores naturais, talvez dos
jardins das próprias mulheres. Pode também decorar o
espaço de forma que dê a impressão de um jardim.
Se você tem forminhas em formato de flores, pode fazer
sanduíches para o lanche e cortar com as forminhas.
Pode fazer também a gelatina mais dura e cortar com as
forminhas.
Estes dois vídeos a seguir ajudam a entender as diferentes
gerações ao longo dos anos, e podem ser de interesse
para as mulheres:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=L
uQvjZec2h8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zMDGklOr8FQ
Depois de assistirem a um ou aos dois vídeos, peça às
mulheres que identifiquem a geração da qual elas fazem
parte e, então, pergunte...
Para as mulheres mais velhas:
1.Quais foram seus maiores desafios como mulheres
jovens?
2. O que vocês gostariam de ter feito diferente?
3. Que conselhos vocês dariam para as mulheres mais
jovens?
Para as mulheres mais jovens:
1. O que vocês gostariam que as gerações mais velhas
entendessem sobre vocês?
2. Quais são os seus maiores desafios?
Às vezes temos a tendência de descartar a amizade de
alguém por não sermos da mesma idade e acharmos,
então, que não temos nada em comum com a outra
pessoa. Mas, quando amamos como a Bíblia nos ensina,
percebemos que o amor não tem barreiras de geração,
por exemplo. Amigas/amigos podem comer juntas/
juntos, rir, se divertir, adorar a Deus, independente da
idade, exatamente como estamos fazendo aqui hoje.
As árvores têm muito a nos ensinar sobre amizade e
dependência. Aprendi algo sobre isso no livro A vida
secreta das árvores, de Peter Wohlleben, publicado pela
Editora Sextante. Ele escreve o seguinte: “As raízes de
uma árvore são muito longas, têm mais que o dobro
da extensão da copa. Elas se entrelaçam e aderem às
raízes das árvores vizinhas. (...) No subterrâneo ocorre
uma troca ativa, segundo a qual quem tem muito cede e
quem tem pouco recebe ajuda.” Isso não é lindo? É pura
solidariedade! Uma lição para nós, seres humanos.
Mas elas são solidárias com e amigas dos insetos
também. O autor escreve: “Percebemos... os sinais de
contato positivo entre seres tão diferentes. Falo das
agradáveis mensagens enviadas pelas flores. Elas não
disseminam o aroma ao acaso ou para nos agradar.
Ao enviar essa mensagem, as árvores frutíferas,
os salgueiros e as castanheiras estão fazendo um
convite às abelhas. Quando atendem ao chamado,

Raízes Entrelaçadas
– Cultivando a
Amizade
Departamento do MF

Leitura Bíblica: Romanos 12.10
Coro: “Eu preciso de você, você precisa de mim”

os insetos recebem um néctar doce, rico em açúcar,
como recompensa pela polinização.” É uma troca...
não há egoísmo ou discriminação. Mais uma lição para
aprendermos. Conviver e ter amizade com pessoas de
outras gerações pode enriquecer nossas vidas, assim
como acontece com as árvores e os insetos. São tão
diferentes, no entanto, têm algo valioso para oferecer
uns aos outros, e isso complementa e enriquece suas
vidas!
O triste é que há árvores solitárias, que não querem se
relacionar com as outras. Essas ficam enfraquecidas,
pois perdem a capacidade de defesa que se estabelece
entre elas, pelo fato de não conseguirem se comunicar
com as demais. O autor escreve: “Sem acesso à rede,
elas não recebem o sinal de perigo iminente e acabam
sendo devoradas por lagartas e besouros. Os espécimes
solitários podem parecer saudáveis, mas de fato não
fazem ideia do que está acontecendo ao seu redor.”
Conclusão
“Dediquem-se aos outros com amor fraternal” (Rm.
12.10). Vamos nos dispor a seguir esse sábio conselho
das Escrituras, pois há gente precisando de nós, e
nós, igualmente, precisamos dos outros, e todas nós
precisamos de Deus! Um entrelaçamento desses só
pode gerar pessoas saudáveis e mais fortes!
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EDUCAÇÃO

Floresça
Experimentando
Viajar
Ebeneser Nogueira - Major
Chefe Distrital PR/SC

Leitura Bíblica: João 14.1-6
Cântico nº 446: “Do Oeste e do Leste”
Ideia de Atividade
Usar slides ou fotos impressas de paisagens e locais turísticos da Terra. Deixar que as mulheres compartilhem
a respeito de viagens que fizeram (seja para perto ou para longe): o motivo da viagem; com quem foram; se
gostaram ou não e por quê; algo que aprenderam com a viagem que fizeram. Deixar também que falem sobre
quais lugares gostariam de conhecer e por quê. Acham que será possível fazer essa viagem (dos sonhos)?
Uma das coisas que mais gosto na vida é viajar.
É claro que ficamos encantados ao ouvir falar de um lugar especial, ver fotos, assistir documentários, mas nada se
compara ao privilégio de visitar aquele lugar. Uma coisa é ouvir falar e ver imagens da Torre Eiffel, outra coisa é subir
no alto da Torre e ter uma visão panorâmica de Paris. Todos já vimos o Cristo Redentor, mas nem todos subiram lá
para sentir o vento soprar no seu rosto enquanto contempla a Cidade Maravilhosa. Conheço histórias de pessoas
que juntaram as economias de toda uma vida para conhecer um lugar específico. Na minha lista ainda há muitos
lugares por conhecer, e sei que ainda farei muitas viagens para conhecer as maravilhas que existem tanto no bairro
vizinho quanto além-mar.
Viajar, mesmo que seja para perto, amplia nossos horizontes, permite-nos aprender coisas novas, conhecer outras
culturas, experimentar uma culinária diferente e, principalmente, nos enriquecer no convívio com pessoas que
vivem de um modo diferente do nosso – e isso é possível, inclusive, dentro do nosso lindo e vasto Brasil!
Quando paro para pensar sobre qual foi a melhor viagem que já fiz, percebo que há uma que ainda não fiz que
sempre será a mais importante de todas: a Pátria Celestial. Apesar de haver lugares deslumbrantes neste planeta,
nenhum há de se comparar ao lugar que Jesus foi preparar para nós. Se a Terra nos presenteia com lugares idílicos,
imaginem, então, o que nos revelará o Céu!
Não somos ingênuos e sabemos que viagens custam caro. Quanto melhor o lugar, mais alto o preço. Se aqui na Terra
as coisas são assim, calculem o custo de ir ao Céu... É realmente muito caro, tão caro que nunca conseguiríamos
pagar. Nosso dinheiro nunca compraria a entrada no Céu. Mas, antes que você fique triste e desista da viagem,
lembre-se do que Jesus nos falou em João 14! Ele disse que iria preparar lugar para nós e que, para chegar lá, bastava
seguir o Caminho: Jesus! Ele é o Caminho para se chegar ao Lar Celestial! Por meio dEle, podemos ir para o Céu! E
esta não será uma viagem de onde voltaremos “trazendo na mala bastante saudade”! Nós podemos fixar residência
no lugar mais incrível do universo, porque a viagem já foi paga por meio do sangue que Jesus derramou lá na cruz.
Existe, porém, só uma maneira de adquirir esse fantástico pacote de viagem: Recebendo a Jesus como Senhor e
Salvador em nosso coração. Esse é o carimbo para o passaporte. O Evangelho de João 1.12 nos diz: “Mas a todos que
o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus”. Por meio de Jesus
somos aceitos por Deus como filhos!
Conclusão:
Você já recebeu a Jesus no seu coração e está pronto para embarcar nesta viagem gloriosa? Ainda há lugar! Venha se
juntar aos milhares que virão do Oeste e do Leste participar do grande banquete no Reino Celestial! (Dê oportunidade
para resposta.)
Viajar - Sérgio Pimenta (Vencedores Por Cristo): https://www.youtube.com/watch?v=7Z2IJAQq73o
Toda estrada leva a algum lugar, mesmo que não seja aonde se quer ir.
É preciso escolher, é preciso decidir, ver a direção e então partir.
Viajar, alegria a cada dia | Viajar, ter a paz por companhia,
Viajar, ter socorro sempre perto: Só Cristo é rumo certo!
Viajar, descobrir o que é a vida | Viajar, segurança em toda via.
Viajar, nunca mais estar sozinho:
Só Cristo é o caminho!
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SERVIÇO

Floresça no Uso de
Suas Habilidades e
de Seus Dons
Nara Strasse - Tenente-Coronel

Leitura Bíblica: Salmo 1:3; Ezequiel 47:12
Cântico 423: “Espalhemos, todos, a semente santa”
Ideia de Atividade
(de preferência usar no início do programa)
Dar um papel e caneta para cada mulher escrever uma habilidade ou dom ou ainda algo que faça bem, sem colocar
o nome; depois, dobrar e colocar em um recipiente junto com todos os outros. O facilitador irá embaralhar/
misturar todos os papéis e distribuir novamente para cada mulher, e elas irão ler e compartilhar COMO cada uma
colocaria em prática esta habilidade ou este dom, a fim de fazer melhor.
Por exemplo: Uma escreveria: “Cozinhar” e quem receber esse papel poderia dizer: “Cozinharia para as crianças
da EBD” ou “Faria um jantar para um casal de idosos vizinho.” Ou ainda: se você tem o dom de misericórdia,
poderia visitar uma outra sócia que não pode ir à Liga do Lar por motivo de enfermidade.

“Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas “folhas nunca murcham, e ele
prospera em tudo que faz.” Salmo 1.3 (NVT)
“A sua folha não murchará nem seu fruto apodrecerá. E produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui
do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas de remédio!” Ez 47.12 (KJA)
Quero convidá-las a refletir sobre nossas habilidades e dons, aquilo que temos recebido de Deus e desenvolvido
ao longo do tempo, ou aquilo que tivemos de aprender. Por exemplo: cozinhar, tocar um instrumento, etc.
Nosso foco em todas as situações deve ser o de melhorar sempre. Por isso, vamos analisar e aplicar os versículos
de nossa leitura da seguinte forma: pense em você como essa árvore plantada junto à margem do rio e que dá
muitos frutos, frutos que não apodrecem e muitas folhas e flores que servirão para bênção, como alimento e
remédio! Analisemos três aspectos:
1. QUEM É VOCÊ – SUA IDENTIDADE? – Ao pensar nessa pergunta, quais características você usaria para se
identificar? – Certamente você é uma pessoa criada por Deus com dons e habilidades e que recebeu e, talvez,
ainda recebe ensinamentos da mãe, da avó, dos livros, cursos, etc – como uma árvore que recebe o alimento da
terra, a luz do sol, o frescor da água, enfim, que tem tudo o que precisa para crescer e se desenvolver. Tenha
consciência de quem você é! Valorize-se! Olhe para você mesma e perceba quanta coisa boa tem dentro de você
e quanto já aprendeu, que a torna apta para contribuir com outros com base na sua experiência!
2. O QUE FAZER? – PASSAR ADIANTE – PRODUZIR – DAR O FRUTO – Usar o que aprendeu ensinando outros,
produzindo flores e frutos com o que você tem e com o que recebeu de Deus. Ao aprender, você precisará
reproduzir o que aprendeu! Seus talentos, suas habilidades e seus dons devem ser usados não apenas para você
mesma ou para serem guardados em uma caixa fechada, mas para compartilhar! Produza frutos e flores na vida
de outros, ajudando-os a se tornarem pessoas melhores, mais capacitadas.
3. PARA QUÊ? – PARA SERVIR DE BÊNÇÃO PARA ALGUÉM - Talvez haja uma pessoa que precise de sua ajuda,
uma pessoa solitária, uma recém-casada, uma vizinha ou tantas outras pessoas para quem você pode transmitir
seu ensinamento, sua experiência e enriquecer a vida de outra pessoa. Como um instrumento de Deus, você
pode ser usada pelo Senhor como canal de benção, de provisão e de cura!
Esteja aberta para o que Deus quer fazer em e através de você! Saia de sua zona de conforto, não se conforme
com a comodidade!
Olhe à sua volta e veja os campos esperando para serem semeados, plante a sua semente para que se torne uma
árvore frutífera também! PENSE EM COMO VOCÊ PODE SERVIR OUTRAS PESSOAS! FLORESÇA NA VIDA DELAS!
Que o Senhor ajude você a reconhecer quem você é em Cristo, contagiando outros para que também produzam
muitos frutos e flores que servirão de alimento e remédio (cf. Ez. 47.12).
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ADORAÇÃO

Disciplinas Espirituais:
Tradição
Contemplativa –
Aprofundando
as Raízes
Departamento do MF

Leitura Bíblica: Mt.14.22-23; Mc.1.35; Lc.6.12-13
Cântico 226: “Na presença do meu Mestre”
Este ano vamos incluir três (das seis) Disciplinas
Espirituais em nossas devocionais, a saber: “Tradição
Contemplativa”, “Tradição Sacramental” e “Tradição
de Adoração”. Mas, então, nos perguntamos: O que
são disciplinas espirituais?
“As disciplinas espirituais são aquelas encontradas
nas Escrituras que promovem crescimento espiritual
naqueles que acreditam no evangelho de Jesus Cristo.
Elas são hábitos que refletem a sua devoção, hábitos
que são experiências cristãs praticadas pelo povo de
Deus desde os tempos bíblicos.” Definição extraída
de:
http://palavrapratica.blogspot.com/2016/01/oque-sao-disciplinas-espirituais.html
Podem ser chamadas também de exercícios
espirituais, tomando como base as palavras de Paulo
a Timóteo: “Para progredir na vida cristã, faça sempre
exercícios espirituais” (1 Timóteo 4.7 NTLH).
Por que as disciplinas espirituais são chamadas de
Tradições? Porque elas são aspectos bem claros na
vida de Jesus e que, ao longo da história, homens e
mulheres, impactados por elas, foram repetindo suas
práticas, ao ponto de elas se tornarem correntes ou
tradições da espiritualidade cristã.
Devocional
A Tradição Contemplativa tem por objetivo nos ajudar
a aprofundar nossa intimidade com Deus, ajudandonos, assim, a aprofundar nossas raízes espirituais para
nos tornarmos mais fortes e mais frutíferas.
Sabemos, pelo relato dos Evangelhos, que Jesus tinha
uma vida bastante agitada e atarefada. Contudo, ao
mesmo tempo, lemos que frequentemente Ele Se
retirava para um lugar deserto ou afastado para orar,
para passar tempo de qualidade com Seu Pai (cf. Mt.
14.22-23; Mc. 1.35; Lc. 6.12-13). Ele Se tornou, de tal
forma, um modelo para os Seus discípulos sobre
a verdadeira comunhão com Deus que, em dada
ocasião, eles Lhe pediram: “Senhor, ensina-nos a orar”
(Lc. 11.1).
Jesus dava para Deus um espaço fundamental e
central em Sua vida, a ponto de poder afirmar que
nada poderia fazer sem Deus e que Sua missão na
vida era fazer a vontade do Pai (Jo. 5.19).
Quanto mais atarefado Jesus estava, mais Ele Se

retirava para reabastecer as forças espirituais e
receber orientação diretamente do Pai para seguir
adiante no cumprimento de Sua missão.
O problema conosco é que, apesar de termos o
exemplo de Jesus, para que sigamos os Seus passos,
insistimos, de modo geral, a darmos mais tempo
para nossas agendas cheias do que para cultivarmos
tempo com nosso Pai celeste. O fato é que, se nos
dispusermos a dar mais tempo para estarmos em
comunhão com Deus e na meditação da Sua Palavra,
perceberemos que nosso dia será mais produtivo e
mais tranquilo, pois estaremos dando a Ele o controle
de tudo o que nos diz respeito, além de O estarmos
colocando no lugar que Lhe é devido: o centro/o trono
de nossas vidas.
O fato é que se Jesus precisava desses tempos de
silêncio e separação do agito para Se renovar diante
do Pai, quando mais nós, não é verdade?! Vamos
nos dispor a criar espaço em nossos dias para
contemplarmos Deus e ouvirmos Sua voz? O ganho
para nós e para aqueles com quem convivemos será
imenso!
Atividades
Faça folhas individuais com as duas atividades abaixo
e distribua-as entre as mulheres presentes, para que
possam fazê-las em casa, na expectativa de que se
tornem prática em suas vidas.
1. “Separe uns cinco a dez minutos (ou mais) regulares
para oração. Encontre um momento em sua agenda
que seja livre de interrupções. Use esse tempo para
voltar seus pensamentos para Deus. Talvez você queira
ler um versículo da Bíblia e meditar nele durante esse
tempo ou talvez queira passar esse tempo elevando
as suas necessidades e preocupações a Deus.”
2. “Passe cinco ou dez minutos em silêncio. Como
mencionamos acima, reserve um tempo que seja livre
de interrupções. Use o tempo para ficar em silêncio.
Ore sem usar palavras, deixando que a paz do silêncio
lhe absorva. Dois amigos muito próximos podem
comunicar-se sem palavras – tente isso com Deus.
Simplesmente usufrua a Sua presença.”
(Atividades extraídas de Um Manual de Formação
Espiritual, de James Bryan Smith)
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AMIZADE
Ideias de Atividade
- Peça que cada pessoa presente pense num momento
da vida que a deixou muito feliz. Escolha algumas delas,
ou todas, se tiver tempo, para compartilharem esse
momento com as demais. Depois, pergunte a elas se
notaram a expressão no rosto de quem estava falando
e comente como essas memórias podem transformar
um rosto com um belo sorriso.
- Outra sugestão é que você conte histórias engraçadas,
piadinhas curtas e leves.
- Se quiser brincar, faça a brincadeira de ficar frente
a frente e veja quem consegue ficar sem sorrir. A
primeira que rir, perde.
Esses momentos certamente vão alegrar as pessoas e
deixá-las leves para receberem o momento devocional.

Florescendo Através
do Sorriso

Você já deve ter ouvido a expressão “rir é o melhor
remédio”. Essa expressão é bastante verdadeira,
sendo o sorriso, inclusive, recomendado pelos
médicos. A ação de sorrir melhora nosso sistema
respiratório e imunológico, aumenta a oxigenação
sanguínea, além de provocar a liberação de
substâncias em nosso corpo que diminuem o
estresse e que ajudam a diminuir a dor. Não
podemos nos esquecer de que sorrir nos aproxima
de outras pessoas, ajudando na nossa interação
social.
O bem-estar causado pelo riso é notável e, por isso,
a risoterapia já é usada em vários hospitais como
forma de melhorar a qualidade de vida do paciente.
Criar um ambiente agradável, deixando o paciente
sempre alegre, faz com que o desconforto de uma
internação seja diminuído e a disposição para
vencer as doenças melhore.
Como é gostoso sermos atendidos por alguém
com um sorriso no rosto, seja num caixa de loja ou
mercado, numa clínica, numa repartição pública...
seja onde for, o sorriso de alguém tem o poder de
descontrair, deixar o clima mais leve e nos deixa
mais à vontade. Barreiras de contato são quebradas
através do sorriso.
Um sorriso é sinal de alegria. Quem sorri mostra que
seu coração está feliz. Quando Deus nos abençoa, a
resposta natural é ficar alegre e sorrir.
O sorriso é uma expressão de louvor e gratidão a
Deus.
Em Jesus temos a alegria da salvação. Isso nos dá
muitos motivos para sorrir. Passamos por momentos
de tristeza, mas sabemos que Deus sempre vai nos
devolver a alegria. No Céu estaremos sempre felizes.
Esse é um bom motivo para voltar a sorrir.
“A alegria do coração transparece no rosto, mas o
coração angustiado oprime o espírito” (Provérbios
15.13).
Às vezes as coisas podem não estar como
gostaríamos, mas o simples fato de termos vencido
até hoje é um milagre. Quantas vezes pensamos
em desistir ou quantas situações que pareciam
invencíveis nós superamos? Quantos problemas que

Departamento do MF

Leitura Bíblica: Provérbios 15.13; Salmo 126.3
Cântico 379: “Vamos encher o mundo de alegria”
Coros: “Alegra-te como um raio de sol”
“A alegria está no coração”

pensamos que iriam nos consumir, conseguimos
resolver? Se olharmos para trás podemos perceber
que o Senhor esteve ao nosso lado e nos sustentou.
Por isso podemos dizer que “Grandes coisas fez o
Senhor por nós e por isso estamos alegres” (Salmo
126.3). Podemos sorrir porque temos um Deus que
cuida de tudo. E temos fé que as coisas que ainda
não se acertaram vão ficar bem.
ORAÇÃO:
Senhor, lembre-me de sorrir diariamente! O Senhor
me deu muita alegria, e quero exibi-la e iluminar a
vida dos outros!
Conclusão
Nunca se esqueça de que sempre existem razões
para sorrir, mesmo que o mundo tente lhe fazer
chorar. A alegria está por toda parte, se você estiver
disposta a procurá-la. Está numa conversa gostosa
e num riso de criança. Num cheiro de café fresco e
numa fruta colhida do pé. Está no azul do céu e no
barulho de chuva no telhado. E está dentro de você.
Deixe essa alegria florescer!
Sugestão de Filme:
watch?v=uYgOFJXd8lU
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https://www.youtube.com/

EDUCAÇÃO

Mal de Alzheimer Confiando no Senhor
Iolanda Camargo - Major (A)

Leitura Bíblica: 2 Coríntios 1.3-4
Coro: “Eu só confio no Senhor, que não vai falhar”
“Vovô, o senhor colocou as chaves do carro na geladeira.”
O que poderia ter sido um engano divertido, foi preocupante para o neto de 30 anos de Joe e para outros membros da
família Evans. Esse evento estava entre uma série de sintomas que o patriarca da família vinha apresentando.
Joe era um professor de matemática aposentado, de 75 anos, muito ativo a vida toda e, mesmo na aposentadoria,
continuava gostando de golfe. Após uma sucessão de eventos que incluíam pegar o caminho errado quando voltava para
casa da aula de golfe, esquecer-se de colocar no correio as cartas que estavam no banco da frente do carro e não lembrar
o nome de um amigo próximo, a família se perguntava se havia um problema maior do que simples esquecimentos ou
distrações. Também era desconcertante perceber que o avô, em geral gentil e piedoso, parecia estar mais facilmente
irritável do que o normal.
O episódio com a geladeira os levou a procurar assistência médica. Eles o levaram ao médico da família para exames físicos
completos. A ausência de qualquer causa potencial tratável para problemas de memória (como, por exemplo, baixo nível
do hormônio da tireoide, deficiência de vitamina B12, tumor cerebral, derrame ou coágulos no cérebro) foi uma notícia
útil, mas desanimadora. Foi útil saber que ele não apresentava nenhum desses problemas, mas descobrir que não havia
tratamento para reverter o quadro foi desanimador. Ainda que não houvesse um exame específico para diagnosticar a
doença, o médico acreditava que Joe estava sofrendo os primeiros estágios da Doença de Alzheimer (DA).
Se você tem um ente querido diagnosticado com DA, o cenário descrito pode soar familiar, ainda que os detalhes sejam
diferentes. Você está enfrentando uma multidão de perguntas sobre tratamentos, opções de cuidado a curto e longo
prazos, além de como será capaz de lidar com as mudanças que virão. Esteja seguro de que a graça de Deus o ajudará em
cada novo passo nessa batalha.
Como um membro da família e/ou alguém que planeja ajudar a cuidar de alguém com a Doença de Alzheimer, você também
está enfrentando desafios significativos que mudam vidas. No curso de todos esses desafios e mudanças, lembre-se de
que ambos, você e seu ente querido, têm um Salvador que sabe como é sofrer e que oferece Sua força e Seus recursos.
Volte-se a Ele para receber o consolo que Paulo descreve em 2 Coríntios 1.3-4 (ler). Confie no Deus de consolo e sabedoria
para guiar e providenciar cuidados para você e seu ente querido. Ainda que você não conheça os problemas específicos
que a doença produzirá, dependa da Palavra e da sabedoria de Deus para conduzi-lo enquanto você estiver trilhando essa
estrada com Ele.
Os estágios iniciais:
1º Desde cedo, você vai encarar a dificuldade de não haver cura conhecida ou tratamento para a Doença de Alzheimer.
2º Você descobrirá que o cérebro está sofrendo um dano em nível celular que é progressivo e irreversível. Esse dano
afetará a memória, o pensamento e a capacidade de aprender, sendo responsável pelo leve problema de memória.
3º Descobrirá também que, “enquanto o Alzheimer avança pelo cérebro, leva a um aumento grave dos sintomas, incluindo:
desorientação, mudanças de humor e de comportamento; profunda confusão sobre eventos, tempo, e lugar; suspeitas
infundadas sobre a família, amigos e cuidadores; perdas mais sérias de memória e mudanças de comportamento; e
dificuldade para falar, engolir e andar”.
4º Embora seja doloroso pensar em seu ente querido atravessando um quadro assim, entender as consequências da
doença o ajudará a considerar possíveis problemas e reconhecer que o declínio da memória e da habilidade para pensar
e raciocinar com clareza, aliado ao discernimento prejudicado, vai requerer a sabedoria e a graça de Deus. É importante
compreender que haverá um momento em que seu ente querido será incapaz de realizar até mesmo as mais simples
tarefas necessárias na vida diária, e é conveniente começar a se preparar para isso.
5º Ao mesmo tempo que começa a lutar com a realidade de como a doença avança, é importante perceber que há coisas
que você pode fazer para impedir que seu ente querido se deteriore muito rapidamente.
6º Nas primeiras fases do Alzheimer, a pessoa deve “estar envolvida e ativa tanto quanto possível e pelo maior tempo
possível”. Uma maneira de ajudar seu ente querido com Alzheimer a permanecer engajado é: planejar formas de ele
passar algum tempo com familiares e amigos, fazendo atividades das quais gosta. Por exemplo, se ele gostava de jogo
de damas e dominó, joguem esses jogos juntos. Mesmo que a pessoa não seja mais capaz de planejar e pensar como no
passado, ainda pode se divertir com o jogo. Tente escolher jogos ou atividades que requeiram pouca memória de curto
prazo. Você ainda pode encorajar e até mesmo praticar exercícios apropriados. Isso pode ajudar muito, tanto o corpo
como a mente.
7º Encoraje os amigos dele a participarem dessas atividades como uma forma de mantê-lo interessado, ativo e socialmente
conectado. Essas atividades permitem que todos os envolvidos diretamente se divirtam juntos.
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SERVIÇO

Disciplinas
Espirituais: Tradição
Sacramental –
Florescendo a favor

dos outros
Departamento do MF

Leitura Bíblica: Mateus 25.31-46
Livro: “Nas Mãos do Mestre,” por Robert Street
(Capítulo 17, pp. 46-47)
Cântico nº 279: “A minha vida o meu querer”
Coro: Tudo a Ti e Tudo para Ti
Ideias de Atividades
Antes do tempo devocional, jogue um jogo ou discuta sobre “Coisas que são melhores quando são quebradas
ou partidas”. Aqui estão algumas para começar: nozes nas cascas, grãos de trigo (moídos), pão fresco,
relacionamentos insalubres, ovos, recordes mundiais, tempo de jejum, maus hábitos, barra de chocolate.
Somente quando partimos (moemos) o trigo somos
capazes de fazer pão que, depois de assado, pode ser
partido para satisfazer nossa fome. Mas parece que
o exemplo mais bonito da utilidade e beleza de uma
coisa quebrada está faltando na lista acima. Estou
falando de uma pessoa que voluntariamente oferece
sua vida em serviço ao Senhor. Deixe-me explicar.
Em 1947, o General Orsborn viajava pela Alemanha e
Holanda, dois países devastados pela Segunda Guerra
Mundial, e encontrou pessoas andando pelas ruas com
um vazio nos olhos. Os vizinhos estavam cansados
um do outro e os salvacionistas na Alemanha e na
Holanda - desconfiados uns dos outros. Ele clamou
a Deus, perguntando como poderia ajudar a unir a
grande separação entre as pessoas e trazer esperança
e cura aos seus corações. Ele disse: “Deus me revelou
que não temos esperança de ser uma bênção para
outras almas, a menos que nossas vidas sejam dadas
ao Salvador em consagração e serviço.” Naquela noite,
quando voltou ao seu quarto de hotel, sentou-se e
começou a escrever as palavras do Cântico nº 279: “My
life must be Christ’s broken bread” (“Minha vida
deve ser o pão partido de Cristo”):
A minha vida, o meu querer,
Nas mãos de meu Senhor,
Qual pão partido há de ser,
Constante ao Seu dispor,
E no altar hei de verter
A taça de amor.
No Exército de Salvação, acreditamos na disciplina
espiritual de uma vida totalmente sacramental; isto é,
toda a nossa vida voluntariamente entregue a Deus para Seu santo propósito. Acreditamos que o trabalho
“interno” que Ele fez na transformação de nossas vidas

produzirá frutos e beleza pela disposição “externa” de
amar e servir os outros. Em vez de praticar um ritual
simbólico, escolhemos ser a resposta prática ou o sinal
“externo” da presença “interna” de Deus em nossas
vidas. É por isso que podemos dizer as palavras da
estrofe escrita mais acima.
Esse espírito de serviço sacramental - ou santidade
prática - é o que nos obriga a estar no mundo a
procurar o último, o menor entre nós e os perdidos
(ver 2 Coríntios 5.14). Somos chamados a servir um
mundo quebrado, perdido e sem esperança. Quando
amamos e servimos os outros, não há nada mais
bonito no reino de Deus. É isso que significa florescer
em favor dos outros.
Na parábola das ovelhas e dos bodes/cabras, Jesus
foi muito direto. Ele explica claramente que o tipo de
serviço que prestamos aos outros deve ser como se
estivéssemos fazendo para Ele. Se víssemos nosso
Senhor Jesus com fome - quem lhe negaria o alimento?
Se víssemos Jesus nu, não faríamos o que pudéssemos
para vesti-Lo e lhe trazer dignidade? Então Jesus diz: “o
que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos,
você a mim o fizeram” (v. 40).
O verdadeiro amor a Deus não tem limites. Quanto
mais nos damos a Ele, mais Ele dá do Seu Espírito
para nós. A Bíblia nos lembra de que “Deus derramou
seu amor em nossos corações, por meio do Espírito
Santo…” (Romanos 5.5 NVI). Quando permitimos
que Seu amor em nossas vidas floresça na forma de
serviço, Deus cria um jardim extenso com a fragrância
de amor e esperança, atraindo pessoas de todos os
lugares para vir e experimentar. Que sua vida seja
um sacrifício vivo de serviço, para que você floresça
exatamente onde Ele a colocou.
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ADORAÇÃO

Florescendo para
dar Frutos
Danielle Wakai-Braga - Tenente
OD Corpo de Guaianases

Leitura Bíblica: Colossenses 2.6-7; 1 João 1.7;
Salmo 1.2-3; Gálatas 5.22
Coro: “Que a beleza de Cristo se veja em mim”
Ideia de Atividade
https://www.youtube.com/watch?v=WgusWzDyp54
Materiais: Pedacinhos coloridos de papel, saches de
sementes de flores e texto disponibilizado no link: https://
docs.google.com/document/d/1fkYnrt6FOcMArrh0chUQe_1szMdrT18hz6EGLbAAjU/edit
Cada pedacinho de papel terá o nome de uma flor.
Enquanto a dirigente lê o texto, ao mencionar a flor
que cada uma das mulheres pegou, esta deverá fazer
algo positivo para outra pessoa de sua escolha; por
exemplo, sorrir para alguém, dar um abraço, falar
palavras de incentivo etc. Após ler todo o texto, devese cantar o Coro: “Sou uma florzinha de Jesus”.
As flores embelezam o ambiente. Ralph Waldo
Emerson disse que “nas flores, a terra sorri.”
Há pessoas que amam plantas naturais e têm um
jardim em sua casa. Todos os dias olham cada uma
delas para ver se precisam de cuidados e se estão
se desenvolvendo bem, pois cada planta requer um
cuidado especial, como uma sombra tranquila ou um
calor mais intenso. Algumas plantas necessitam de
pouca água para florescer, enquanto outras precisam
ser regadas até duas vezes ao dia, se não poderão
morrer. Fato é que, para florescer, todas as plantas
necessitam de uma atenção especial.
Assim como as flores, o universo feminino sempre foi
complexo e incompreendido pelos homens, que até
hoje procuram entender como as mulheres funcionam.
Assim como as flores, as mulheres são símbolo de
força, de luz e de vida. Elas renascem em meio ao caos
e sobrevivem em meio à tempestade.
No entanto, para uma planta florescer e frutificar é
preciso:
1º passo: Estar firmada na terra – enraizada: Plantas
são seres vivos que respiram e têm necessidades de
água, luz e alimento como nós. Para se nutrirem, elas
precisam estar enraizadas. Nós somos chamadas
a estar enraizadas em Cristo Jesus, por meio da fé.
Colossenses 2.6-7 diz: “Portanto, assim como vocês
receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver
nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé,
como foram ensinados, transbordando de gratidão.”
2º passo: Estar limpa: As palavras “descontaminação”

e “desinfecção” são boas metáforas para introduzir
a necessidade de purificação necessária para o
desenvolvimento de qualquer corpo vivo. De igual
modo, para termos vida em Cristo precisamos passar
pela purificação dos nossos pecados. 1 João 1.7 diz:
“Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu
Filho nos purifica de todo pecado”.
3º passo: Ser adubada: a adubação é um cuidado
essencial, pois enriquece o solo em que a planta se
encontra com as substâncias adequadas à determinada
cultura. Quando estudamos a Bíblia e a guardamos em
nosso coração, estamos adubando nossas vidas com
o rico alimento da Palavra de Deus. Salmo 1.2-3 diz
que “é feliz aquele que tem prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como
a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá
o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e
tudo quanto fizer prosperará”.
Conclusão
Seguindo esses passos, há garantia de sucesso para
nossa planta, assim como para nossa vida cotidiana, em
meio às tantas jornadas de trabalho que enfrentamos,
seja nas atividades domésticas ou na vida profissional,
seja no cuidado dos filhos ou do relacionamento
conjugal.
Florescendo, os frutos vão começar a surgir, ou seja:
“amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio”
(Gálatas 5.22). Portanto, floresça e dê frutos!
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AMIZADE

Floresça
aprendendo algo
novo
Leitura Bíblica: Rute 2.22; 3.1-5
Coro: “Cria em mim, ó, Deus um coração puro”
“Ensina-me a amar-Te”

Cindy Meylan Iung - Major
OD Corpo de Brasília

Ideia de Atividade
Pedir para as participantes colocarem num papel um curso que elas tenham feito. A líder recolhe os papéis e depois
os lê, e as demais devem adivinhar quem fez aquele determinado curso. Pode-se também pedir para que escrevam
o nome de alguém que lhes ensinou algo muito valioso e depois elas compartilham o que aprenderam com aquela
pessoa. Perguntar para cada uma quem lhes ensinou a: andar de bicicleta, costurar, cozinhar, bordar ou fazer
crochê, dirigir, etc (mencionar coisas que a líder sabe que as participantes fazem bem). Outra sugestão é pedir para
cada uma trazer um diploma ou certificado que tenha em casa e falar sobre aquele determinado curso que fez.
Aventurar-se a aprender algo novo pode ser bastante
desafiador, pois envolve: encontrar tempo para
dedicar-se àquilo que se quer aprender; sair da zona
de conforto, pois envolverá fazer coisas que não
estamos acostumadas; grande chance errar, pois
quando é algo totalmente novo, até dominarmos a
técnica, iremos errar ao tentar aprender, etc.
Porém, creio que todas irão concordar que aprender
sempre acrescenta às nossas vidas, nos enriquece,
nos faz ver novos horizontes, levanta nossa
autoestima – só há benefícios no aprendizado. Algo
que é aprendido é algo que ficará conosco para o
resto da vida, pois ninguém pode tirar de nós o que
aprendemos.
Alguns aprendem por necessidade, como, por
exemplo, um novo idioma, quando se tem de mudar
para um país estrangeiro; outros decidem lançarse num aprendizado por paixão, pelo prazer de
aprender algo que gostam.
Alguns gostariam de aprender algo novo; mas, devido
à falta de oportunidades, recursos, tempo, rumos
que a vida toma, etc, deixam de lado tal desejo.
No livro de Rute, temos o relato dessa jovem que se
abriu para aprender com sua sogra. Percebemos na
sua história que ela não relutou em aprender uma
nova cultura, talvez um novo idioma, uma nova
maneira de viver e trabalhar e também aprendeu
sobre o único Deus verdadeiro (nos versículos
sugeridos acima, pode-se ler sobre Noemi instruindo
Rute).
Leiam as frases e versículos abaixo e discutam sobre
a verdade de cada um deles e como eles podem
ajudá-las a “florescer aprendendo algo novo”.
• “Nunca somos velhos demais para aprender,
descobrir ou viver algo novo e inesperado.” Teco
Nicolau
• “A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para
aprender.” Provérbios 18:15 NTLH
• “Aprender nunca é demais; porém, se não colocar

em prática, é tempo perdido.” Almir Silva
• “Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o
que sabe.” Provérbios 19:27
• “Aprender é a única coisa da qual a mente nunca
se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende.”
Leonardo da Vinci
• “Lembre-se sempre daquilo que aprendeu. A sua
educação é a sua vida; guarde-a bem.” Provérbios
4:13 NTLH
• “Investir em conhecimento rende sempre os
melhores juros.” Benjamin Franklin
• “Quando alguém está querendo aprender, o
conselho de uma pessoa experiente vale mais do
que anéis de ouro ou joias preciosas.” Provérbios
25:12 NTLH
No início deste tempo hoje, conversamos sobre
as coisas que cada uma aprendeu no passado.
Sugiro terminarmos a devocional com cada uma
compartilhando algo que lhe daria prazer em
aprender.
Vamos agora tomar um tempo para orarmos umas
pelas outras, para que Deus abra as portas, mostre
as possibilidades e traga alegria na possibilidade
de se lançarem num curso novo ou em algum
aprendizado novo.
Pode-se deixar o desafio para que, no decorrer da
semana, cada uma tente fazer algo novo: aprenda
uma receita, dê início a um curso, peça para alguém
lhes ensinar algo que ainda não sabem (um novo
ponto de bordado, o uso de algum app no celular,
um programa no computador...)
Conclusão
Sempre temos a oportunidade de aprender algo com
alguém ou de ensinar algo para alguém. Contudo,
vamos sempre estar prontas para aprender com o
Mestre dos mestres, o Senhor Jesus.
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EDUCAÇÃO

Florescendo na
Melhor Idade

Leitura Bíblica: Salmo 92:12-15
Cântico 362: “Se da vida as vagas procelosas são”
Coro do Cântico nº 425: “Brilha no meio do teu viver”

Maria José Souza - Major (A)

Ideia de Atividade
Convide uma pessoa da área da saúde especializada
em geriatria ou alguém que tenha feito algum curso
relacionado ao envelhecimento que venha para dar
uma palestra e responder perguntas.
Nunca pensei que chegaria à idade que tenho hoje,
79 anos (bem vividos e abençoados).
Dou graças a Deus por tê-Lo conhecido há 67 anos
como meu Deus forte e amoroso e a Seu filho, Jesus
Cristo, como meu Salvador e Senhor. Envelhecer é
uma grande bênção que Deus me deu e pode dar a
você.
A primeira grande bênção da velhice é a maturidade,
sobretudo quando floresce plantada na Casa do
Senhor e ainda dando frutos para o Seu reino; dois
exemplos que dão a exata dimensão do que isso
representa são a palmeira e o cedro, árvores de
utilidade, firmeza e robustez. Os que envelhecem
seguindo os princípios de Deus têm raízes profundas
de fé, suportam os ventos e as tempestades da vida;
são longevos, robustos e de presença acolhedora.
A Terceira Idade é tempo de colheita. Este estágio
depende da semeadura do passado, seguindo o
curso do plantio. Saber plantar é fazer boas escolhas
na juventude, pois serão os frutos que colheremos na
velhice.
Devemos aproveitar o que Deus tem colocado em
nossas mãos como frutos da nossa colheita, para
abençoar aqueles que nos cercam, contribuindo,
assim, para a expansão do Seu reino na terra.
Alguém que chega à maturidade, após boa semeadura,
ainda tem muito a contribuir, compartilhando com as
pessoas que vivem ao seu redor.
Testemunhos curtos como resposta:
1. O que eu plantei até hoje?
2. Como estou florescendo?
3. Que frutos tenho dado?
Oração
Coloco-me em Tuas mãos, Senhor, para que me
ensines a plantar para florescer e dar bons frutos
para o Teu reino, inclusive na Terceira Idade. Amém.
Terceira idade é a fase estabelecida pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) em que o indivíduo tem
mais de 60 anos. Inicialmente, isso é apenas uma
convenção, mas, para as pessoas, essa idade pode
pesar mais sobre os ombros.

Alguns veem o envelhecimento como algo
extremamente negativo, não conseguem valorizar
o que o tempo de vida já trouxe de melhor e não
reconhecem os aspectos positivos da experiência.
Outros já percebem essa fase da vida como um sinal de
liberdade e enxergam para além do envelhecimento.
O que o primeiro grupo tem de diferente do segundo?
Atitude, apenas isso. Embora eles sejam formados
por pessoas da mesma faixa etária, o primeiro grupo
escolheu a terceira idade, o segundo optou por ter
a melhor idade. Essa é uma escolha que as pessoas
precisam fazer todos os dias de sua vida, não apenas
depois de muitos anos.
A ESCOLHA DOS HÁBITOS
Quem prefere dizer que está na melhor idade,
reconhece que ter uma alimentação equilibrada
e uma rotina de atividades físicas são hábitos
fundamentais para ter qualidade de vida.
A IMPORTÂNCIA DA SOCIALIZAÇÃO
Quem prefere dizer que está na terceira idade,
costuma se isolar e evitar o contato social. Os que
escolhem a melhor idade mantêm diferentes grupos:
encontros na igreja, passeios, ginástica e caminhadas,
etc.
O VALOR DO CONHECIMENTO
Aquele que prefere dizer que está na terceira idade
pode cair na armadilha de pensar que já aprendeu
demais ao longo da vida. Entretanto, aqueles que
estão conscientes de estarem na melhor idade são
abertos a novos conhecimentos, trocam saberes com
outras gerações e estão sempre dispostos a aprender
algo novo.
A RELAÇÃO COM O TEMPO
A frase do poeta Fernando Pessoa retrata bem a
relação do ser humano com o tempo: “Podemos
vender nosso tempo, mas não podemos comprá-lo
de volta”.
Os que escolhem a terceira idade costumam viver
no passado ou no futuro, lamentando o que não
fizeram ou ansiosos por um porvir ainda incerto. As
pessoas que preferem viver a melhor idade estão de
corpo e alma no presente, são gratas ao passado,
mas reconhecem que o futuro está sendo construído
diariamente.
https://doctorshoes.com.br/blog/calcados/terceiraidade-ou-melhor-idade/
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SERVIÇO
Atividade
Prepare o salão para a reunião, deixando-o meio
desorganizado em relação ao habitual. Nada que dê
trabalho para arrumar, mas que chame a atenção e
crie certo desconforto: cadeiras não alinhadas, coisas
em lugar inadequado. Mas cuide para ter coisas
visualmente agradáveis, que despertem a sensação
de prazer e bem-estar – arranjo especial de flor, por
exemplo, evitando assim que seja causada somente
sensação negativa pelo primeiro impacto. Enfim, você
saberá o que desalinhar de maneira que chame a
atenção. Se possível, abra o salão quando um número
de sócias já tenha chegado. Certamente, você terá que
ter criatividade para se desculpar pelo atraso e pela
desordem e, simultaneamente, comece a organizar as
coisas. Certamente algumas sócias ou todas (esperase) terão a iniciativa de ajudar ou você terá que pedir
ajuda, e logo tudo estará em ordem para o início das
atividades.

Fazendo a Vida de
Alguém Florescer
por Meio do
Conforto e
do Cuidado
Edna M. Silva
Secretária QN

Leitura Bíblica: Mateus 22.36-40;
2 Coríntios 1.3-5
Coro: “Cristo é pão ao faminto, é luz que orienta na
escuridão”

Inicie orando: “Deus, Te louvamos e testemunhamos
em nossas vidas as palavras do Apóstolo Paulo: Tu és
‘Pai das misericórdias e Deus de toda consolação’”.
Agradecemos porque a Tua misericórdia e a Tua
consolação nos alcançam a cada dia. Amém.
O ano de 2020 foi marcado por uma das piores
crises mundiais, a doença Covid-19, que se alastrou
de forma intensa e rápida por vários países de todos
os continentes, tornando-se uma pandemia. Essa
doença, a Covid-19, é causada pelo novo corona
vírus, um ser microscópico que surgiu em uma
localidade tão distante e que, de forma invisível,
espalhou-se, ceifando milhares de vidas em todas
as partes do mundo de uma só vez. Todas nós bem
sabemos quais foram as consequências nefastas
dessa pandemia: inúmeras famílias devastadas pela
dor da perda de um ou mais entes queridos, sem
sequer poder estar ao lado deles para confortálos antes de partirem e até mesmo sepultá-los.
A humanidade viu-se acuada. Principalmente
nas grandes cidades e nas cidades populosas da
maioria dos países, as pessoas tiveram que se
adaptar a situações antes inimagináveis, como o
distanciamento social e familiar, o confinamento
dentro de suas casas, o fechamento do comércio
público e a privação de ir trabalhar ou de ter
acesso ao meio de ganhar o sustento, no caso dos
trabalhadores autônomos, por exemplo.
Mas, em meio a toda aquela tribulação, sobressaíram
gestos voluntários e espontâneos de pessoas que,
movidas pelo amor ao próximo, colocaram-se a
organizar o caos através de iniciativas, conforme
estavam ao alcance de cada um, de servir aos
desfavorecidos e amenizar o sofrimento trazido ou
agravado por aquela situação. Quem não se lembra
daqueles que organizaram distribuição de refeições
para os caminhoneiros nas estradas onde os
restaurantes foram fechados por determinação do

governo como estratégia de combate à propagação
do novo corona vírus? E daqueles, como algumas
das unidades do Exército de Salvação, que se
mobilizaram para prover alimento, recursos e
acomodação de higiene para os moradores de
rua? E daqueles que, num gesto simples, colaram
bilhetes nos sacos de lixo, oferecendo palavras de
reconhecimento e gratidão aos coletores que, no
exercício de suas funções, tinham que se expor à
contaminação nas ruas, e muitas outras formas de
expressão de carinho e conforto aos prestadores
de serviços essenciais? Além de tantas outras
iniciativas, como os meios arranjados para que a
Palavra de Deus continuasse sendo proclamada e
mensagens de encorajamento fossem transmitidas
de diferentes formas. Sim, foram muitas as
iniciativas daqueles que, movidos pelo sentido
de valores que está acima do comodismo ou do
egoísmo, serviram ao próximo, levando muito mais
do que alívio ao sofrimento, mas também ânimo
e reconhecimento e, dessa forma, fizeram vidas
florescer por meio do conforto e do cuidado.
Uma das lições aprendidas com essa experiência
é a prontidão para o serviço. Mesmo quando nos
falta recurso financeiro, há muitas maneiras de
servir e de colocar em prático aquilo que Cristo nos
ensinou, “Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu
coração... Ame o seu próximo como a si mesmo”
(Mt. 22:37 e 39)
Conclusão:
Hoje, quando vocês entraram aqui, o salão estava
desorganizado, havia muitas cadeiras desordenadas
e coisas fora do lugar; mas, de pronto, vocês se
dispuseram a organizar como puderam. Sempre
há algo ao nosso alcance que podemos fazer para
ajudar, independente do momento ou da situação.
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ADORAÇÃO
Ideias de atividades
Dramatização: O que é Adoração? Peça a várias
mulheres que se apresentem e, sem usar palavras,
para demonstrar como é a adoração.

Disciplinas
Espirituais: A Vida
de Adoração

Departamento do MF

Leitura Bíblica: Lucas 13.10-17
Coro: “Ser como Cristo”
https://youtu.be/1wKre57XAQ4

A Disciplina Espiritual da Adoração
Que imagem vem à mente quando perguntamos
“O que é adoração”? Geralmente pensamos em
adoração como cantar, orar e até levantar as
mãos em amor ao Senhor. Embora todos estes
certamente façam parte da adoração, elas não
contêm o significado completo de adoração. Em
português, a palavra “adoração” se originou da
palavra latina do século 12 “ad oro”, que no século
18 se tornou “Adoratio”. É aqui que recebemos
nossa palavra “adoração.”
O idioma comum nos dias de Jesus era o grego,
e há muitas palavras em grego que descrevem
a adoração a Deus. As palavras mais comuns são
“Proskuneo” e “Pipto”, que dão uma imagem de cair,
ajoelhar-se ou deitar-se prostrado em homenagem
ou submissão a Deus. Embora seja necessário ter
humildade para dobrar o joelho fisicamente, é
preciso verdadeira devoção para dobrar o joelho do
coração à vontade de Deus. Isso nos leva à próxima
palavra mais comum em grego para adoração:
“Latreia/Latreuo”, que significa amar com todo o
coração e alma, prestando serviço sagrado a Deus.
Como mulheres, todas nós experimentamos
uma variedade de emoções quando adoramos a
Deus: amor, reverência, respeito, gratidão, medo,
humildade, alegria, perda de palavras. Mas o que
Deus realmente deseja é que nos apresentemos a
Ele com o tipo de devoção que floresce em amor e
serviço aos outros. (Ver Isaías 29.13; Mateus 15.8)
O mistério do Cristianismo é encontrado no que
significa amar e adorar a Deus. A adoração é uma

disciplina espiritual e, como tal, é mais do que um
bom sentimento ou algo que fazemos quando
nos apetece. Disciplinas assumem compromisso
e prática. “São disciplinas práticas ... coisas que
fazemos”¹.A adoração pode ser vista pela prioridade
que atribuímos a quem Deus é em nossas vidas
e onde Deus coloca nossa lista de prioridades. Se
Ele é eminente em nossas vidas, isso será expresso
através de um estilo de vida de santidade. A beleza
da santidade é sempre vista pelo que fazemos e
como amamos os outros. E o melhor exemplo que
temos é nosso Senhor Jesus.
A mulher encurvada foi curada
(Leia Lucas 13.10-17)
Nesta história, Jesus nos mostra que adorar é mais
do que comparecer à igreja em um determinado
dia. Em vez disso, Ele nos mostra que é um estilo de
vida de amor e compaixão - todos os dias.
Vamos considerar alguns pontos que se destacam:
• Jesus estava ensinando quando “viu” a mulher com
uma necessidade. Com que frequência prestamos
atenção intencionalmente às pessoas ao nosso
redor? Ser como Jesus é ver os outros através dos
olhos e da compaixão de Deus.
• Jesus Se envolveu na história dela. Ele colocou as
mãos nela e a aliviou de sua enfermidade. Algumas
pessoas passam anos sem conhecer a cura, o apoio,
o cuidado. Se Jesus estava disposto a Se envolver
nas necessidades dessa mulher, não devemos nós
fazer o mesmo? (Leia Romanos 12.1)
• Quando a mulher foi curada, a Bíblia diz que “ela se
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endireitou e passou a louvar a Deus” (Lucas 13.13).
Seu louvor a Deus foi fruto da devoção e gratidão
pelo que ela recebera de Jesus. Assim como essa
mulher, lembremos sempre de adorar o Senhor
como demonstração de nossa gratidão por Suas
bênçãos.
• Os líderes religiosos entenderam mal a misericórdia
e a compaixão de Jesus, porque estavam presos a
regras e sistemas religiosos. Pode haver momentos
em que seus motivos e compaixão não sejam
entendidos e, como Jesus, você precisará defender
os vulneráveis, defender os que sofrem e defender
o que é certo.
• A crítica dos líderes religiosos foi que Jesus
curou no sábado, o que era contra a lei. Uma das
ferramentas mais eficazes de Satanás é de levar as
pessoas a adorarem a Deus apenas seguindo rituais
e tendo, assim, uma religião morta. A mensagem
de Jesus é que não há dias especiais para fazer o
que é certo, mostrar amor a Deus ou compaixão
pelos outros. Somos chamados a adorar a Deus em
santidade e amor, não apenas aos domingos, mas
todos os dias.
• Através das gerações as mulheres têm sido
machucadas. A mulher nesta passagem sofreu por
anos; mas, Jesus a encontrou. Pode ser que haja
alguém entre nós em nosso grupo ou igreja que
esteja sofrendo também. Por favor, saiba que Jesus
a vê! Ele quer tocar em você e libertá-la para que
você conheça a Sua alegria e se levante para louváLo.

Oração
Deus Todo-Poderoso e Misericordioso,
Desejamos adorar-Te em espírito e em verdade.
Conforme aprofundamos nosso relacionamento
conTigo, ajuda-nos a descobrir que nossos
companheiros de viagem são homens e mulheres
amados por Ti de maneira plena e íntima. Ajudanos a ver que, em Teu coração compassivo, há um
lugar para todos eles; que ninguém é excluído.
Dá-nos uma parte de Tua compaixão, querido Deus,
para que Teu amor ilimitado e santo torne-se visível
pela maneira que amamos nossos irmãos e irmãs.
Pelo Teu Espírito, ajuda-nos a ser mais parecidos
com Jesus, estendendo nosso amor aos outros.
Amém.
Perguntas para praticar a Disciplina Espiritual
da Adoração
1. Quando foi que eu intencionalmente me lembrei
de que minhas ações eram como adoração ao
Senhor? Quando eu esqueci?
2. Quando eu defendi os vulneráveis com minhas
atitudes, meus comportamentos, minhas ações?
Tire um tempo em oração; renunciando seus
fracassos e pedindo a Deus que continue Seu
trabalho transformador em sua vida.
Nota de rodapé
¹
http://palavrapratica.blogspot.com/2016/01/oque-sao-disciplinas-espirituais.html
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AMIZADE

Floresça
Encontrando um
Passatempo
Lucas Wakai-Braga - Tenente
OD Corpo de Guaianases

Leitura Bíblica: Colossenses 3:17; 1 Coríntios 10:31
Coro: “Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus...”
https://www.youtube.com/watch?v=5vBVrpPVFiU
“Sabe amiga, eu me sinto entediada. Preciso
encontrar algo com o que me envolver, algo para
passar o tempo.” “Mas, amiga, você já pesou em ter
um hobby?”. “Um hobby? Como assim?”
Assim começa a história de uma mulher que, no
passado, estava presa à apatia do dia a dia e da
rotina, mas que, através do conselho de uma amiga,
buscou algo com o qual se envolver e venceu o
desânimo e o tédio.
Hoje em dia, muitos de nós nos sentimos assim,
presos a uma rotina que não trás nenhuma
felicidade. Não conseguimos mais encontrar a
beleza e a alegria naquilo que fazemos. O autor C.S.
Lewis, em vários de seus escritos, enfatiza que nos
aproximarmos da beleza e da alegria pode ser uma
experiência extremamente espiritual.
Então, será que não devemos encontrar um tempo
para um passatempo (hobby) que nos traga alegria
e nos mostre o que é belo no mundo?
Sabe, ter um passatempo não é perda de tempo,
nem é pecado. O que precisamos ter em mente
é que, ao escolhermos um passatempo para
relaxarmos e nos divertimos e assim florescermos
para uma nova experiência, precisamos ter em
mente o que diz a Palavra de Deus em 1 Coríntios
10:31 (leia). Dessa forma, as pessoas que ainda não
conhecem Jesus poderão querer conhecê-lO, pois
irão ver que, como povo de Deus, podemos nos
divertir de forma sadia e edificante. Então, sim,
seu passatempo pode ser, ao mesmo tempo, uma
forma de vencer a rotina e manter saudável sua
mente, coração e alma, aproximar os membros de
sua família, e também pode servir como meio para
apresentar seu Salvador a outras pessoas.
Mas qual passatempo (hobby) escolher? Bem, não
existem respostas certas nem erradas aqui, mas aí
vai uma pequena lista que você pode experimentar,
inclusive envolvendo suas amigas tanto da igreja
como da comunidade:

• Jardinagem – Existem muitos bons vídeos no
Youtube que ensinam a criar e manter um belo
jardim com flores, frutos, legumes, temperos, e
essa pode ser tanto uma atividade de lazer como
uma fonte de renda.
• Caminhada – Dar passeios na praça mais
próxima da sua casa, acompanhada de suas
amigas ou familiares, pode gerar alívio emocional
ao compartilhar experiências, melhorar a saúde,
além de proporcionar, caso você caminhe sozinha
em algum momento, um tempo para oração e
comunhão com Deus, fortalecendo assim também
o seu espírito.
• Arte – Pintura, escultura, artesanato, canto,
aprender a tocar um instrumento. A arte inspira em
nós a busca pela beleza, e o que é belo pode nos
ajudar a ver Deus com mais clareza.
• Clubes de Leitura – Pense em cada uma das suas
amigas e você lendo um livro por semana. Isso já
seria um hobby pessoal, mas se todas se juntarem
para um chá onde possam discutir suas leituras e
compartilhar o que gostaram, a experiência pode
ser ainda mais emocionante.
• Cozinhar – Já foi o tempo em que cozinhar era
só fazer a comida do dia a dia. Hoje, mais do que
nunca, cozinhar é uma arte. Então, por que não se
juntar com suas amigas, uma ou duas vezes por
semana, para assistirem a um tutorial do youtube e
tentarem uma receita “mastechef” nova? Diversão é
o que não faltará.
• Dança – Não são poucos os lugares onde há aulas
de dança, inclusive públicas e gratuitas. Por que não
aprender a dançar e a expressar toda sua alegria?
Dançar pode fazer bem para o corpo e para a alma
em igual medida.
São muitas as opções. Você pode tentar todas elas
e escolher a que mais lhe agrada, mas faça algo!
Deus também quer ver você florescer! Mas não
se esqueça: “Tudo o que fizerem, seja em palavra
ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus,
dando por meio dele graças a Deus Pai” (Cl. 3:17).
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Atividade:
Nessa semana junte suas amigas e proponha uma atividade totalmente diferente! Proponha que escolham algo
para terem como um passatempo (hobby) e estabeleçam que, por meio desse hobby, vocês farão com que as
pessoas vejam Deus e Lhe deem graças!
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EDUCAÇÃO
Ideia de Atividade
Pedir para as participantes levarem algum objeto (ou
foto de um objeto) que teve uma nova utilidade.
OU
Compartilharem algumas ideias de como reutilizar
alguns itens de casa. (Há várias ideias no link: https://
incrivel.club/inspiracao-dicas/ideias-geniais-para-darnova-vida-para-seus-objetos-usados-130560/)
OU
Leve alguns objetos para o encontro. Pegue um por
vez. Cada participante na sua vez deve segurar o objeto
e completar a frase: “Nas minhas mãos tenho ….. com
ele posso….” Cada uma precisa falar algo diferente e
criativo. Exemplo: “Nas minhas mãos tenho um lápis,
com ele posso… coçar a cabeça/furar um papel/enfeitar
para dar de presente/enrolar uma linha, etc”.
OU
Formar grupos e estipular uns dois minutos para
que cada grupo liste tudo o que poderia fazer com
determinado objeto. Ao término daqueles minutos, ver
qual grupo listou a maior quantidade de possibilidades.

Floresça Mudando
o Jeito de Fazer
as Coisas
Cindy Meylan Iung - Major
OD Corpo de Brasília

Leitura Bíblica: Lucas 13.6-9
Coro: “Renova-me, Senhor Jesus”

Já há alguns anos a tendência tem sido reciclar,
reutilizar objetos. Gosto da ideia, mas o que mais me
encanta é quando o que foi reutilizado se transforma
em algo útil, que tenha uma função específica, não
apenas que se transforme em algo decorativo.
A ênfase deste encontro é “dar mais uma chance e
persistir” para que haja frutos.
Algumas coisas me chamam atenção na parábola
registrada em Lucas 13.6-9.
O dono quer encontrar frutos numa figueira. Essa
figueira estava no meio de uma plantação de uvas
(v.6); talvez, por isso, não tenha recebido os cuidados
necessários. A pessoa com quem o dono fala era o
responsável por cuidar da vinha (não da figueira).
Às vezes, em nossas vidas, damos tanta atenção
a certas áreas, que negligenciamos outras. Então,
chegamos a um ponto que nos perguntamos: por
que não tenho tido resultados nesta área?
Só alcançaremos resultados se dermos atenção,
se houver um empenho em favor da mudança
almejada.
Para que haja frutos, muitas vezes é preciso persistir,
dar mais uma chance e colocar nas mãos da pessoa
certa. O empregado pediu ao patrão: “Senhor,
deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela
e a adubarei”, em outras palavras: “Senhor, dê mais
uma chance à figueira. Vou dar atenção a ela! Vou
cuidar dela, olhar para ela de maneira diferente e
trabalhar nela.”
Jesus não menciona o resultado, mas houve o
desejo de persistir e de dar mais uma chance àquela
árvore que há três anos não supria as expectativas
do dono.
Em que área você precisa voltar sua atenção? Talvez
uma área que, por tantas outras demandas, você
tem deixado de lado e já não tem dado fruto. O que

você pode fazer de diferente? Como você pode se
dar uma nova chance?
Conversem sobre a diferença entre persistir e ser
cabeça dura.
Há algumas coisas que não produzem frutos e que,
de fato, devemos cortar de nossas vidas?
Citem coisas que devemos cortar e outras nas quais
devemos persistir, olhar com atenção, cuidar e dar
mais uma chance até que dê frutos.
Mudar o jeito de fazer algumas coisas pode trazer
mais frutos, melhores resultados. Às vezes, temos
medo de mudar a forma como fazemos as coisas,
pois sempre fizemos de determinada forma e
pensamos que não vai dar certo se tentarmos de
outra forma. Mas é importante estarmos abertas
para mudanças. Observarmos como as outras
pessoas fazem e o resultado que obtêm, estarmos
atentas se surgiu um novo produto ou outra coisa
que nos vai ajudar e facilitar nossa vida e nos dar
mais tempo para outras coisas que queremos fazer
e, então, nos permitir experimentar e aderir.
Incentive as participantes a compartilharem coisas
que aprenderam e que facilitou suas vidas ou
ajudou-as a ter mais êxito. Isso se aplica, inclusive,
às maneiras que podemos utilizar para evangelizar
alguém.
Conclusão
Se pode ser bem positivo tentar fazer algo novo ou
de uma forma diferente, infinitamente melhor será
deixarmos Jesus fazer algo novo em e com nossas
vidas, renovando-nos com Seu poder transformador,
fazendo de nós pessoas melhores, libertas da culpa,
de maus hábitos, vícios e de qualquer coisa que
nos prejudica e àqueles a quem amamos. Fazer um
apelo utilizando o Coro indicado acima.
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SERVIÇO
Ideia de Atividade
Converse com as mulheres presentes sobre se elas têm
experiência com doação de sangue e o que pensam
sobre essa prática. Deixe que compartilhem.
Aproveite para perguntar se elas sabem qual o seu tipo
sanguíneo e informe sobre a importância de terem
essa informação (que pode ser conseguida por meio
do exame de sangue), pois se elas próprias precisarem
de doação, essa informação é crucial.

Ajudando a Vida de
Outros a Florescer
Através da Doação
de Sangue

Leituras Bíblicas: Efésios 1.7-8
Cântico 202: “Do teu pecado te queres livrar?”
Cântico 276: “Bendito seja o Cordeiro”

Iolanda Camargo - Major (A)

Um autor desconhecido escreveu o seguinte: “Não há
nada mais lindo do que enfrentar grandes desafios,
passar por terríveis secas e, ainda assim, ter o
dom de florescer em meio às grandes dificuldades
enfrentadas diariamente. E mais, conseguir acordar
com um sorriso e sair por aí contagiando, como efeito
dominó, pessoa por pessoa, até todos ao redor verem
o poder que uma alma transformada em flor tem.”
Essa verdade me contagiou, desafiou e reportou-me,
como enfermeira e cristã, à necessidade premente de
florescer através de simples e singelos gestos: amar,
ter atitude e empatia para com o próximo, doando um
dos maiores bens que temos, o nosso sangue.
Esse exemplo é uma das formas que temos à
nossa disposição para abençoar e ajudar o nosso
próximo, ser voluntariamente um doador de sangue:
Guilherme tem 28 anos e é doador há sete anos. Ele
diz: “Posso testemunhar a importância deste ato. O
meu desprendimento não só salvou a vida da minha
avó, mas de vários seres humanos no mesmo período.
Senti-me renovado física e espiritualmente. Dou
glória ao meu Deus por ter servido ao meu próximo e
obedecido à Sua voz para ser um doador.”
Você pode perguntar: COMO POSSO SER UMA
DOADORA?
Regras básicas:
- Estar em boas condições gerais de saúde;
- Estar descansado;
- Ter entre 16 (para menores de 18 anos é necessário
um formulário de autorização dos responsáveis) e 69
anos, desde que a primeira doação tenha sido feito
até os 60 anos de idade;
- Pesar mais de 50kg;
- Estar alimentado. É importante ter feito uma
alimentação saudável antes da doação, por isso evite
alimentos gordurosos e, após o almoço, aguarde 2
horas para doar;
- Portar documento oficial com foto;
- Respeitar o intervalo mínimo entre as doações;
- Manter um estilo de vida saudável e não ter
comportamento de risco.

Essas informações foram extraídas do site:
https://minutosaudavel.com.br/doacao-de-sanguerequisitos-como-e-quem-pode-doar-sangue/
Ali você poderá encontrar também mais informações
sobre quando não é possível doar. Se você se enquadra
na lista acima ou se tem dúvidas sobre o fato de poder
ou não doar, dirija-se ao hemocentro mais próximo de
sua casa.
Conclusão
A primeira coisa a fazer é amar e decidir-se. Faça isso
baseado no amor pelas pessoas. O sangue doado
é usado em pessoas que realmente precisam. São
acidentados, pessoas que vão fazer alguma cirurgia,
pessoas que estão com doenças graves, etc. Todas
elas dependem desse sangue para viver.
Em Efésios 1.7-8 encontramos o maior exemplo de
doador: JESUS CRISTO. Sim, Ele doou o Seu sangue,
ao derramá-lo espontaneamente na cruz do Calvário,
para salvar as nossas vidas. A doação do sangue de
Jesus custou a sua vida. Essa decisão foi tomada por
livre e espontânea vontade para que tivéssemos vida,
e vida em abundância e o perdão e libertação dos
nossos pecados, segundo a riqueza de Sua graça.
Tome coragem, seja um doador para salvar a vida de
alguém temporalmente, assim como Jesus foi, para
salvar a sua vida eternamente!
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ADORAÇÃO
* Decore as mesas com toalhas amarelas e verdes, com
tigelas cheias de limões - alguns bons, outros podres
– e coloque um pouco de folhagem para decorar em
torno das tigelas. Sirva cupcakes de limão e limonada
para o lanche e, se possível, presenteie cada mulher
com um saco de limões deliciosos.

Quando a Vida lhe
Dá Limões
Lourdes Griffith - Major

Leitura Bíblica: Jó 42.1-6,12a
Cântico 300: Mais graça Deus dá”
Ideia de Atividade
As mulheres que querem, apresentam-se, identificandose com as mulheres da Bíblia que se relacionam com a
sua “adversidade”, por exemplo: Meu nome é Lourdes,
e eu me identifico com a mulher com o problema do
fluxo de sangue que acreditou que, tocando na roupa
de Jesus, seria curada... e foi. Ao longo do programa,
faça com que pelo menos três mulheres se apresentem,
continue com a próxima atividade (oração, música,
etc.), depois chame mais três mulheres, e assim por
diante. (Sugestão: Para ajudar as mulheres, você pode
preparar, de antemão, uma lista dessas personagens,
colocando na frente do nome delas qual a dificuldade
que enfrentaram.)
Você ouviu a expressão: “Quando a vida lhe der
limões, faça limonada”, certo? Bem, li em algum lugar
que, “quando a vida lhe der limões, envie-lhe uma
nota de agradecimento, porque, no final das contas,
algo de bom vai acontecer”. Você pode dizer, bem,
se estou passando por tal adversidade/problema/
questão, que bem pode resultar disso?
Durante a nossa atividade hoje, ouvimos o
depoimento de algumas de nós que se identificam
com mulheres da Bíblia e com sua situação. Esses
são seus limões... mas elas não ficaram lá, Deus as
viu através desse capítulo de suas vidas e agora elas
são testemunhas vivas do que foi feito com esses
limões, eles foram usados para glorificar a Deus
por meio de seu testemunho! Meus limões têm
sido meus problemas de saúde; ao longo de minha
vida tenho lutado com pouca visão, problemas nas
costas, diabetes, enxaquecas, fibromialgia, etc. É
meio deprimente pensar sobre isso. Mas eu deixei
que tudo isso me parasse? Provavelmente apenas
fisicamente, nos dias em que estou com muita dor
e não consigo sair da cama. Mas, mesmo na cama,
continuei conversando com Deus e Ele sempre me
viu através de cada uma dessas situações.
Limões não são ruins, você pode até fazer uma cara
engraçada quando os chupa (como fizemos quando
crianças). Mas, pensando bem, eles aumentam o
sabor da sua comida, com eles preparamos uma
deliciosa limonada (minha bebida favorita desde que
cheguei ao Brasil), bolos de limão, e outras coisas
deliciosas. Não há nada de negativo neles - se você

tiver uma atitude positiva, fará algo de bom com
eles, e não apenas os deixará ficar em sua fruteira
até que apodreçam para, então, jogá-los fora. O
mesmo acontece com as circunstâncias da vida.
Se nos sentamos e reclamamos sobre nossa “má
sorte”, “má saúde”, “problemas financeiros”, etc.,
assim como esses limões, apodreceremos espiritual
e mentalmente.
Minha mãe costumava dizer: “Se você quer ver o arcoíris, precisa aguentar a chuva” ou “se você gosta de
flores, precisa lidar com a sujeira”. Quando olhamos
para os dias chuvosos ou para a “sujeira” que tivemos
em nossas vidas, percebemos como Deus foi fiel em
nossas adversidades e como PODEMOS continuar
a aproveitar a vida, mesmo quando enfrentamos
adversidades.
Em um só dia, Jó foi despojado de TUDO o que tinha.
Ele não sabia o porquê, mas continuou confiando
nAquele que tem todo o poder em Suas mãos. Deus
sabia que Jó confiava nEle com todas as suas forças
... Deus pode dizer o mesmo de você? Quem pode
dizer que os limões chegam às nossas vidas porque
Ele sabe que faremos limonada em vez de deixá-los
apodrecer?
Talvez eu não tenha sido instantaneamente curada
como a mulher que tocou nas vestes de Jesus, mas
cada vez que passo por uma crise, Ele me ajuda.
Então, da próxima vez que a vida lhe der limões,
envie-lhe uma nota de agradecimento, porque algo
de bom sairá deles!
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AMIZADE

Que Tipo de
Árvore É Você?
Departamento do MF

Leitura Bíblica: Salmo 1.1-3
Coro: “Eu Sou a videira verdadeira”
Ideia de Atividade - Árvore da Vida e Árvore da Morte
Objetivo: Refletir sobre os sinais de vida e morte no bairro, na comunidade, na família.
Material: Um galho de árvore seco, um galho de árvore verde, caneta ou pincel e pedaços de papel.
Desenvolvimento: Em pequenos grupos, descobrir os sinais de vida e morte que existem no bairro, na família.
Depois, diante da árvore seca e verde vão explicando para o grupo o que escreveram e penduraram na árvore.
Em grupo refletir: Iluminados pela prática da Palavra de Deus, o que fazer para gerar mais sinais de vida e
enfrentar as situações de morte de nosso bairro, comunidade, famílias etc.? Motive as mulheres a pensarem em
ações práticas que poderiam dar início a um Ministério de Alcance no bairro/na comunidade.
(Extraído e adaptado de https://www.portaldafamilia.org/sclazer/jogos/dinamicas-evangelicas-1.shtml)

Creio que a maioria de nós já plantou um feijão como
tarefa na escola ou ajudou seu filho, sobrinho, netinho...
A tarefa consistia em colocar um grão de feijão num
algodão e mantê-lo sempre úmido. Dentro de poucos
dias era maravilhoso ver um raminho verde surgindo,
crescendo, criando folhinhas e logo tínhamos um
pezinho de feijão.
Essas plantinhas somente cresciam porque dávamos
o que elas necessitavam: um ambiente adequado,
e alimento (luz e água). Mas era triste que, passado
bem pouco tempo, elas morriam. O que acontecia?
Precisavam ser plantadas numa terra boa e com as
condições adequadas para que criassem suas raízes,
crescessem e, então, dessem flores e frutos.
Muitas vezes, na Bíblia, somos comparados a árvores,
pois Jesus é a videira e nós os ramos. Se permanecemos
nEle, daremos muitos frutos. Devemos aprofundar
nossas raízes espirituais na fonte de Cristo, de onde
recebemos a água espiritual da vida.
Lemos no Salmo 1.1-3 (Ler).
Vamos comentar um pouco sobre três tipos de árvores
que vão nos ajudar a avaliar, escolher, mudar e decidir
o lugar em que estamos plantadas e o que estamos
produzindo em consequência.
Árvore de Natal, decorativa
O pinheiro utilizado como Árvore de Natal é atraente,
admirado por muitas pessoas, mas a sua beleza é
temporária e sua iluminação programada. Os pinheiros,
portanto, como árvore de Natal, são valorizados somente
naquela época do ano, ou seja, em dezembro. Depois
disso, são desprezados e, via de regra, em janeiro, são
jogados no lixo.
Muitas pessoas vivem de aparências. São atraídas e
usadas pelas ofertas deste mundo, apostando somente
em suas posições social, financeira e religiosa.
Essas pessoas são aplaudidas e badaladas por tanta
gente que não sabem que esse brilho um dia poderá

se apagar. Sem contar que, não demora muito, que um
dia elas se darão conta que tanta beleza e admiração
não contribuíram para que deixassem algo de valor e de
profundidade.
Árvore com pouca raiz
É aquela que, independentemente da espécie, está
plantada, há muitos anos, num lugar de destaque. Talvez
num vaso, numa praça, num shopping. É admirada,
digna de boas fotos. Mas quando chega a tempestade,
esta árvore cai.
Há muitas pessoas assim. Aparentemente vistosas,
mas suas raízes estão longe da fonte, por isso são
fracas e ocas. Elas surpreendem a muitos, pois aqueles
que precisam delas, que procuram apoio e refúgio,
encontram alguém vazio e que não consegue dar a
ajuda necessária.
Árvore forte
Esta árvore pode ser você. Ela está plantada à beira de
águas correntes, ela tem alimento apropriado, é forte e
suas raízes profundas. Pode vir o vento, a tempestade,
a neve, ela balança, mas consegue se alimentar, se
fortalecer e se firmar no solo bom e com nutrientes
que vão sustentá-la. No devido tempo, ela dará flores e
frutos, conforme sua espécie.
Deus conta conosco para anunciar o evangelho, cuidar
dos que estão com o coração quebrantado, fazer a
diferença no nosso bairro, na nossa comunidade, na
nossa família, discipular e consolidar os novos crentes
no Reino de Deus.
Conclusão
Que tipo de árvore eu quero ser? Um mero enfeite?
Viver de aparências? Ou ser forte, útil e poder oferecer
descanso, refúgio, sombra, alimento e muito mais para
todos os que me cercam, incluindo o meu bairro, a
minha comunidade?
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EDUCAÇÃO

Florescendo para
Além das Nossas
Inseguranças
Philippa Parker Chagas - Major

Leitura Bíblica: Salmo 8
(importante ser lido da versão BLH ou NTLH)
Coro: “Quero que valorize o que você tem“

Ideia de atividade
No início peça para as participantes fazerem duplas
e, em 30 segundos, falarem só coisas positivas a
seu próprio respeito. A outra pessoa escuta e tenta
assimilar. Depois troca. Ao final deste tempo, elas
devem compartilhar com o grupo maior as coisas
positivas sobre a companheira.
Foi fácil ou difícil falarmos coisas boas de nós mesmas?
(Dar tempo para feedback.)
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A Bíblia nos chama de criação de Deus, uma
criação inferior somente ao próprio Deus, “dandonos glória e honra de um rei” (v.5); em nosso caso,
“de rainha”. Poderíamos até dizer que somos
obras primas de Deus! Mas a verdade é que nem
sempre nos sentimos como obras primas ou
valiosas como tal.
Desde a nossa primeira infância, até a
adolescência e juventude, quando nosso caráter,
senso de segurança e de ser amada estavam
sendo formados, sofremos influências externas e
internas para sermos quem somos hoje.
Diariamente
somos
bombardeadas
com
mensagens da mídia, ou de amigas que falaram
sem pensar, ou de membros de nossa família, ou
até de nós mesmas. Mensagens essas que nos
dizem que não somos boas o suficiente, não somos
bonitas o bastante e não somos merecedoras do
amor de outros.
Talvez amamos a nós mesmas do jeito que somos,
mas pode ser também que nos escondemos atrás
de alguém ou alguma coisa: nosso esposo, filhos,
amigas, trabalho, alguma atividade, a igreja, etc.
É muito comum usarmos máscaras. Não estou
me referindo às maquiagens que colocamos para
esconder marcas no rosto, sejam elas pintas,
cicatrizes ou marcas já da idade... refiro-me às
máscaras para esconder áreas de nossa vida
que geram em nós inseguranças (mostrar uma
máscara). Aparentamos estar bem quando, na
verdade, estamos machucadas por dentro. Rimos
em grupo, quando, na realidade, queremos chorar.
Escondemos o que sentimos ou pensamos, com
medo de não sermos aceitas. Temos dúvidas, mas
temos receio de perguntar para não parecermos
tolas. Alguém se identifica com isso?
Até mesmo dentro da igreja ou num encontro
como esse, podemos nos sentir inseguras de
sermos nós mesmas. Contudo, não precisa ser
assim. Todas nós podemos nos empenhar para
tornar nossos encontros do ministério feminino
espaços seguros para sermos nós mesmas. Esse
pode ser um espaço seguro de amizade, de
confiabilidade, de amor, de cuidado com o que
falamos, de empatia: Vamos praticar?
Atividade
Passe a máscara para quem quiser compartilhar
alguma área onde se sente insegura. Por exemplo:
Educação dos filhos, valorização de si mesma,
sentimento de não ser amada, aparência (peso,
altura, cabelo, cor, alguma parte do corpo que

não gosta), capacidades, educação, inteligência,
etc. (Obs.: o que for compartilhado poderá dar
ideia para alguma outra atividade ou palestra
dentro de um assunto abordado).
Tempo de oração
Coloque uma musica instrumental (sem palavras).
Dependendo do grupo, pode ter oração em
duplas pelos assuntos compartilhados. Ao final,
ler o seguinte:
Minha querida filha,
Você é incrivelmente especial para mim. Você é
única, uma mulher linda criada à minha imagem.
Eu te amo. Você, minha filha, é minha obra prima!
Eu quero lhe ajudar a se tornar a mulher que lhe
criei para ser, então, remova qualquer tipo de
dúvida ou insegurança que pesa, e olhe para mim.
Não deixe que sua velha natureza lhe impeça
de abraçar aquilo que tenho para você. Aquela
pessoa não existe mais. Você é uma nova criatura
em mim.
Minha filha, você é de grande valor para mim. Eu
lhe valorizo mais do que os pássaros do céu ou as
flores do campo e cuidarei de você muito mais do
que cuido deles. Justamente por lhe amar tanto,
tenho grandes planos para você, que vão além da
sua compreensão. Então, por favor, permaneça
em mim e eu permanecerei em você.
Com amor infalível,
Seu Pai Celeste.
(Carta baseada nas passagens de Gênesis 1:27;
Efésios 2:10; 2 Coríntios 5:17, Salmos 139:13-19 e
Mateus 6:26-29.)
Dica
Você pode imprimir essa carta para entregar a
cada pessoa ao final do encontro, como uma
maneira de reafirmar o seu valor. A boa notícia é
que Deus nos criou com um tremendo potencial!
Através do Seu Espírito em nós podemos ser e
viver esse potencial, apesar das inseguranças. Em
2 Coríntios 5:17-18 o apóstolo Paulo confirma que
se alguém está em Cristo é uma nova criação.;
as coisas velhas já passaram e eis que surgiram
coisas novas. Paulo ainda nos lembra de que Deus
é capaz de fazer (em nós e através de nós) muito
mais do que pedimos o pensamos (Efésios 3:20).
Vamos tomar encorajamento dessas palavras,
enchendo-nos de coragem e buscando viver o
nosso potencial, de acordo com a vontade de
Deus.
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SERVIÇO

“XÔ! Preguiça”
(Dia do Meio Ambiente)
Lilian Iung Soares - Soldada
Corpo de Joinville

Ideia de Atividade
Fazer 6 caixas, cada uma com a cor da reciclagem:
papel (azul); plástico (vermelho); vidro (verde); metal (
amarelo); orgânico (marrom); não reciclável (cinza). As
caixas devem estar com as designações dos materiais
voltadas para a parede ou de forma que nenhum
participante as leia.
Fazer grupos ou duplas ou individualmente.

Leituras Bíblicas: Salmo 65
Cântico 1: “Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado”

Deixar um conjunto de materiais diferentes para
as equipes, duplas, ou a pessoa individualmente
colocarem nas caixas correspondentes.
Observação
Se não tiver a possiblidade de ter materiais, fazer tiras
com os nomes dos materiais (decidir quem fará a
atividade primeiro, e estipular um tempo para a sua
realização).
Ao final, mostrar cada caixa com o nome do material
correspondente e saudar quem venceu. (Dar um
brinde de caixas de leite com as cores e os nomes
dos materiais, como forma de lembrete do que foi
aprendido).

No Salmo 65 encontramos um ser humano feliz,
grato por tudo o que Deus estava fazendo por ele,
mesmo em meio às adversidades. Davi louva o
Senhor por ser poderoso em tudo o que faz e Lhe
agradece por Sua provisão por meio do que a terra
produz.
Não apenas onde o salmista vivia, mas em todo o
planeta Terra, o meio ambiente é favorecido por
Deus, porque, em primeiro lugar, tudo foi feito por
Ele e para Ele (Colossenses 1.16-17).
O salmista traz à lembrança a soberania de Deus
e que toda a humanidade volta-se para adorá-Lo
ou, pelo menos, deveria voltar-se. E é nesse ponto
que esta meditação nos quer dar a possiblidade de
adorar o Senhor nosso Deus, com ações concretas,
quando pensamos no lugar onde estamos inseridos
e vivemos: o próprio planeta Terra. Mas o que nós
podemos fazer?
Com certeza, ouvimos muito sobre o assunto
RECICLAGEM. Muitas campanhas têm sido feitas e,
na própria Liga do Lar, já foram utilizados muitos
materiais desse tipo para a confecção de lindos
trabalhos. Contudo, quase sempre, é só para
algum momento específico e não como ação diária
e consciente.
Com o passar do tempo, muitas coisas foram
criadas, humanamente falando, para nos dar mais

conforto e comodidade, e nós as usamos para um
determinado propósito. A questão é que a maioria
das coisas que foram criadas para tornar nossa vida
mais fácil vem em embalagens que, dependendo
da forma como as descartamos, tornam-se lixo
que não pode ser reutilizado, indo diretamente
para o famoso aterro que, por sua vez, produzirá,
em si mesmo, a degradação do ambiente em que
vivemos, prejudicando a nossa própria existência.
O salmista é bem claro quando mostra o que Deus
faz por nós em relação ao ambiente onde vivemos
(reler os vv. 9-13). Mas e o que nós fazemos?
Marina Silva, ex-senadora e ex-ministra do meio
ambiente e cristã, escreveu: “A Bíblia nos apresenta
várias passagens nas quais encontramos Deus se
reportando à questão do cuidado com a natureza.
Uma delas está em Gênesis 2.15: ‘Tomou, pois, o
SENHOR Deus ao homem e o colocou no Jardim
do Éden para cultivá-lo e guardá-lo’. Guardar,
no sentido de cuidado, de zelo. Por que cultivar?
Porque a terra era e permanece sendo algo como
um jardim abundante, com toda espécie de
animais, de frutos...
Quando desrespeitamos a natureza e não
utilizamos de forma sustentável os rios, as florestas,
o solo, o ar, aquilo que é necessário para a vida
do planeta,” demonstramos a falta de importância
dada à criação que Deus fez para nosso deleite e
sustento. (https://www.ultimato.com.br/conteudo/
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fe-crista-e-meio-ambiente)
Conclusão
Às vezes, tem um “bichinho” chamado preguiça
que não nos deixa fazer o certo: lavar (quando for
preciso) os recipientes, separá-los por material
e reutilizá-los ou entregar aos recicladores.
Fazendo essa ação, o meio ambiente deixa de ser

prejudicado pela própria criação de Deus: nós.
Parece ser pouca coisa, mas não é! O que torna
algo, aos nossos olhos, ínfimo em termos de ajuda,
deixa de, no final da cadeia produtiva, ser um
estorvo ao meio ambiente. Portanto, “Xô Preguiça!”
Sejamos, dessa forma, verdadeiros adoradores do
Criador e Preservador de todas as coisas!
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ADORAÇÃO

Todo o Cuidado
É Pouco
Ana Raquel Pereira - Major

Leitura Bíblica: Mateus 13.1-9
Cântico nº 48: “Terno amigo! achei em Ti perdão”
Coro: “Existe um canteiro muito lindo” (J. Neto)
Ideia de Atividade
Se você fosse uma planta, que planta gostaria de ser? Por quê?
Quais são as lembranças que vocês têm da sua
adolescência? (Permitir que compartilhem). Eu tenho
várias e boas lembranças, e uma delas está relacionada
com aquilo que iremos conversar neste encontro.
Passei praticamente toda a minha adolescência
na cidade de Belo Horizonte. Meus pais, Oficiais do
Exército de Salvação, foram transferidos para Minas
Gerais no ano de 1973 e trabalharam por cinco anos
naquela cidade.
Em nossa casa havia uma varanda na parte de trás,
onde minha mãe mantinha duas lindas samambaias,
da espécie “chorona”. Elas eram muito lindas e, posso
ver, como se fosse hoje, o cuidado que ela tinha com
aquelas plantas: regava-as diariamente, limpavaas, podava-as (no tempo oportuno). Mas havia um
cuidado muito especial e que chamava a minha
atenção: ela conversava com as plantas! Dispensava
tempo para isso e, normalmente, esse cuidado
acontecia à noite. Eu a questionava, com a curiosidade
peculiar de todo adolescente: “Por que você conversa
com as samambaias?” Elas escutam? “Sim”, era a sua
resposta, “elas gostam quando converso com elas.
Você vê como elas estão bonitas?! Para mim, essa
beleza é a resposta aos meus cuidados e aos elogios
que eu faço para elas.”
De acordo com a “Redação o Sul (11/03/2018)”,
há estudos científicos que buscam compreender
o comportamento das plantas pelo mundo todo.
É impossível esperar que haja atribuição de valor
humano ao que é falado a uma planta (Não há
interação).
Contudo há estudos que mostram que, ao falar com
uma planta, liberamos gás carbônico ao redor dela.
Esse gás é expelido naturalmente ao expirarmos, e as
plantas o usam como matéria prima na fotossíntese.
Logo, essa quantidade de gás carbônico pode
contribuir para uma fotossíntese saudável da planta,
o que a fará crescer. Por outro lado, temos crianças
fazendo experimentos em escolas, onde se fala coisas
boas a uma planta e más à outra, e se nota a diferença
de crescimento e saúde entre elas. Porém, de acordo

com a conclusão científica citada acima, o que é dito
não deveria importar.
A maioria dos cientistas diria que é um mito. Mas o
fato é que ainda entendemos muito pouco sobre os
mecanismos das plantas. São precisos mais estudos
para conclusões baseadas em testes científicos. Fico
imaginando, o que minha mãe diria diante destes
argumentos. Certamente não a convenceriam, e ela
prosseguiria conversando com suas samambaias.
O fato é que as plantas exigem cuidados, atenção,
adubação, irrigação, luz e, sim, uma boa dose de
carinho! Temos lido a parábola do semeador e os
diferentes solos onde as sementes caíram e, por
consequência, resultados diferentes aconteceram. A
semente, a Palavra de Deus, ao ser semeada em nossos
corações, exige o mesmo cuidado, a mesma atenção
dispensadas por minha mãe às suas samambaias.
Estão incluídos nesses cuidados, a oração, a leitura
da Palavra, o louvor, a adoração, o serviço. Todos
esses cuidados irão nos dar vida, nos fortalecer, nos
alimentar. Haverá crescimento, frutos. Precisamos dar
do nosso tempo para esses cuidados. Deus oferece
os Seus cuidados diariamente para cada uma de nós,
mas, por vezes, nós temos ignorado esse cuidado,
essa atenção, não prestamos atenção à Sua voz.
As plantas não sobrevivem por si sós. É necessário
o cuidado do agricultor, do jardineiro. Nós também
não sobrevivemos sem o cuidado de Deus, sem a
Sua limpeza diária, que pode incluir “a poda”, tirar
aquilo que está a mais, arrancar as ervas daninhas, os
espinhos que querem sufocar a Sua Palavra em nós.
Ele fala conosco, e Sua voz, não apenas nos encoraja,
mas, também, nos corrige, nos dá direção.
Conclusão
Podemos, mais uma vez, neste encontro, convidarmos
o nosso Jardineiro para que Ele trate os nossos
corações, pois entendemos que sem Ele não podemos
viver. Aceitemos o Seu cuidado, a Sua atenção, o Seu
amor. Não nos descuidemos!
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AMIZADE

Floresça Deixando
um Legado para as
Próximas Gerações

Ideia de Atividade
Um jogo de cartas será usado no início da devocional
e o outro na metade. Providencia cartas em branco,
(tipo baralho,) cada participante precisa de 10 cartas.
Cada carta precisa ter uma figura, que são as seguintes:
sementes, broto, planta, flor, fruto. Um jogo tem 5 cartões,
então cada participante recebe 2 jogos, totalizando 10
cartas. Em um jogo cada uma vai escrever seu sonho e
no outro, sua v isão, conforme exemplificado no corpo
da devocional.

Você já pensou na diferença entre sonho e visão?
Vejamos:
Sonhos
Quantas de vocês escutam música gospel? Nos últimos
anos uma palavra que tem entrado em muitas músicas
gospel é “sonho”. É bom sonhar. Pense num sonho,
algo que você quer ter e/ou alcançar. Cada sonho tem
início, meio e fim. Vamos dividir o sonho em 5 partes:
1. Semente – é a ideia quando é plantada na sua
cabeça.
2. Broto – sua decisão de que realmente deseja aquilo
e vai correr atrás.
3. Planta – seu sonho começa a criar forma. Você está
vendo que vai acontecer.
4. Flores – o sonho vira realidade.
5. Fruto – o resultado de ter alcançado o sonho.
Vamos dar um exemplo prático:
1. Semente – uma nova máquina de lavar, grande e
potente (mas custa muito caro!).
2. Broto – começo a acreditar que posso conseguir,
começo a fazer bolos para fora e oro para que Deus
abençoe meu negócio.
3. Planta – o dinheiro está multiplicando – Deus está

Margaret England Batista - Major (A)

Leitura Bíblica: Salmo 145:4-7
Cântico 18: “Ao Deus de amor e de imensa bondade”

abençoando.
4. Flores – consegui comprar minha máquina. (Vale um
testemunho no domingo!)
5. Fruto – minhas mãos e coluna não doem tanto e
tenho mais tempo. Nunca mais vou faltar na Liga!
Sonhos são importantes. Agora, cada uma vai escrever
seu sonho nas cartas que recebeu, do modo que vimos
acima. Ao terminar, cada uma compartilha.
Visões
Visão é um tipo de sonho permanente! Um dia a gente
acorda do sonho – a máquina de lavar um dia fica
velha e inútil! Mas as visões ficam para sempre.
Exemplos de visões: minha rua está suja de tanto
lixo, se meus vizinhos todos ajudarem, poderemos
transformar este lugar. Tenho um vizinho idoso
analfabeto, se tivesse alguém para ensiná-lo a ler...;
a EBD está precisando de professores. Será que Deus
pode ME capacitar? A lista de possíveis visões é infinita.
Vou compartilhar agora a visão que uma certa pessoa
teve muitos anos atrás:
1. Semente – visão de pessoas destinadas a uma vida
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de sofrimento, como se estivessem morrendo num
poço fundo sem esperança, precisando que alguém
estendesse a mão para que elas pudessem escalar as
laterais do poço e sair para a luz.
2. Broto – esse “alguém” não conseguiu se livrar da
visão, as raízes foram profundas e sinais de que seria
possível concretizar a visão começaram a aparecer.
3. Planta – um programa educativo, cultural, social e
espiritual começou a tomar forma.
4. Flores – a valorização da vida melhorou, as
expectativas para a próxima geração aumentaram.
5. Fruto – o número de mãos para puxar o próximo
para a luz aumentou.
Cada um de nós pode fazer a diferença para a próxima
geração (Ler e comentar o Salmo 145:4-7). É bom
sonhar, mas é muito melhor ter visão. Quando temos
uma visão e nos colocarmos nas mãos de Deus para

que Ele realize essa visão através de nós, um pedacinho
do mundo se transforma – permanentemente.
“Como disse a escritora cristã Corrie Bomm: ‘A medida
de uma vida não é a sua duração, mas a sua doação’.
Um dia, você e eu seremos esquecidos, e não há como
escapar disso, mas o que vai permanecer é o que
fizemos para Deus e se cumprimos o propósito para
o qual Ele nos criou. Por isso, pense em como você
gostaria de ser lembrado quando partir dessa terra e
o que você tem feito hoje para atingir esse objetivo!”
(frase extraída de https://www.pastorantoniojunior.
com.br/mensagens-evangelicas/como-deixar-umlegado-duradouro) A visão nos leva a uma missão.
Cada uma completa o segundo jogo de cartões – Visão
– que será compartilhado e usado como base para
oração. Cada uma levará seus jogos para casa.
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EDUCAÇÃO

Os Benefícios do
Óleo de Coco
Departamento do MF

Leitura Bíblica: Salmo 92:12-13
Coros: “Cheiro das águas”
“Como a palmeira florescerá o justo”
Ideia de Atividade - Preferencialmente no final do programa
Leve produtos feitos com coco, como cocada, beijinho, água de coco, algum objeto feito a partir do coco, óleo de
coco, e faça com que as mulheres provem, peguem ou sintam, conforme o objeto, e comentem sobre o produto
e tentem comparar ao cristão. Talvez surjam comentários surpreendentes. Compartilhem conosco, se possível.
Crescimento:
A palmeira se adapta bem em qualquer ambiente:
zonas rurais, urbanas e interiores. A Bíblia, fala o
seguinte no Salmo 9.12-13 (ler).
Adubados pela Palavra de Deus, os cristãos criam
raízes firmes e profundas e, assim, crescem de
forma magnífica.
As palmeiras podem ser vistas a longas distâncias.
Assim é o servo de Deus: é notado pela sua maneira
especial de ser; seu amor e testemunho alcançam
vidas, mesmo que estas estejam em lugares
distantes.
Florescimento da Palmeira:
As palmeiras florescem, muitas vezes, em
abundância, o ano inteiro, em todas as estações.
Os insetos, especialmente as abelhas, encontram
ali alimento e contribuem com a polinização.
Depois das flores, os frutos, que são abundantes o
ano inteiro, independente da estação. Assim deve
ser o cristão.
Resistência:
A resistência a ventos e tempestades é outra
característica. Elas balançam, perdem folhas, mas
não caem facilmente. É muito trabalhoso arrancar
uma palmeira adulta do solo.
Estamos igualmente sujeitas a ventos fortes e
tempestades. Às vezes saímos machucadas, mas,
a graça de Deus nos sustenta, dando-nos vida e
vigor para amparar os mais fracos, pois “todas as
coisas contribuem para o bem daqueles que amam
a Deus”. (Rom. 8.28). Deus transforma situações de
derrota em vitória. Nada é em vão para o cristão
obediente.
A “ventania” sopra, arranca folhas, espalha as flores
e, quando cessa tudo, lá está o servo obediente,
igual à palmeira: vencedor, mais forte, pronto para
florescer e renovar as forças.

Utilidade:
Podemos aproveitar tudo de uma palmeira:
- A Farinha ou coco desidratado (alimentação do
gado bovino).
- O Óleo (utilizado na fabricação de margarina,
sabonetes , cremes, velas e também na alimentação
humana).
- O Endocarpo...conhecida “quenga”, é a casca dura
do coco (com ela pode-se produzir copos, colheres,
conchas, cuias e outros produtos).
- O Palmito (muito apreciado na culinária brasileira).
- O Leite (inúmeras utilidades em iguarias doces e
salgadas).
- As Raízes (poderes medicinais e também servem
para fazer cestos e balaios).
- As Folhas (obras trançadas, para cobrir ranchos,
cabanas, fazer chapéus, esteiras, peneiras, etc.).
- A Água (para uso medicinal ou alimentar).
- As Fibras (em jardinagem, substitui o xaxim que já
está em extinção).
Que como servas do Senhor sejamos também úteis
para Ele, usando os dons que Ele nos tem dado
para abençoar outras pessoas.
Conclusão:
Crescimento, produção de flores e frutos,
resistência,
estabilidade
e
utilidade
são
características marcantes da palmeira. Sejamos
como essa planta.
Os Benefícios Do Óleo De Coco
O óleo de coco é uma fonte de energia rápida,
podendo ter efeitos terapêuticos sobre distúrbios
cerebrais como a epilepsia e doença de Alzheimer.
Ele oferece muitos benefícios para a saúde, tem
um sabor delicado e está amplamente disponível
no mercado.
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Também é extremamente versátil, com uma
série de usos, tais como:
1. Melhora o metabolismo
2. Melhora a saúde bucal
3. Alivia a irritação da pele
4. Melhora a função cerebral
5. Hidrata a pele
6. Combate infecções
7. Dá alívio para picadas de pernilongo
8. Reduz a gordura visceral
9. Protege o cabelo
10. Diminui a sensação de fome
11. Cicatrização de feridas
12. Melhora a saúde óssea
13. Combate a candidíase
14. Remove manchas
15. Reduz a inflamação

16. Desodorante natural
17. Cura suas cutículas
18. Alivia os sintomas da artrite
19. Remove a maquiagem dos olhos
Mas cuidado!
ATENÇÃO: Endocrinologistas afirmam que ingerir o
óleo de coco em excesso faz mal como qualquer
outro óleo. Quem possui problema de fígado deve
evitar, pois acabará sobrecarregando o fígado com
ácido graxo.
Observe como seu organismo reagirá, se lhe fará
bem ou não. Por estar na moda e funcionar para
muitas pessoas, não significa que seu organismo
irá corresponder da mesma forma.
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SERVIÇO

Restaure as Vidas
Quebradas

Ideia de Atividade
Se possível, compartilhar com as sócias o anexo para
que possam visualizar a estratégia do Exército de
Salvação contra a Escravidão Moderna e o Tráfico de
Pessoas (EMTP). Outras sugestões já estão escritas no
texto. Podem iniciar a reunião recortando de jornais
locais notícias que mostram situações de EMTP e
fazerem uma colagem (ideias em anexo).

A EMTP já não é algo desconhecido para a maioria
das pessoas. Vira e mexe está nas noticias que a
polícia se deparou com esta ou aquela situação, seja
de um bordel clandestino, uma linda jovem que foi
vítima de uma trapaça quando pensava que ia ser
modelo na Espanha ou uma oficina com pessoas
trabalhando em costura todas as horas do dia e da
noite.
Muita gente pensa que esta realidade está muito
longe delas, mas deixa-me compartilhar com vocês
um pouco da historia de Miguel, contado por ele
mesmo: “Minha vida não era fantástica, mas era boa.
Foi um choque para mim quando minha esposa me
deixou. Eu comecei a beber muito e perdi meu trabalho,
depois perdi minha casa e tive que viver na rua – às
vezes eu me sentia invisível. Pensei que as coisas não
podiam piorar, mas mal sabia eu que isto era possível.
Algumas pessoas do Exército de Salvação costumavam
distribuir comida no salão da igreja. Eu estava no final
de uma grande fila neste lugar quando dois homens
chegaram junto de mim e me ofereceram um trabalho.
Disseram que eu teria que trabalhar por muitas horas,
mas isso não me preocupava, eles pagavam bem e era
uma chance para que eu pudesse melhorar a minha
vida. Eles me levaram a um tipo de acampamento
onde ficamos num galpão velho. Eu não podia crer o
que estava acontecendo! Éramos vários. Dormíamos
em colchões finíssimos, não tinha banheiros ou lugar
para tomar banho, saíamos cedinho y batíamos nas
portas das casas das pessoas perguntando se eles
tinham algum trabalho para a gente fazer – consertar
telhados, cuidar jardins,etc. Buscavam a gente quando
já estava escuro e constantemente tínhamos fome e
medo. Alguns apanhavam, levavam socos na cabeça
ou chutes. Trabalhávamos seis dias por semana e
nos davam dinheiro para comprar cigarros e cerveja.
Uma pessoa tentou escapar, mas foi golpeado com
uma chave inglesa. Era como se eles tivessem um
total controle sobre a gente. Um domingo, a polícia
invadiu o acampamento. Alguém deve ter informado
a polícia. Quando estávamos saindo, vi como meus
companheiros estavam magros e muitos pareciam
estar doentes. Voltei ao Exército de Salvação, contei

Sara Chagas - Tenente-Coronel - STMF
Território Leste da América do Sul

Leituras Bíblicas: Gênesis 1.26-31
Cântico 397: “Soldados de Jesus Cristo”

o que havia acontecido e, desde então, estão me
ajudando.”
Olha só! Uma pessoa comum, normal, em uma fila
esperando receber comida do Exército de Salvação!
Realmente esse mal está mais perto do que a
gente pensa. Hoje em dia, a escravidão moderna
e o tráfico de pessoas (Conhecido pela ONU como
EMTP) geram milhões de dólares para aqueles que
estão envolvidos neste grande negócio, cujo lucro só
perde para o tráfico de drogas e de armas. Explorar
as pessoas é bem mais rentável porque se pode
vendê-las e revendê-las muitas vezes.
O Exército de Salvação segue totalmente
comprometido em combater este mal e quer
ser ainda mais eficaz, envolvendo cada vez mais
salvacionistas, de maneira que todas as nossas
Unidades, sociais ou eclesiásticas, possam se unir a
esta luta. Com isso, o Exército tem escolhido 8 áreas
de atuação: ORAÇÃO, PREVENÇÃO, PARTICIPACÃO,
PROTEÇÃO,
COMPROVAÇÃO,
ACUSAÇÃO,
PARCERIAS, POLÍTICAS. Talvez, como parte do
Ministério Feminino, você pense: “Isso não é para
mim! Não posso dar proteção às pessoas que são
vítimas, não posso brigar pelos direitos das vítimas
ou por políticas públicas... Isso não me inclui!”. Mas
não é verdade! Isto inclui TODAS as pessoas que têm
vínculos com o Exército de Salvação e até mesmo
aquelas que não têm, mas querem ou gostariam de
se envolver. Veja as coisas que você pode fazer:
ORAÇÃO – Esta é uma coisa que todas nós podemos
fazer. Participar da campanha de oração pelas
vítimas do tráfico de pessoas que tem como tema
este ano: Restaurar vidas quebradas. Quem sabe a
Liga do Lar pode organizar uma campanha o mesmo
um evento de oração em favor das vítimas. Fica a
sugestão para vocês criarem um evento de oração
diferente com esta finalidade.
PREVENÇÃO/PARTICIPAÇÃO – Neste ponto você
e as suas amigas do Ministério Femenino podem
fazer varias coisas:
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1. Procure saber como está esta questão da EMTP
em sua cidade/região, qual é o tipo de tráfico
mais comum – seria tráfico sexual, tráfico laboral,
exploração infantil? Quem está trabalhando com
isso?

3. Organize uma campanha de conscientização nas
ruas com cartazes e banners, chamando a atenção
das pessoas para a questão da EMTP – vocês
poderiam envolver outros grupos do Corpo para
que participem, e outros grupos do bairro.

2. Convoque suas amigas da Liga do Lar para fazer
um evento de conscientização na sua comunidade –
informando as pessoas sobre os tipos de EMTP que
existem, como isto ocorre nas nossas comunidades,
faca uma alerta as mães, traga um/a invitado/a
especial para falar sobre o tema – talvez alguém
de parte do Governo, ou de outra organização que
trabalha nesta área.

4. Faca uma sessão de cinema para mostrar um
filme sobre este assunto. Tem muito disponíveis “Anjos do Sol” é um filme brasileiro que conta bem
como isto acontece.
Tem muito que cada uma de nós pode fazer. Ajude
a restaurar as vidas quebradas, como a vida de
Miguel. Abrace esta causa e faca algo!

EMTP

MARCO ESTRATÉGICO
ACUSAÇÃO

Apoiar os sobreviventes com os
procedimentos legais, dar apoio a
vitima durante o processo até a
acusação dos infratores e trabalhar
com os mesmos para restaurar um
relacionamento com Deus e a
sociedade.

Cada Corpo é um recurso na luta
contra a Escravidão Moderna e o
Tráﬁco de Pessoas. Muitas vezes
servimos em comunidades em que
outras pessoas não têm acesso.

PARTICIPAÇÃO

PARCERIA
Conscientização e abordagem das
causas da Escravidão Moderna e
do Tráﬁco de Pessoas é um
elemento fundamental na
prevenção.

Estar pronto a
colaborar e
trabalhar em rede
com outras pessoas
e/ou organizações
para alcançar nosso
objetivo.

ORAÇÃO

PREVENÇÃO

Essa é uma prática essencial
na luta contra a Escravidão
Moderna e o Tráﬁco de
Pessoas.

Criar políticas internas e
advogar por políticas
externas que reduzam a
Escravidão Moderna e o
Tráﬁco de Pessoas.

POLÍTICA
O Exército de Salvação tem uma
visão holística de saúde e procura
ajudar os sobreviventes a
recuperarem sua saúde física,
mental, emocional, relacional e
espiritual.

Assegurar que a nossa
resposta contribua para
pesquisas e beneﬁcie-se
delas.

PROTEÇÃO
COMPROVAÇÃO
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ADORAÇÃO
Ideia de Atividade
Você sabe que frutos produzem essas árvores?
1. Cajueiro (caju) / 2. Bananeira (banana) / 3.
Mexeriqueira (mexerica) / 4. Sapotizeiro (sapoti) / 5.
Mangabeira (mangaba) / 6. Parreira (uva) / 7. Pereira
(pera) / 8. Figueira (figo) / 9. Jambuzeiro (jambo) / 10.
Açaizeiro (açaí)

Leitura Bíblica: Filipenses 1.6
Cântico 49: “Cristo, Tu és tudo para mim”

Floresça,
Deixando-se
Cultivar pelo
Divino Jardineiro
Paula Mendes - Capitã
Diretora da Filial do Centro Integrado João de Paula

O Senhor é um excelente Jardineiro – e uma das
características de um bom jardineiro é esperar o fruto
certo, da árvore certa, no tempo certo. Muitas vezes nós
é que temos expectativas erradas sobre quem somos,
o que devemos produzir e a hora certa de apresentar
os frutos. E dessa forma, deixamos de produzir o que
de fato somos capazes para tentar produzir coisas que
nunca conseguiremos.
Deus pode, sim, nos fazer novas criaturas e nos
transformar, mas quando Ele Se propõe a completar a
boa obra que começou em nós, quer dizer que há uma
continuidade. Ele quer completar, melhorar, aprimorar
o que nós já somos (Ler Fl. 1.6) Ser uma nova criatura
e deixar as coisas velhas para trás não significa anular
tudo que somos para nos transformar em alguém
totalmente diferente! Continuamos sendo as mesmas
pessoas, o que muda é nossa motivação.
Deixar-nos cultivar por Deus é também fazer o possível
para produzirmos os frutos que somos capazes, é
sermos o melhor que podemos ser, a melhor versão
de nós mesmas. Produzir as melhores maçãs, se você
é uma macieira; as melhores laranjas, se você é uma
laranjeira. Dessa forma, o Reino de Deus ganha, quando
cada uma se desenvolve individualmente, a fim de que
o pomar divino alcance toda sua potencialidade.

Uma ideia que às vezes compartilhamos em nossas
conversas e exemplos é que não se pode plantar limões
e esperar colher laranjas. Entendemos o raciocínio:
cada árvore só dá aquilo que foi feita para dar. Por isso
o pomar é feito com árvores bem diversas, pois cada
planta tem sua especialidade e sua individualidade.
Uma macieira pode dar as maçãs mais lindas ou maçãs
insossas – mas jamais conseguirá produzir mangas.
O mesmo acontece conosco, seres humanos. Assim
como as árvores, temos características, personalidades,
dons e habilidades dos mais diversos tipos. Somos um
verdadeiro pomar divino – produzimos para o Reino
aquilo que temos de melhor.
E assim como é no reino das árvores, nós temos nossas
especialidades e individualidades.
Assim, podemos e devemos esperar que nossa
caminhada com Deus produza frutos. Conforme a
Bíblia diz, basta apenas estarmos ligados à Videira
Divina para produzirmos algo de bom.
Quem nos cultiva é Jesus, o Jardineiro. De nossa parte,
devemos permitir esse processo. Porém, é necessário
também conhecermos bem a nós mesmas, para não
corrermos o risco de nos frustramos quando o tipo
de fruto que esperamos não vier. Que tipo de árvore
você é? Que tipo de frutos podemos esperar que você
produza?
É claro, existe o fruto do Espírito (ver Gálatas 5.22-23),
que é esperado de todo aquele que está em contato
com Deus. Ainda assim, mesmo o amor, a alegria, a
paciência, terão características diferentes de acordo
com cada pessoa. Eles são como o sabor, a cor e a
textura das frutas – todas devem ter, mas cada uma
do seu jeito.
Por isso, torna-se importante o autoconhecimento,
para evitar comparações e frustrações. Hoje em dia, há
muitos testes que nos ajudam a descobrir um pouco
mais sobre nós mesmas. Alguns exemplos:
Os quatro temperamentos:
https://www.youtube.com/watch?v=wqa7w8d0_Ro).
As nove personalidades (eneagramas):
https://www.vittude.com/blog/eneagrama/
Os dons espirituais:
https://spiritualgiftstest.com/wp-content/
uploads/2017/01/adult-gifts-test-por.pdf
As cinco linguagens do amor:
https://www.youtube.com/watch?v=8RzFggd8Nc8
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EDUCAÇÃO

Alimentando
A Vida
Leitura Bíblica: Salmo 127:3
Cântico 249: “Dá tempo à tua alma”

Débora Carvalho - Tenente
OD Corpo de Pelotas

Ideia de Atividade
Escolher e imprimir algumas das frases relacionadas à amamentação encontradas no site da Fiocruz:
https://agencia.fiocruz.br/mitos-e-verdades-sobre-amamentacao
Pedir que as mulheres leiam e digam se acham que a frase é mito ou verdade e trazer as informações do site de
cada frase escolhida. Pedir para aquelas que já amamentaram que compartilhem algo que lembram que gostavam
ou não do ato de amamentar.
Dentre as várias tarefas do início da maternidade, a amamentação é uma das mais importantes. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo por seis meses, considerando os benefícios
comprovados da prática para mãe e filho. E, como tudo na maternidade, cada mãe vive a sua experiência com a
amamentação. Para algumas, é uma tarefa prazerosa e, para outras, nem tanto. Para algumas é motivo de grande
alegria e, para outras, é motivo de frustração. Alegria, por não ter sido possível amamentar; frustração para quem
não foi da maneira que imaginou que seria.
O Salmo 127:3 diz que “Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá”. Os filhos são um presente
de Deus para nossas vidas e, por isso, precisamos procurar oferecer o nosso melhor a eles, sendo que algo muito
importante para o desenvolvimento de uma criança é o leite materno. Através da amamentação, os laços de amor
entre a mãe e o bebê se estreitam e a criança se sente segura e cuidada.
Deus deu o seu melhor, Jesus, para morrer por nós, e hoje temos conosco o Espírito Santo de Deus, que não nos
deixa sozinhos neste mundo. Contudo, para desenvolvermos nosso relacionamento com Deus, existem duas
características importantes que o ato de amamentar nos ensina: precisamos ter persistência e precisamos aprender
a desacelerar.
Ter persistência. Para muitas mães, o início da amamentação não acontece da maneira que sonharam que seria.
Amamentar para muitas mulheres pode ser dolorido, estressante e desgastante. O bebê não aprende a pegar, ou
o seio inflama, ou o mamilo racha. Pesquisas mostram que muitas mulheres acabam desistindo de amamentar
seu bebê por conta dessas dificuldades iniciais que encontram na amamentação. É então que a persistência tem
um importante papel. É ter como alvo alimentar o bebê com o que há de melhor para ele, mesmo quando o sono
é grande, ou a dor é forte, ou a frustação entristece. Pensando no nosso relacionamento com Deus, muitas vezes
precisamos também dessa força de vontade, sabendo que o investimento e esforço serão para nosso melhor. Às
vezes, situações podem aparecer no nosso caminho para nos fazer desanimar, mas, se temos como alvo nossa
comunhão com Deus, a persistência deve ser um dos quesitos para termos êxito.
Aprender a desacelerar. Na nossa sociedade ocidental, em que nós mulheres temos lutado pela equidade de gênero,
creio que o papel da mulher como mãe, tem sido, muitas vezes, inconscientemente, desmerecido. Amamentar
implica tempo. Muitas vezes o sentimento de que está se “perdendo tempo” ao amamentar tem invadido a mente
de muitas mães: “Quantas coisas poderia estar fazendo agora”; “Se ele não levasse tanto tempo mamando, já
poderia ter terminado isso ou aquilo”. Amamentar não é perder tempo, é investir tempo. A amamentação nos ajuda
a perceber o quanto nossa vida é corrida e que emendamos uma tarefa na outra e não conseguimos desacelerar.
Nos momentos de amamentação, é possível aquietar nossa alma e entender que existe tempo para todas as coisas.
A nossa vida espiritual precisa ser como nosso bebê, de forma que possamos investir tempo e entender que este
“bebê”, ou seja, nossa vida espiritual, vai crescer e se desenvolver dependendo de como alimentamos e cuidamos
dela. Os momentos de amamentação, assim como outras tarefas que temos que exercer na nossa casa ou trabalho,
podem ser aproveitados para nos desacelerar e ter um tempo com Deus. Aproveitar para orar, aproveitar para ler a
Bíblia ou escutar um áudio de um louvor ou uma pregação. Amamente e desacelere.
Atividade prática: O que você pode fazer nesta semana mundial de amamentação? Converse com alguma mãe
que esteja amamentando. Pergunte como está sendo a sua experiência e incentive a amamentação. Dê palavras de
esperança, mostrando que essa doação de amor vale a pena!

. 40 .

SERVIÇO

Ideia de Atividade
Dividir as mulheres em 02 grupos. Cada grupo deve
ler o texto bíblico e responder as perguntas abaixo.
Deixar os grupos discutirem o assunto e depois
compartilharem as respostas.
Grupo1:
1. O que fizeram as parteiras?
2. E nós, o que faríamos se estivéssemos no lugar
delas?

Violência e Fé
Milka Santos - Major
SN Obra Social

Leitura Bíblica: Êxodo 1.15-20
Cântico 420: “Ama o teu próximo, busca o perdido”

Grupo 2:
1. Quanta dor ia ação das parteiras causaria se elas
obedecessem a ordem recebida?
2. Qual seria o impacto nas gerações futuras?

As parteiras receberam a ordem de usar suas mãos para tirar a vida dos bebês meninos. Tal ordem foi dada
pelo receio do Faraó de que o povo de Israel se tornasse maior do que eles, os egípcios, e, assim, não fosse
mais possível dominá-los. Por meio da ordem dada às parteiras, somente bebês do sexo feminino seriam
poupados, os bebês do sexo masculino deveriam ser sacrificados. Mas, as mãos das parteiras trabalhavam
em favor da vida;
O ato solicitado era cruel, a violência em último grau, pois significava causar a morte de alguém indefeso e
sem chances de escapar. Essa violência impactaria cada uma das famílias. As parteiras, porém, temeram a
Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito; antes, deixaram viver os meninos.
Aprendemos com Sifrá e Puá que elas foram mulheres que se posicionaram em defesa da vida. Prepararamse para responder quando questionadas e não entraram para a história como responsáveis pela morte dos
meninos. A maior violência que as hebreias poderiam ser vítimas naquele momento era perder seus filhos,
terem suas famílias mutiladas. Sifrá e Puá ajudaram o futuro de Israel, salvaram da morte milhares de meninos
recém-nascidos. Deus fez bem às parteiras, e elas foram abençoadas;
No Brasil, a cada hora, 500 mulheres são agredidas e, de cada 10 agressões, 4 ocorrem em casa. 13 mulheres
são assassinadas por dia no Brasil e 6, de cada 10 feminicídios, são de mulheres negras.
Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos responsabilizou o Brasil por negligência, omissão
e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. O Brasil foi, então, pressionado a adotar
uma legislação específica para a prevenção e proteção da mulher em situação de violência. Foi assim que a
Lei Maria da Penha foi criada e entrou em vigor em 2006. A lei Maria da Penha contempla, não somente a
agressão física, mas a violência psicológica, sexual, patrimonial e moral. Contudo, para além da existência da
lei, são necessárias mudanças no comportamento coletivo da sociedade.
Violência contra a mulher é um assunto que tem a ver com a nossa vida de fé? Evidentemente que sim, pois
tudo aquilo que afeta a um de nós, afeta a todos nós. Não é possível pensar que mulheres continuem sendo
espancadas, machucadas e tendo a sua integridade física ameaçada.
Precisamos, assim como as parteiras hebreias, nos posicionarmos em defesa da vida. Nos munir de
conhecimento sobre os direitos das mulheres no nosso país para estarmos preparadas para responder
quando necessário e não nos comprometermos na história como responsáveis pelo sofrimento e choro de
mulheres. Como já mencionei, Sifrá e Puá ajudaram o futuro de Israel, salvaram da morte milhares de meninos
recém-nascidos. Nós podemos ajudar a mudar o futuro do nosso país fortalecendo aqueles que estão fracos,
e que já não suportam mais viver sob o jugo da violência; e Deus nos fará bem e seremos abençoadas. Amém!

. 41 .

ADORAÇÃO

Florescendo para
uma Nova Vida
Raquel Sousa- Major
Auditora Interna

Leitura Bíblica: 2 Coríntios 5.16-17
Cântico N° 138 “Que mudança admirável”
Coro: “Nova criatura” Kleber Lucas
“Poder pra salvar” Aline Barros
Ideias de Atividade
Organizar o chá/festa das flores, frutos (da estação)
e aromas decorando o espaço. Pode usar parte
da decoração como lembrança ou incentivar as
participantes a trazerem itens do tema para troca de
presentes. Disponibilizar informações sobre as flores
e frutos utilizados no encontro.
Dinâmica sobre nova criação: https://www.youtube.
com/watch?v=MkRMFADhzv0 (observe que a água fica
verde, para indicar uma transformação).

O Outono do ano 2020 chegou e, por causa do
COVID-19, ficamos em isolamento social por tempo
indeterminado. Ao olhar pela janela do apartamento,
vi que, enquanto as pessoas estavam “paradas”, a
natureza seguia seu curso. As árvores mostravam os
mais variados tons de verde e as flores que nasceram
entre a Primavera e o Verão ainda irradiavam cor e
beleza.
O Brasil é um país tropical e, por isso, as estações do
ano não têm um impacto tão severo como acontece
no hemisfério norte do planeta. Isso dá ao nosso
povo o privilégio de ver plantas florescendo quase
que o ano inteiro. Quando a natureza floresce,
aparecem novos aromas, frutos e cores. Florescer é
se abrir para uma nova vida.
O texto que lemos, em 2 Coríntios 5.16–17, mostranos como Paulo define a real situação da pessoa que
encontrou Jesus. Esse encontro não foi casual, antes,
foi o momento em que recebemos a salvação e
passamos a viver a vida que Jesus Cristo conquistou,
quando morreu por todos nós. Do ponto de vista
humano, isso é uma grande loucura, porém, quando
percebemos quão grande é o amor com o qual Ele
nos amou, mudamos nossa percepção e vemos que
Deus garantiu para nós uma vida nova através de
Seu Filho.
Deus nos oferece a salvação em Cristo, porque é
a única forma de desfazer a separação que existe
entre o ser humano e Ele. Essa separação é chamada
de morte eterna, e ela é a consequência dos nossos
pecados. Ser salvo significa que, quando cremos

em Jesus com arrependimento sincero dos nossos
erros, recebemos o perdão de Deus e a vida eterna.
Deus nos dá a oportunidade de abrirmos nossas
vidas e corações para recebermos a salvação e
sermos uma nova criação em Cristo Jesus. Estar nEle,
como lemos no versículo 17, significa que a vida de
pecado fica no passado, e tudo se torna novo. Nossa
natureza, antes distorcida, torna-se à imagem de
Cristo e os pensamentos, atitudes e sentimentos são
renovados na medida em que nos envolvemos mais
com Jesus.
Na vida todas as coisas são passageiras. O que
aconteceu ontem ficou para trás e continuamos
caminhando sempre em direção ao amanhã. Todas
as situações que vivemos passam, e a vontade de
Deus é que, em meio a elas, permaneçamos firmes,
seguindo em frente, provando a cada dia a novidade
de vida que nos é oferecida.
É necessário abrirmos nossas vidas e corações para
as coisas novas que Cristo tem para nós. Estar nEle
é poder florescer todo o tempo como nova criação,
vivendo em constante renovação.
Pare para pensar sobre a sua situação: Você é velha
ou nova criação? A vontade de Deus é que você seja
uma nova criação. A salvação está à sua disposição,
e espero, sinceramente, que você floresça para a
nova vida que é oferecida em Cristo Jesus, e continue
florescendo nEle a cada dia, em todas as situações,
assim como as plantas do nosso país que florescem
em todas as estações do ano.

. 42 .

AMIZADE

Ajudando as
Crianças a
Florescer

Ideia de Atividade
1. Convide um engenheiro agrônomo para falar sobre
plantas.
2. Ao final da reflexão fazer um tempo de oração em
duplas.
3. Dê como presente uma planta pequena às mulheres
com um cartão onde esteja escrito o versículo de
Provérbios 22.6.

Quantos de vocês têm plantas em casa? Quantas de
vocês se consideram boas no cultivo de plantas? Para
que possam florescer, as plantas necessitam de alguns
componentes essenciais, sobre os quais conversaremos
com vocês ao refletirmos sobre o tema de como
podemos ajudar as crianças a florescer.
Uma primeira coisa muito importante que devemos
pensar, quando decidimos ter plantas em nossa casa, é
que uma planta crescerá sadia se lhe dedicamos nosso
tempo. De igual modo, as crianças necessitam de nosso
tempo para que possam crescer saudáveis e virem a
ser tudo o que Deus propôs para elas. Elas necessitam
ser ouvidas, necessitam ter boas respostas para suas
muitas perguntas, necessitam que conversemos com
elas. Conversem sobre a Palavra de Deus! “Ensineas com persistência a seus filhos. Converse sobre
elas quando estiver sentado em casa, quando estiver
andando pelo caminho, quando se deitar e quando se
levantar” (Dt. 6:7).
A água é outro elemento indispensável. A água permite
o transporte de minerais que ajudam que a planta
continue crescendo. Em geral, o excesso de água pode
matar as plantas. Do mesmo modo, devemos regar a
vida das crianças com “sabedoria”. Ensine seus filhos,
netos, sobrinhos... a desenvolverem a capacidade de
escolherem corretamente. Motive-os a pensar por si
mesmos, de maneira que, eventualmente, aprendam
a tomar decisões através das verdades divinas. Ensinelhes o que realmente é importante. “Instrua a criança
segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo
com o passar dos anos não se desviará deles” (Pv. 22.6).
Exponha suas plantas à luz! Sem luz as plantas não
podem converter sua matéria inorgânica em orgânica e,
em consequência, morrem. Da mesma maneira como a
luz, seu exemplo de vida é muito importante nas vidas
das crianças. À medida que vocês florescem em Deus,
espalham Sua graça sobre sua família. Que o desejo
de seus filhos seja sempre o de serem parecidos com
vocês, assim como vocês se parecem com Jesus. Como

Limaris Marzán - Major
Diretora Serv. Especiais Colégio de Cadetes

Leitura Bíblica: Provérbios 22.6; Salmo 78.3-4 e outros
Coro: Oração da Família (pode ser compartilhado no
final da devocional, no tempo de oração)
https://www.youtube.com/watch?v=YAB4LnJGQ7I

líder espiritual da sua casa você “...deve governar bem a
sua própria casa; deve criar seus filhos de maneira que
estes lhe obedeçam com todo o respeito (1 Tm 3:4).
O adubo é fundamental para oferecer as melhores
condições para o desenvolvimento das sementes e
o desenvolvimento sadio das plantas. O solo precisa
ser constantemente adubado para assegurar que
as plantas continuem a florescer e dar frutos. De
igual forma deve ser com as crianças sob nossa
responsabilidade. Precisamos adubar o terreno de seus
corações continuamente com a Palavra de Deus. “Como
pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de
acordo com a tua palavra” (Sl. 119.9). (Ler também Sl.
78.3-4).
Finalmente, o clima é outro fator importante no cultivo
de muitas plantas; portanto, antes de plantar, você deve
se perguntar: é resistente ao frio ou ao calor? Uma espécie
incapaz de tolerar frio ou calor extremo inevitavelmente
morrerá se você a colocar nessas circunstâncias. Esse
componente nos lembra da importância de escolher os
momentos apropriados para nos comunicarmos com
nossos filhos, respeitando suas necessidades e seus
momentos. Converse com seu filho com honestidade,
inclusive corrigindo-o. “Nenhuma disciplina parece ser
motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza.
Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para
aqueles que por ela foram exercitados.” (Hb. 12:11).
Conclusão
Como cristãs, temos uma grande responsabilidade
de criar nossos filhos com propósito em tudo o que
fazemos. Que Deus nos use e nos ajude na grande
tarefa de vermos as crianças que temos sob nossa
responsabilidade florescerem saudáveis e belas para
honra e glória de Deus, pois, como lemos em Gl. 6:9:
“...não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo
próprio colheremos, se não desanimarmos.”
Site usado para pesquisa: https://www.joseeljardinero.
com/que-necesitan-las-plantas/

. 43 .

EDUCAÇÃO

Florescendo Mesmo
Quando a
Enfermidade Chega
Rosseli Fernandes - Major
OD Corpo de João Pessoa

Leitura Bíblica: Salmo 41:3
Cântico 313: “O que me importa se as nuvens se
aproximam”
Decoração
Enfeitar o ambiente com objetos, toalhas e flores em tons cor de rosa.
Decorar um lugar no salão para tirar fotos.
Ideia de Atividade
Marcar um dia da beleza com as mulheres do Corpo e Comunidade. Oferecer cortes gratuitos para doar os cabelos
para confeccionar perucas para as mulheres em tratamento.
Confeccionar lenços de cabelo e fazer doações numa associação de portadores de câncer ou hospital que faz
tratamento.
• Convidar uma médica para dar uma palestra sobre a prevenção ao câncer de mama.
• Convidar uma mulher para dar o testemunho de sua luta e vitória contra o câncer de mama.
o mês de outubro é realizada a Campanha de
Prevenção ao Câncer de Mama. Porém, devemos
alertar as mulheres todos os meses sobre a
importância da prevenção, pois, infelizmente,
diariamente são diagnosticados casos da doença.
(Mulheres, a partir dos 40 anos, têm direito ao
exame gratuito da Mamografia.)
Receber o diagnóstico de que está com câncer de
mama sempre foi e continua sendo muito difícil
para uma mulher, pois, para muitas, parece que é o
fim, que não há mais saída, que se está recebendo
uma sentença de morte. Muitas perguntas surgem:
Será que vou morrer? E minha carreira profissional?
E meu casamento? E minha família? Meus filhos?
Minha vida acabou, não tem mais solução....e
agora, o que será de mim???
O Senhor Jesus, nos chama a florescer mesmo
quando a enfermidade bate à nossa porta. Mas,
como?
1. Sendo uma Mulher de Coragem
Deus tem um propósito em tudo que nos acontece.
Vamos ler Rm. 8.28. Não podemos desistir, jamais.
Temos que lutar, lutar e lutar, na certeza de que
Deus tem um propósito para nós.
Nessa situação, o tempo é fundamental. Quanto
mais rápido iniciar o tratamento, mais chance
de vencer a enfermidade você terá. Não tenha
medo, Deus está com você. O Salmo 41.3 nos fala
exatamente sobre isso: “O Senhor o assiste no leito

da enfermidade.”
2. Sendo uma Mulher Perseverante
Nessa guerra contra o câncer, situações fazem
você parar no caminho, sejam elas financeiras ou
familiares. Contudo, vai ter que perseverar até o
fim do tratamento. Você tem que buscar forças
onde você não tem, e Deus pode ajudá-la muito
nessa caminhada. O escritor Hernandes Dias
Lopes, em seu livro “Não Desista dos seus sonhos”,
escreve: “ Os problemas não vêm para nos afastar
de Deus, mas para nos levar à presença divina...
não aprendemos as maiores lições da vida em dias
de festa, mas na escola do sofrimento. É no vale
que aprendemos as mais profundas lições da vida.”
Assim sendo, perseverando com a ajuda de Deus,
você vai poder testemunhar para outros de que é
possível.
3. Sendo uma Mulher de Fé
Creia que a sua vida está nas mãos de Deus, Ele
tem o controle de tudo. Quando estiver se sentindo
enfraquecida, peça a Deus que renove suas forças,
que renove a sua fé, para que você continue
lutando. Em minha devocional do Pão Diário, do
dia 23 de março 2020, pouco antes de escrever
esta devocional, estava a história de Rute, uma
mulher com câncer, debilitada fisicamente devido
ao tratamento. “Ainda assim, ela é capaz de louvar
a Deus, sua fé permanece forte, e sua alegria é
contagiante. Rute confia diariamente em Deus e se
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firma na esperança de que um dia se recuperara
plenamente. Ela ora pela cura e está confiante de
que Deus lhe responderá, cedo ou tarde. Que fé
maravilhosa.”
Faz-me lembrar da música Maria, Maria de Milton
Nascimento: “Mas é preciso ter manha, é preciso
ter graça, é preciso ter sonho, sempre. Quem traz
na pele essa marca, possui a estranha mania de ter
fé na vida.”
Seja você também uma mulher de fé, uma “Maria”
que luta pela vida, que tem fé, chamada para
florescer.

Em Hebreus 11:1 lemos: “... a fé é a certeza daquilo
que esperamos e a prova das coisas que se não
vemos.”
Conclusão
Peço a Deus que fale ao seu coração, assim como
Ele falou ao meu. Nesta caminhada, não estamos
sozinhas, o nosso Deus pelejará por cada uma de
nós e nos ajudará a florescer, mesmo em meio às
enfermidades e aos desafios.
Deus a abençoe a cada dia!

. 45 .

SERVIÇO

Para Não Deixar
de Florescer
Deise Eliasen - Comissária
PTMF Territóio Oeste América do Sul

Leituras Bíblicas: João 10:1-10
Cântico 298 – “Deus é por mim.”
A morte autoprovocada (suicídio) de jovens
tem crescido em todo mundo, segundo dados
da Organização Mundial da Saúde (OMS), seja
por fator genético, por algum tipo de doença,
por situações sociais ou familiares que geram
aqueles sintomas de tristeza e frustração que
podem levar a esse tipo de decisão. No entanto,
o suicídio ainda é bem pouco discutido e visto
quase como um tabu. No Brasil, a taxa de
crescimento de casos de suicídio, na faixa etária
de 10 a 14 anos, aumentou 40% em dez anos e
33,5% entre adolescentes de 15 a 19 anos. Em
média, dois adolescentes tiram a própria vida, por
dia, segundo pesquisas. Com certeza, esses são
números alarmantes. É vital que os proﬁssionais
de saúde, pais, educadores e todos nós, como
igreja, ﬁquemos atentos aos sinais dados pelos
adolescentes.
Estudos comprovam que há quatro fases da
“catarata” do suicídio:
1. Sentimentos de fracasso: um sentimento
transversal que afeta todas as áreas do ser: pode ser
sentir-se fracassado com a aparência de si mesmo
(baixa autoestima) ou sentir-se fracassado nos
estudos, ou, no caso dos casais, sentir o fracasso no
casamento, etc.
2. Crise: um momento escuro e doloroso na vida
de uma pessoa:
- Produzido por pessoas abusivas (abuso, maus
tratos físicos e verbais, negligência, etc) exemplo
bíblico: Tamar (2 Sm. 13:1-19)
- Produzido por más decisões – exemplo bíblico:
Jonas
- Produzido pela adversidade natural ou pela
permissão de Deus – exemplo bíblico: Jó
3. Depressão: As perturbações depressivas
caracterizam-se por um sentimento de tristeza,
perda de interesse, prazer, sentimento de culpa
ou baixa autoestima, distúrbios do sono ou do
apetite, fadiga e falta de concentração. A depressão
pode ser duradoura ou recorrente, prejudicando
substancialmente a capacidade de uma pessoa de

realizar um trabalho, de se sair bem na escola, ou de
lidar com a vida diária.
4. Suicídio: Na sua forma mais grave, a depressão
pode levar ao suicídio. Mas igualmente sentimentos
de fracasso não tratados e crises não superadas
podem também levar ao suicídio.
Li em uma publicação recente que existem várias
hipóteses associadas aos alarmantes dados
envolvendo a questão do suicídio na adolescência
como, por exemplo, o aumento signiﬁcativo da
oferta de drogas que podem provocar transtornos
psicológicos. Outro exemplo são alguns hábitos de
vida, tal como, dormir cada vez menos, o que tem
repercussões químicas no cérebro, como o estresse
e a depressão. As famílias também estão menores e
os adolescentes passam mais tempo em atividades
solitárias como o videogame e outras atividades
digitais, o que diﬁculta a criação de vínculos mais
efetivos e de redes de apoio nas quais eles possam
pedir ajuda. As crianças, os adolescentes e jovens
têm, por meio da Internet, o mundo na “palma da
mão”. Com toda essa profusão de possibilidades,
há que se ter muita atenção com relação aos
vínculos e teias que vão se formando, além de muita
educação e discernimento com relação ao conteúdo
acessado. Além do jogo Baleia Azul e da série 13
Reasons Why, há certamente muitos outros perigos
e vulnerabilidades inerentes a esta geração digital.
Resiliência Espiritual
Um consolo e ânimo que encontramos na Bíblia é o
da Resiliência Espiritual. “Resiliência é a capacidade
de um sistema de restaurar as suas condições
sempre que estas são perturbadas. Funciona através
de mecanismos de ajuste e limites; assim, dentro
dos limites, os mecanismos atuam para recuperar
as condições anteriores à perturbação.”
Temos um claro exemplo de resiliência na vida da
escrava de Naamã. Aquela adolescente tinha em
suas mãos todos os argumentos para se sentir
infeliz: era uma escrava, tinha sido banida, estava
ferida... tinha sido levada cativa pelo capitão do
exército sírio, Naamã, depois de uma das batalhas
vencidas pelo povo de Israel. Ela estava sozinha,
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então, o mais provável é que teriam matado sua
família quando invadiram sua aldeia e sua casa.
Não é preciso muita imaginação para ver o que
os soldados poderiam ter feito com ela antes de
decidirem levá-la como escrava (2 Reis 5:2).
Aparentemente, sua vida não tinha mais sentido.
A jovem mulher poderia ter orado a Deus por
vingança. Ela tinha todo o direito de fazê-lo, e
ninguém a teria julgado. Além disso, ela confiava e
acreditava que Deus cuidava dela, apesar de tudo
o que tinha acontecido; portanto, pedir justiça
divina para alcançar aqueles que tinham destruído
a sua vida teria sido uma decisão esperada. Mas ela
não o fez. Ela mergulhou no oceano da graça do
Criador: sem ela não haveria grande “história”. Nós
nem sabemos o nome dela. Uma das lições mais
sublimes da Bíblia vem de uma jovem mulher que
passa despercebida e que muitos nem sequer a
mencionam quando contam a história, embora não
houvesse “história” sem ela.
Ela tinha compreendido que a principal razão para
a vida daqueles que amam a Deus é abençoar os
outros, e colocou isso em prática! Sua resiliência
marcou a história do seu senhor, do seu povo e fez
dela um canal de bênção para muitos até os dias de
hoje!
Quando olha para as suas feridas e pontos
dolorosos, você diria que elas fortaleceram sua fé
ou enfraqueceram-na?
Você “medicou” sua dor (com álcool, drogas,
pornografia, etc.) em vez de enfrentá-la?
Você já investiu sua fé na autossuficiência, em vez
de no Salvador?

Lugar de descanso
A igreja continua sendo um dos centros mais
importantes de acolhida e restauração de pessoas
em todas as sociedades. O papel da igreja continua
sendo vital para curar a quem tem a alma ferida e
restaurar ao caído.
Atenção: A maioria das pessoas que chega a uma
congregação chega por causa de uma situação difícil
ou por uma crise.

Comunicação
O sociólogo e escritor cristão, Esteban Borghetti,
diz que a adolescência é uma etapa de profundas
mudanças físicas e cognitivas. É uma etapa, por
vezes, de muita dor, já que alguns deles não
entendem o que está passando com seu corpo e sua
mente. É precisamente nessa fase que aparecem as
maiores dificuldades de comunicação entre pais e
filhos ou entre professores/líderes e adolescentes.
Atenção: Estudos sobre suicídio infanto-juvenil
dizem que quem comete suicídio deu sinais disso uns
dois anos antes de levá-lo a cabo definitivamente.
Nunca se deve menosprezar quando uma criança
ou adolescente começa a falar em suicídio.

Como igreja, devemos ser influentes na nossa
sociedade com o evangelho de Jesus. Para isso:
1. Devemos reconhecer que por trás do crescimento
das taxas de suicídio existe um plano diabólico.
Jesus afirma, em João 10:10, que o ladrão vem para
roubar matar e destruir, mas que Ele veio para
dar vida e vida em abundância. Por isso devemos
enfrentar esse grave problema com oração.
2. Devemos aprender a reconhecer os sinais
e encaminhar as crianças e adolescentes para
especialistas, quando escapar da nossa capacidade
de aconselhar ou orientar os pais e os próprios
adolescentes.
3. Como igreja, podemos influenciar os governos,
ajudando a desenvolver politicas públicas efetivas
no combate a esse mal.
4. Devemos, individualmente, cuidar de nossas
próprias famílias. Por exemplo, falando desse tema
com nossos filhos e filhas e ajudando-os a construir
uma autoestima saudável.

Autoestima
Uma das maiores lutas que enfrentam os
adolescentes é a de aceitar-se e amar-se. A
autoestima baixa é sempre um fator comum entre
as crianças e adolescentes que se suicidam.
Atenção: A autoestima de uma criança forma-se
principalmente na família. Mas todos nós podemos
contribuir para uma autoestima saudável.

Exemplo: Fé como um elástico
A resiliência é muito parecida com um elástico; mas,
para um cristão, ela assume um significado mais
profundo quando combinada com a fé.
Um elástico, quando esticado, volta à sua forma
original. Não acredito que a nossa fé em Cristo
tivesse a intenção de voltar à sua forma original.
Acredito que à medida que o nosso Pai Celestial
estende a nossa fé, Ele o faz para transformá-la em
algo maior e mais forte, mais espesso e mais largo,
mais sábio e mais gentil. A nossa fé começa a dar
frutos (Gálatas 5: 22-23).
Conclusão
Hoje, como ontem, é possível deixar o pessimismo
da destruição para a confiança da restauração. Jesus
Cristo tem trabalhado em situações de emergência
desde que o nosso mundo é mundo. Portanto,
haverá alguém mais experiente a quem recorrer? O
maior ato de resiliência que Ele pode fazer em sua
vida é levantar você da sua própria morte espiritual
e oferecer-lhe uma nova vida através do sacrifício
que Ele fez por você na Cruz do Calvário.
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER
transformou sua vida e de toda a sua família, e é a
mesma que pode transformar a sua vida e da sua
família.
Assim, como a história de Lídia, temos outros
exemplos de mulheres de fé na Bíblia, que fizeram a
diferença em seu tempo.

Florescendo para
Fazer a Diferença
Rosiane Gonçalves - Capitã
SNMCC

Atividade
Que tal, agora, compartilharmos a nossa história?
Em algum momento você já teve uma atitude que
mudou uma situação ou quando você usou sua fé
e coragem em uma situação que mudou a vida de
outra pessoa? Ou quem sabe, fez a diferença na sua
comunidade, no seu bairro, ou cidade? Compartilhe
conosco algo que você entenda e saiba que fez a
diferença.
Se você quiser, pode também escrever o que
aconteceu e entregar seu depoimento à sua/ao seu
Oficial Dirigente. (Caso você precise de ajuda para
escrever, procure alguém de sua confiança ou os
seus Oficiais, marque uma hora e relate o desejo
de compartilhar a sua história ou acontecimento).
Vamos ficar felizes em saber da sua história
transformadora e, quem sabe, com a sua permissão
e a devida aprovação, sua história poderá ser
compartilhada em alguma de nossas publicações
para fortalecer outras mulheres!

Leitura Bíblica: Atos 16:9-15
Cântico415: “Conta a história tão doce e real”

Mulheres são lindas, fascinantes, trabalhadeiras,
maravilhosas, determinadas e sua determinação
surpreende e motiva a muitos, podendo transformar
vidas e gerar vidas.
Lídia é uma dessas mulheres que são exemplo de
trabalho, motivação e determinação. Encontramos
um pouco dessa sua fascinante história em Atos
16:9-15. Vemos uma mulher surpreendente por
causa da sua determinação e coragem. Lídia,
uma mulher da província romana, da cidade de
Tiatira, que trabalhava com tecidos finos era uma
empreendedora de sua época.
Ela ouviu a mensagem de Deus e, em seu coração,
floresceu fortemente o desejo de que sua família
e outras pessoas conhecessem Deus. Lídia já era
temente a Deus, mas foi através da mensagem de
Paulo e Silas que os seus olhos se abriram e floresceu
no seu coração o desejo de servir ao Senhor Deus.
Na medida em que foi sendo tocada, também pôde
mudar a história do seu povo ao levar a mesma
mensagem que lhe abrira o coração.
Lídia não fez como muitas de nós fazemos – por ser
tudo tão corrido e termos muitas coisas a fazer, às
vezes, não temos tempo para nada, nem mesmo
para meditar nas coisas que Deus está falando e no
que Ele está fazendo. Ela resolveu ouvir o que Deus
estava falando através dos Seus servos Paulo e Silas.
Lídia, apesar de trabalhar como vendedora, estava
junto das demais mulheres à beira do rio. Pareceme que era costume, no sábado, as mulheres se
reunirem para aquele bate papo, ter o seu espaço,
um momento delas para poder compartilhar
suas necessidades, e sonhos, mas também para
compartilhar as grandezas de Deus e Seus feitos e,
provavelmente, cantar louvores ao Santo Deus.
Lídia era uma mulher como nós. Não sei se era
vendedora ambulante ou se tinha o seu próprio
comércio. Contudo, como era vendedora de tecidos
finos, talvez tivesse o seu comercio próximo à sua
casa.
Entendo que para sua época, ela fez toda a diferença:
foi capaz de trabalhar, ter uma vida social e ainda
conseguir tempo para ouvir a mensagem de Deus.
Ali, Deus abriu o coração de Lídia e fez com que
ela entendesse Sua mensagem. Mensagem que

Conclusão
Desejo que assim como o Senhor fez com Lídia,
que, quando ouviu a mensagem abriu o coração,
Ele possa tocar o seu coração, fazendo florescer
o desejo de mudar a sua história de vida e da sua
família e possam servi-Lo intensamente.
Dinâmica
Tenha várias tiras de cartolina ou outro papel
mais grosso cortados em forma de marca páginas.
Convide as mulheres presentes a pegarem um e
desenharem uma árvore ou flor e escreverem: “O
Senhor abriu meu coração para entender e atender
essa mensagem.”
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QUARESMA

Prepare-se para
Receber a Dádiva
de Cristo
Raquel Sousa - Major
Auditora Interna

Leitura Bíblica: Lucas 18.31-34
Coro: “Jesus é a aliança”
Ideia de Atividade
1. Fazer/incentivar o uso de um diário de oração para
os dias da Quaresma. Esse diário pode ser feito no
encontro como artesanato e nos encontros seguintes
as participantes poderão compartilhar as experiências/
respostas, se assim desejarem (https://pt.wikihow.com/
Fazer-um-Di%C3%A1rio-de-Ora%C3%A7%C3%B5es)
2. Tirarem os nomes para a “Amiga Chocolate”, que
será revelada na semana da Páscoa.
Alguns acontecimentos importantes na vida do ser
humano podem ser preparados com antecedência
nos mínimos detalhes. Uma entrevista de emprego,
por exemplo, exige preparação. Um casamento,
ainda que a festa seja simples, também exige
preparação.
O povo judeu tem uma festa chamada Pessach
(Páscoa Judaica) que é a lembrança de todo o
sofrimento vivido no Egito e da grande libertação
providenciada por Deus através de Moisés. É uma
festa que exige preparação do ambiente, da comida
e do coração.
Nos versículos que lemos, Lucas escreveu a respeito
de como Jesus falou com Seus discípulos para
prepará-los sobre algo importante que aconteceria
na vida de todos eles. Entretanto, eles não
compreenderam o que Jesus estava dizendo.
O evangelista João disse, no primeiro capitulo de
seu Evangelho, que “Jesus veio para o que era seu,
mas os seus não o receberam” (1.11). A ideia é que
Jesus, sendo rejeitado pelos judeus, estava ali para
os gentios (pessoas que não têm origem judaica).
Ser entregue nas mãos dos gentios, como Lucas
escreve, significava que as autoridades judaicas,
depois de julgarem Jesus por crimes que Ele não
cometera, deixariam que o Império Romano
tomasse a decisão sobre vida ou morte a respeito
de Jesus. O governo romano não tinha nenhum
compromisso com a lei ou a fé judaica. Para as
autoridades romanas Jesus era um prisioneiro

comum. Porém, nessa situação, o que estava para
acontecer, e nenhum deles imaginava, era o fato
de que Jesus assinaria de uma vez por todas a nova
aliança com a humanidade.
Da mesma forma que a Páscoa Judaica é a lembrança
da libertação do povo da escravidão do Egito, a
Páscoa Cristã é comemorada para lembrar-nos do
que Jesus precisou fazer e sofrer para nos trazer a
salvação.
Nos dias que antecedem essa data especial,
precisamos desacelerar e pensar se estamos
prontos para recebermos esse presente de Deus.
Como estamos comprometidos com essa aliança
que Jesus marcou com o próprio sangue?
A Quaresma é um tempo de preparação para o
evento que pode mudar a história das nossas vidas.
Jesus é o Salvador que morreu, mas ressuscitou.
Cada uma de nós deve se preparar para isso,
não somente sobre como vamos arrumar a casa,
quantas pessoas vamos receber ou o que vamos
comer. Precisamos preparar os nossos corações
para crermos e recebermos essa dádiva, o maior
ato de amor realizado na história da humanidade, a
entrega de Cristo por nós.
Quero que, nestes dias que antecedem a Páscoa,
você procure se preparar para este momento
especial, permitindo que a presença de Cristo
encha seu coração, seu lar, sua vida, para que você
compreenda o grande amor salvador de Deus
revelado em Jesus.
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QUARESMA

Sementes para
a Vida
Raquel Sousa - Major
Auditora Interna

Leitura Bíblica: João 12.20-24
Cântico nº 423: “Espalhemos, todos, a semente santa”
Coro para o final da meditação: “Louvemos ao Senhor”

Ideia de Atividade
Organizar uma troca de sementes ou mudas de plantas
entre as sócias. Pode ser de temperos, porque em
geral eles não ocupam muito espaço. Também podem
aprender formas de cultivar plantas (https://revista.
zapimoveis.com.br/faca-voce-mesmo-uma-mini-hortacom-latas-de-aluminio/).

Um provérbio português diz “tudo tem um jeito na
vida, menos a morte”. Essa frase mostra que não é
possível mudar ou desfazer o efeito do final da vida.
Lendo os versículos de João, podemos verificar que
Jesus apresenta uma ideia diferente. Era a ocasião da
festa da Páscoa Judaica, e os discípulos avisaram Seu
Mestre de que alguns gregos queriam vê-Lo. Jesus
começou a falar sobre Sua morte, um assunto que
Ele mencionou aos discípulos algumas vezes e, neste
texto, um grupo de nacionalidade diferente também
ouviu.
Uma semente que, ao cair no solo encontra
água, temperatura adequada e oxigênio, tem a
possibilidade de germinar e dar origem a outra
planta. A umidade faz com que a casca se rompa e,
ao receber o oxigênio, começa o desenvolvimento.
Pode parecer estranho, mas aquela semente deixou
de existir para dar origem a uma planta inteira que
dará muitos frutos e muitas outras sementes.
Jesus disse que o grão de trigo, para formar outros
grãos, precisa morrer. Da mesma forma aconteceria
com Ele, porque, ao morrer na cruz, atrairia muitos
a Si, e Sua a morte seria o recomeço para inúmeras
outras vidas.
Jesus tinha uma percepção positiva de Sua morte
porque, em vida, Ele fora capaz de tocar muitas
pessoas, porém, depois de Sua morte, pessoas no
mundo inteiro têm sido tocadas por Ele, através de
Seus servos. Esse era o propósito de Deus, começando
com Jesus, construir uma grande família com muitos
filhos.
Enquanto Deus nos dá a vida, podemos ser como

alguém que planta sementes. Sementes do amor,
sementes da graça, sementes da bondade, de forma
que essas virtudes frutifiquem e enriqueçam, não
somente a nós mesmas, mas, também, àqueles
que nos cercam. As sementes que plantamos darão
frutos que serão colhidos e, se forem ruins, trarão
sofrimento às nossas vidas e possivelmente às
daqueles que nos rodeiam. Mas, se forem boas,
muitos se alegrarão conosco.
Jesus abriu mão de Sua vida para garantir a nossa.
Hoje, Ele espera que cada uma de nós torne-se fruto
de Sua entrega, vivendo para agradar ao Pai, fazendo
diferença significativa e positiva neste mundo. E
quando essa vida aqui terminar, que possamos deixar
nos corações daqueles que ficarem boas sementes,
para que eles também produzam novos frutos com
novas sementes que provoquem transformação de
outras vidas.
Conclusão
Espero que nesses dias que antecedem a
comemoração da entrega voluntária de Cristo, você
reflita sobre quais sementes tem plantado ao longo
de sua vida e quais frutos essas sementes produzirão
para a futura geração. Reflita sobre como você
tem respondido ao propósito de Deus de ser uma
participante da Sua grande família e lembre-se de
que Ele está nos dando oportunidade de fazermos
diferença hoje. Pode não ser possível mudar o final
da vida, na terra, mas é possível deixar boas sementes
espalhadas pelo caminho.

. 50 .

PAIXÃO

A Entrega do
Filho de Deus
Raquel Sousa - Major
Auditora Interna

Leituras Bíblicas: Marcos 15.33-41; Mateus 27.45-55
Cântico n° 66: “Morri na cruz por ti”
Ideia de Atividade
Organizar com as mulheres uma atividade na qual elas
oferecerão algo para outro grupo de pessoas. Essa
atividade não precisa ser feita no dia da Liga. Pode ser
um almoço/lanche para grupos definidos de pessoas
(população de rua, idosos, crianças, etc). Uma visita
a alguém ou a uma instituição em que se possa levar
alguma doação com a mensagem da Páscoa também é
uma possibilidade A ideia é fazer algo que demonstre
“entrega”, para simbolizar a entrega que Jesus fez de
Sua vida por nós.

Quando lemos o Novo Testamento, vemos que a
primeira menção sobre Jesus ser o Filho de Deus
acontece na ocasião de Seu batismo. Uma voz do
céu em alto e bom som diz para todos ouvirem “Tu
és meu Filho amado, em Ti me agrado” (Mc.1.11).
Essa voz apareceu de novo na experiência da
transfiguração (Mc. 9.7), e Jesus, algumas vezes, se
autodenominou ser o Filho de Deus.
As narrações, nos Evangelhos, da morte de Jesus,
informam que naquele momento, às 15h, o sol não
brilhava e as pessoas presentes sentiram um misto
de admiração e medo; os soldados cumpriam as
ordens de seus superiores.
O centurião foi uma testemunha acidental ao
pé da cruz. Ele era, provavelmente, um homem
calejado, acostumado às batalhas. Seu dever
agora era comandar um pelotão encarregado de
executar aqueles que haviam sido condenados à
morte. Comandante e comandados eram pessoas
cuja sensibilidade havia sofrido mutação e, para
eles, aquilo era somente mais uma missão a ser
cumprida.
A crucificação de Jesus teve momentos bastante
significativos, e o centurião assistiu a todos eles. Ao
observar o momento e a forma como Jesus morreu,
ele afirmou “Realmente este homem era o Filho de
Deus” (Mt. 15.38).
Jesus foi levado à cruz em nosso lugar, sofrendo
dores inimagináveis em Seu corpo. Contudo, a pior
dor sentida naquele momento foi a da separação

de Seu Pai. Ele não tinha dúvidas sobre ser o Filho
amado, mas Ele estava mergulhado na condição da
humanidade, que é a de estar separada de Deus.
Por isso Ele bradou: “Meu Deus! Meu Deus! Por que
me abandonaste?” (Mt. 27.46b).
Jesus Se entregou por causa de nossos pecados,
pois eles nos separam de nosso Criador; mas
também Se entregou por causa do valor com o
qual fomos criados e do amor com o qual somos
amados. O preço para resgatar pessoas tão valiosas
e amadas por Deus foi a vida de Seu único Filho.
O centurião entendeu que aquele prisioneiro
era diferente. Ele era verdadeiramente o Filho de
Deus. Não sabemos como a vida daquele homem
prosseguiu depois daqueles acontecimentos, mas
podemos pensar nas nossas vidas. Como vamos
prosseguir depois da entrega total e radical de
Cristo por todas ser humano foi desfeita?
Conclusão
A história da crucificação retrata a dor e o
sofrimento de Jesus em nosso lugar para nos dar
a possibilidade da salvação e da vida eterna. Que a
Sexta-feira da Paixão, neste ano, seja para você um
tempo de reflexão e aceitação da pessoa de Cristo
e de Sua salvação, porque, em um dia, escuro e
doloroso, Ele Se entregou e aceitou morrer a nossa
morte para nos garantir a eternidade ao lado do
Pai, ou seja, a vida eterna.
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PÁSCOA

A Luz que Vence
as Trevas
Raquel Sousa - Major
Auditora Interna

Leitura Bíblica: João 20.11-18
Cântico 74: “Cristo já ressuscitou”
“Luz do Mundo, vieste à Terra”
“Ressuscitou”:
https://www.youtube.com/watch?v=yfbXKl8ZZRY
Ideia de Atividade
Troca do Amigo Chocolate cujos nomes foram tirados
na 1ª semana da Quaresma.
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Infelizmente a tradição tem colocado Maria
Madalena como uma prostituta, mas nenhum dos
evangelistas a define dessa maneira. Maria era
pecadora como todas as outras pessoas de todas
as gerações. O particular dela era o fato de que
toda a sua vida estava sendo controlada por forças
demoníacas, e o evangelho de Lucas nos conta que
Jesus a libertou de sete demônios (Lc 8.2).
Maria vivia só, mergulhada nas trevas e,
provavelmente, todos que a conheciam se afastaram
dela por causa do seu problema espiritual. Problema
esse que refletia no exterior, fazendo dela uma
mulher assustadora e assombrada.
Quando ela apareceu, Jesus a recebeu com
compaixão, providenciando sua libertação. Jesus
entrou nas trevas de Maria, de forma que ela
não continuasse só, e mostrou-lhe a luz do amor
libertador de Deus.
Maria foi uma das testemunhas da crucificação e,
talvez, naquele momento da morte de Jesus, ela tenha
pensado que aquela luz que iluminara suas trevas se
apagara para sempre. Ela era uma seguidora fiel de
Cristo estando ao lado dEle até o momento da morte
e depois, desejando, ao menos, dar ao corpo sem
vida do Mestre um cuidado especial. Entretanto,
como todos os outros discípulos, ela se esqueceu
do detalhe importante de que no terceiro dia Ele
ressuscitaria (Mt 17:22).
João nos diz que, junto ao túmulo, ela chorava e
por duas vezes foi questionada a respeito disso.
Sua tristeza foi explicada pelo desaparecimento do
corpo de Jesus. Seu coração estava tão angustiado
que não foi capaz de perceber a presença dEle ao
seu lado.
Jesus a conhecia profundamente e ao dizer seu
nome fez com que ela se lembrasse de que não
somos de maneira nenhuma esquecidos por Deus.
Ele nos conhece, nos chama pelo nosso nome e
nos dá um senso de identidade especial. Quando
Maria o reconheceu, percebeu que a Luz do mundo
não estava apagada, mas brilhava intensamente,
podendo iluminar todos os que se aproximavam
dela.
Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito por causa
de nossos pecados. Sua ressurreição aconteceu
porque Ele é o Senhor da vida e pode nos encher
de esperança para o futuro. A morte não é o fim
quando estamos com Cristo.
Jesus conheceu e venceu a cruz, a morte, as trevas
e o mal. Por esta razão podemos confiar que Ele
pode estar conosco nas dificuldades e pode trazer
luz sobre as nossas trevas. A ressurreição de Cristo
nos diz que não precisamos nos esconder, mas
podemos confiar que Ele é suficiente para nos
ajudar a colocar ordem em nosso mundo interior ou
exterior, iluminando nossas vidas com Sua luz.
Espero que nesta Páscoa você permita que a luz do
mundo, Jesus Cristo, entre em sua vida e dissipe toda
a escuridão que possa existir. Que você seja como
Maria, saindo de onde está para levar uma nova
mensagem, a de Jesus Cristo que está vivo. Aleluia!

DIA DAS MÃES

Como Fazer de sua
Casa um Lar
Departamento do MF

Leituras Bíblicas: Provérbios 24.3-4; 2 Samuel 7.29
Cântico 497: “Tudo é belo em derredor com amor no
lar”

Num programa de entrevistas com crianças, o
radialista perguntou a um menino: “Onde você
mora?” Ao que ele respondeu: “Mudamos para
cá há pouco tempo e vivemos em um hotel.”
Radialista: “Então, vocês não têm um lar.” Menino:
“Senhor, temos um lar, nós simplesmente não
temos uma casa para colocá-lo dentro.” Esse garoto
experimentou o pertencimento, um sentimento de
amor e segurança que gostaria que todos pudessem
ter em sua vida. Cada mãe/pai precisa entender a
importância do significado do lar na sua vida e na
de seus filhos.
Ano passado, quando estávamos no auge da
pandemia do Covid-19 e vivendo o período de
quarentena, li uma frase que me chamou atenção
e que reproduzo aqui: “E quando tudo isso passar,
os adultos vão se lembrar desta época como um
caos na saúde e na economia. Mas as crianças vão
se lembrar das refeições em família, dos banhos
demorados, das histórias contadas, dos shows na
sala, de cozinhar, pintar e desenhar no papel. É hora
de construirmos memórias afetivas positivas na
infância das nossas crianças.”
“Muitas pessoas hoje vivem apenas em casas
decoradas com a última tendência na sala de estar,
mas falta acolhimento e sentido de pertencimento
nesses ambientes. Sua casa não precisa ser parecida
com uma loja ou um catálogo de revista. Muito pelo
contrário. Deve contar quem você e sua família
são.”
https://www.lopes.com.br/blog/decoracaopaisagismo/lar-o-que-faz-a-sua-casa-ser-um-lugarmais-acolhedor/
Como você pode fazer da casa um lar?
Aqui estão algumas sugestões sobre a criação de
um lar.
1. O lar é um lugar de respeito
É importante que todos se tratem com grande
respeito e bondade. Respeito e bondade são
esperados para com as crianças e da parte delas
também. Não importa o que você, como adulto,
exige; se o exemplo não existe, o que fica é: “Como

posso ouvir o que você está dizendo quando seus
atos estão trovejando nos meus ouvidos.” Cuide do
que acontece repetidamente em seu lar.
2. O lar é um lugar de valores
O lar equipa cada membro da família com um
parâmetro que permite medir suas ações e crenças.
É um lugar onde se aprende sobre fé em Deus e o
que Ele espera de cada um de nós. Onde o valor do
trabalho é ensinado e cada um faz a sua parte para
manter o lar funcionando. É nele que adquirimos a
base de sustentação para nossas vidas. O estatuto
dos escoteiros diz: “O Escoteiro é confiável, leal,
útil e amigável, gentil, cortês, obediente, alegre,
econômico, valente, limpo e reverente.” Esse é um
grande conjunto de valores para qualquer casa.
3. O lar é um lugar seguro
É um lugar onde você pode compartilhar
pensamentos, sonhos e experiências e sabe que
serão respeitados. É um lugar onde você sabe que
tem alguém com você. Um lugar de confiança e de
pessoas leais. Onde cada um sabe a responsabilidade
pessoal de viver dentro dos valores familiares e
respondem por suas próprias ações.
4. O lar é um lugar de diversão
Junto com todas as seriedades da vida, uma casa só
é equilibrada se houver uma medida considerável
de alegria. A verdadeira diversão é aquela onde os
membros da família se divertem um com o outro
e nunca à custa do outro. Cada um sabe que será
cuidado. No lar a diversão também deve ser segura.
5. O lar é um local para o qual seus membros
buscam sempre a bênção de Deus
Veja a oração de Davi, em 2 Samuel 7.29, e ore-a
para o seu lar.
6. Dê uma olhada em sua casa
Há mudanças que você precisa fazer para que sua
casa seja um lar? Busque saber o que você pode
fazer para melhorar o seu ambiente. Fazer da casa
um lar é um processo ativo, não acontece por acaso.
Veja Provérbios 24.3-4.
Adaptado de https://www.familia.com.br/a-sua-casae-um-lar/
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ADVENTO

Deus Sempre
Presente

Ideia de Atividade
Tarde para compartilhar sobre o momento no qual sua
fé foi provada.

Leitura Bíblica: Isaías 7.1-14
Cântico 294: “Deus presente está conosco”
Cântico nº 469: “Cristo nasceu! Nações, ouvi!”

Raquel Sousa - Major
Auditora Interna

O rei Acaz começou a reinar sobre Judá ainda muito
jovem. Seu reinado durou dezesseis anos, e a Bíblia
diz que ele não foi fiel a Deus como o rei Davi (2 Cr.
28:1). O resultado de sua desobediência ao Senhor
foram anos de grandes dificuldades para Judá e
ameaças constantes por parte de seus inimigos.
Os versículos lidos mostram que o rei da Síria e
o filho do rei de Israel (chamado reino do Norte,
porque Judá era o reino do Sul), ameaçaram Acaz e
seu povo, invadiram a cidade de Jerusalém, mas não
conseguiram vencê-la. O rei Acaz, quando soube
que a Síria havia montado acampamento perto
de seu domínio, ficou, juntamente com seu povo,
muito agitado. Entretanto, a palavra do Senhor veio
a ele lembrando que Deus estava com eles e que
deveriam permanecer firmes na fé.

mais ainda virão? Situações e acontecimentos que
fazem nosso coração balançar como árvores ao
vento. Contudo Deus nos faz lembrar, mais uma
vez, que o sinal foi dado, a virgem concebeu, e Jesus
Cristo nasceu para nos salvar e libertar de todos os
nossos inimigos e de tudo aquilo que tenta nos fazer
desfalecer.
Conclusão
Que nesse tempo de Advento, o tempo de espera pelo
nascimento de Jesus, você possa refletir a respeito
de como está fundamentada a sua fé, lembrando
que a vontade de Deus é que você continue firme e
confiante nEle que é sempre presente.

Deus sempre esteve e sempre estará com seu povo.
Porém, quando o coração treme como as árvores ao
vento, por causa de uma situação que não podemos
controlar, perdemos a percepção do que é real e
verdadeiro. O balançar dos pensamentos e das
emoções distorcem nossa visão e atrapalham nossa
audição. Assim não percebemos a presença de Deus
e não nos lembramos de Sua palavra e promessas
até que, por fim, deixamos de confiar.
A palavra que veio pelo profeta Isaías era de
que o povo de Judá não deveria deixar de crer.
Permanecer na fé era a base para construírem suas
defesas. O rei Acaz foi convidado, pelo próprio Deus,
a pedir um sinal milagroso a Ele, mas o rei decidiu
que não faria isso de, de fato, não o fez. Então Deus
resolver dar um sinal miraculoso de que a virgem
conceberia e daria à luz um filho. Isso deveria ser
creditado e lembrado enquanto o tempo passava,
pois, o Emanuel, que significa Deus conosco, seria
a verdade sobre a presença constante do Senhor
Deus com Seu povo.
Mas uma vez nos lembramos da virgem e de seu
bebê Jesus. Precisamos pensar nEle como o sinal
milagroso de Deus nas peças que formam a base de
nossa fé.
Já temos passado por tempos incertos e quantos
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ADVENTO

Frágil,
mas Suficiente
Raquel Sousa - Major
Auditora Interna

Leitura Bíblica: Mateus 2.1-12
Cântico 459: “Mal supõe aquela gente”
Cântico 27: “Quem é Ele, frágil ser...?”
“Razão para viver” - https://www.letras.com.br/sommaior/razao-de-viver
Ideias de Atividade
As participantes da Liga podem fazer a decoração de
Natal dos espaços do Corpo ou da sala onde acontecem
os encontros das mulheres.
Você já sentiu que não era boa o suficiente para
alguma coisa? Eu confesso que tenho me sentido
assim muitas vezes ao longo de minha vida. Parece
que sempre falta alguma coisa.

em se distanciar de Deus.
A época do Natal é cheia de beleza, cores e
brilho. Em alguns momentos essa “magia” ofusca
a realidade das nossas vidas, que nem sempre
é bela; por outro lado, ofusca o verdadeiro
sentido do Natal. Entretanto, esse é o tempo de
lembrarmos que as portas dos Céus se abriram, e
Jesus veio habitar conosco. Ele veio porque Deus
sempre soube que precisávamos desse presente.

Belém era uma cidade pequena e nunca era
contada entre as outras de Judá. Entretanto, de
Belém veio o rei Davi, de quem o Messias seria
descendente.
Quando os magos chegaram a Jerusalém foram,
imediatamente, ao palácio real procurar o rei dos
judeus que havia nascido. Herodes governava
naquela época e ficou surpreso com a visita
de homens tão importantes. Ele também ficou
surpreso com a ideia de ter um rei recém-nascido
na região. Ao pedir para confirmar a história, lhe
disseram que o Rei deveria nascer em Belém.
Assim, os magos continuaram seguindo a estrela
até Belém com a missão de retornar a Herodes
com informações sobre a criança. Depois de
encontrarem o menino Jesus e lhe entregarem
presentes, eles retornaram para sua terra por outro
caminho, porque em sonho foram orientados a
não voltarem para Jerusalém.

Conclusão
Que nesta época você possa lembrar-se do
verdadeiro sentido do Natal e de que Deus
conhece sua real necessidade, seja ela qual for.
Lembre-se de que na aparência frágil e pequena
do menino Jesus vem para nós toda a suficiência
da grande salvação de Deus. E mesmo que você
se sinta insuficiente Ele é o Rei, Ele é Deus e pode
fazer em sua vida o real milagre de Natal.

Belém era uma cidade insignificante, o menino era
comum e pobre como muitos outros, mas, de lá
viria o Rei e Ele havia chegado.
Deus usa coisas pequenas e insignificantes aos
olhos humanos para mostrar Seu grande poder.
Charles Grant, que lutou contra a escravidão na
Grã-Bretanha, disse o seguinte: “Deus abalou o
mundo com um bebê e não com uma bomba.”
Naquele menino pequeno e frágil estava o grande
plano de salvação para a humanidade. Um plano
que foi construído antes do ser humano pensar
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ADVENTO

Presente de Família
Raquel Sousa - Major
Auditora Interna

Leitura Bíblica: Lucas 1.26-38
Cântico 463: “Já vem perto o Natal!”
“Vem chegando o Natal” Aline Barros
https://www.youtube.com/watch?v=H2GW0X8AC30
Ideia de Atividade
Fazer lembrancinhas para presentear as famílias. No
site a seguir é possível escolher aquela(s) que mais
agrada(m) o seu grupo: https://www.dicasdemulher.
com.br/lembrancinhas-de-natal/
A história tem um aspecto romântico quando
pensamos que o casal estava prestes a se unir pelos
laços do matrimônio, e a expectativa do surgimento
de uma nova família estava no ar. Mas, algo
inesperado aconteceu! Maria ficou confusa sobre
como poderia ter um bebê sem seu casamento ter
sido consumado.
Eu gosto de pensar sobre os mistérios presentes nas
nossas decisões mais acertadas. Aquele casal tinha
certeza do que queria e do que estava fazendo,
mas a parte que não lhes era permitido conhecer
antecipadamente era mais surpreendente do que
eles imaginavam.
A visita de um anjo, a saudação especial e a notícia
alarmante provavelmente deixaram a jovem Maria
assustada, mas a confiança nAquele que havia
tomado as rédeas da situação fez com que ela
aceitasse ser a mãe do nosso Salvador, e uma nova
família estava surgindo.
Quando Deus chamou Abrão, lhe fez algumas
promessas. Uma delas era a de que nele todas as
famílias da terra seriam abençoadas (Gn 12:3). A
promessa de Deus a Abrão não envolvia somente
ele e sua família, mas se estendia a todas as pessoas
no mundo, de todas as gerações, porque o plano
de Deus já estava traçado, e Jesus Cristo seria o
descendente para salvar e reinar sobre Seu povo.
Deus não inclui no plano apenas o povo hebreu,
mas estendeu a graça a todos os outros povos
da Terra. Sua vontade era e é fazer de dois povos
apenas um. Uma grande família, a família de Deus.
Maria e José formavam um simples casal nas terras
pobres de Israel, mas tinham um grande tesouro. O
Filho do Altíssimo era responsabilidade deles, em
termos humanos, e formavam uma família especial.
Natal é tempo de reunir a família que, muitas

vezes, durante os outros dias do ano, prefere estar
distante. Natal é tempo das pessoas reconsiderarem
suas atitudes que não foram tão boas, e buscarem
perdão e reconciliação. Natal é tempo de recomeçar
a viver de maneira melhor.
Pensamos no Natal desta forma todos os anos;
entretanto, de fato, conseguimos mesmo alcançar
o objetivo de sermos e vivermos melhor? Estamos
confiantes e abertos para uma real renovação?
Deus enviou Jesus como um lindo presente não só
para Maria e José. Ele O enviou a Israel, Ele O enviou
ao mundo, Ele O enviou a nós. Jesus é o elo perfeito
que nos une completamente ao Pai e uns aos
outros, para fazermos parte dessa grande família,
a família de Deus.
A família é um lindo projeto de Deus, criado não
somente para povoar a Terra, mas para também
vivenciar o grande amor que Ele tem por nós
como Pai. Infelizmente nossas limitações nos
impedem de compreender a extensão desse amor
e, muitas vezes, vivemos a vida em família como um
verdadeiro peso ou algo desastroso. Entretanto,
naquela pequena família judaica, há mais de dois
mil anos, nasceu Aquele que é perfeito e poderoso
para nos transformar e fazer de nós pessoas
capazes de viver e fazer bem às nossas famílias,
apesar de todas as dificuldades.
Conclusão
Espero, sinceramente, que neste Natal você possa
se alegrar com sua família, lembrando que a dádiva
dada a Maria e José deseja estar presente na vida
de todos vocês. Lembrando também que este
presente, Jesus, é Aquele que nos pode transformar,
tornando possível sermos pessoas melhores para
todos os que nos cercam e, em especial, para
nossas famílias.
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NATAL

O Nascimento
do Rei
Raquel Sousa - Major
Auditora Interna

Leitura Bíblica: Lucas 2.8-20
Cântico 458: “Noite de paz! Noite de amor!”
Cântico 466: “Eis dos anjos a harmonia”
Cântico 473: “Numa noite de luar”
Ideia de Atividade
Lanche especial de Natal.

Vivemos em um mundo moderno, contudo, a
tradição de anunciar o nascimento de um herdeiro
real ainda é praticada com festejos para a informação
de todos nas nações onde a monarquia é o sistema
de governo.
Era tarde em mais uma noite de trabalho, e os
pastores estavam atentos, cuidando de seus
rebanhos. Esse trabalho era difícil, porque eles
precisavam permanecer acordados garantindo a
segurança das ovelhas.
A descrição de Lucas faz-nos pensar que a escuridão
daquela noite sofreu uma pausa incomum, e a
trabalhadores humildes, em um campo aberto, a
notícia sobre o nascimento do Salvador, chegou.
Jerusalém, a capital, estava a mais ou menos 10 km
de Belém, onde ninguém tinha ideia do que estava
acontecendo. O rei Herodes representava o governo
romano na Judéia e não esperava por nenhum
herdeiro do trono.
A luz da glória do Senhor resplandeceu na pequena
cidade de Belém, um lugar que não era muito
apreciado, apesar de ser o local de nascimento do
rei Davi. Lucas registra o cumprimento da profecia
de que o Messias viria da cidade do 2º rei de Israel (1
Sm. 16.1 e Mq. 5.2).
Os pastores ficaram assustados, mas, a notícia do
nascimento do Rei não era para amedrontar e, sim,
para alegrar a todos que pudessem ouvi-la; por
isso, deveria ser anunciada a todos. O próprio Deus
abriu os céus e enviou Seus anjos para anunciar com
um cântico que a glória pertence a Deus, e a paz é
concedida à humanidade.
Os receptores de uma mensagem tão especial foram
verificar aquilo que o próprio Deus lhes fizera saber
e constataram exatamente como o anjo dissera:

um menino envolvido em panos, deitado em uma
manjedoura.
A mensagem do Natal é de que glória, luz e brilho
pertencem a Deus, mas Ele escolheu enviar a nós
Seu Único Filho, cheio de graça, verdade, amor e paz.
Um menino com a missão de resgatar a humanidade
da condenação eterna por causa do pecado, dando
ao ser humano a esperança garantida da vida
eterna. Uma criança com um objetivo definido, o de
promover a reconciliação entre os homens e Deus.
É necessário que todas as pessoas no mundo saibam
que o Rei chegou, não para um trono terreno, mas
para o trono nos nossos corações. Um Rei com o
poder de transformar vidas e dar esperança. Um Rei
que de dentro para fora promove a solidificação de
um mundo novo.
Todos nós somos chamados a encontrarmos Jesus,
assim como aqueles pastores foram convidados
naquela noite. Não precisamos levar nada além do
nosso próprio coração, confiantes de que Ele é o
Deus conosco.
Se os monarcas terrenos fazem conhecido o
nascimento e o nome de seus herdeiros, é a vontade
de Deus que a mensagem de Jesus seja proclamada
a todo o mundo.
Conclusão
Que na noite e dia de Natal você possa comemorar
lembrando que festa pode incluir muitas coisas, mas
de forma nenhuma deve deixar de fora a pessoa
principal. O Rei Jesus nasceu, e Ele também quer
estar com você.
Tenha um Feliz Natal, com as ricas bênçãos de Deus
presentes em sua vida e de sua família.
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FOTOS - 2020

1, 2 e 3 - Liga do Lar - Boqueirão
4 - DMO - Boqueirão

1 - Dia Internacional contra Violência
2 - Visita dos Líderes Nacionais e Divisionais aos
Oficiais Aposentados
3 - DMO - Diaconia

4 - DMO - João Pessoa
5 - Ministério Feminino - Recife
6 - Quatro Propósitos do MF - Natal

7 - Dia Internacional da Mulher - Torre
8 - DMO - João Pessoa
9 - Visita à Maternidade - João Pessoa
10 - Dia da Família - João Pessoa
11 - Dia da Mulher - Campina Grande
12 - DM0 - Campina Grande

1 - Aniversário de 93 anos
da SS e Sócia da Liga do Lar
Elza Baroni. Ela reside em um
pensionato e fomos até lá para
fazer uma festa com as mulheres
da liga - Rio Grande
2 e 3 - Palestra sobre Gestão
de Emoções com a Psicologa
Tatiane Pias - Rio Grande

1 - Reuniões do MF Online - Bangu
2 - DMO - Arco Verde
3 - Reuniões do MF Online - Bangu
4 - Corpo de Brasília
5 - Corpo de Bangu
6 - DMO - São Gonçalo
7 - Dia das Mães - Primeiro de Maio

1 - Reunião MF, QN e DDMF/SDMF SP
2 - Itu fazendo máscaras
3 - Helena, faleceu há alguns meses
4 - Encontro DICAS - Bosque
5 - Natal Solidário - Guaianases

6 - Natal Solidário - Guaianases
7 - Mulheres em Ação - Campinas
8 - Visita da DDMF - Guarulhos
9 - Aniversário das Déboras - Central
10 - Entrega de Cestas Básicas - Grupo DICAS

1 - Visita da Comissária Buckingham
2 e 3 - Festa Junina em Prol da Campanha
Mãos Ajudadoras - QN
4 e 5 - Jantar Italiano - QN

6 - DMO - QN e CC
7, 8, 9 e 10 - Churrasco em Prol da
Campanha Mãos Ajudadoras - CC

ESPECIAIS

DOMINGO DA ESTRELA DE PRATA

Iluminando
como Estrelas
Departamento do MF

Ideia de Atividade

Convide os membros da Estrela de Prata para este
domingo especial, fazendo-lhes sentir que sua presença
é valiosa como uma estrela. Prepare algumas estrelas
prateadas tamanho 30x30 cm, com os nomes dos Oficiais
representados, para que se ore por eles no Período de
Oração. Peça aos Oficiais, cujos pais são membros da
Estrela de Prata no seu Corpo, que enviem uma carta de
gratidão aos seus pais. Pode preparar um power point
com a foto do(a) filho(a).
Neste dia, quando podemos nos reunir com os pais
(pais e mães) membros da Estrela de Prata vamos
meditar especificamente nas estrelas.
Hoje, vocês representam as Estrelas, já que são
membros da Estrela de Prata do Exército de Salvação.
A palavra de Deus faz referência às estrelas em várias
ocasiões, por isso vamos observar alguns textos que
as mencionam.
1. Lemos, mais cedo, o texto de Gênesis 1.14-19, que
narra o momento quando Deus criou os luminares
no firmamento do céu, incluindo as estrelas, para
ajudarem a iluminar a terra.
2. Em Gênesis 15.5, Deus fala a Abraão que sua
descendência seria tão numerosa quanto as estrelas
do céu. Deus usou as estrelas para que Abraão visse
que, mesmo sem filhos ainda, os planos para ele
e o povo que Deus formaria a partir dele estavam
traçados.
3. O apóstolo Paulo indica que existem diferenças
entre as estrelas em seu esplendor (1 Coríntios
15.41). Ao mesmo tempo, esta imensa quantidade
de estrelas e sua glória não estão fora do âmbito do
controle de Seu Criador, segundo o Salmo 147.4. Se
Deus Se importa assim com as estrelas, muito mais
Ele se importa com cada um de nós!
4. Podemos nos recordar também da estrela de
Belém, que foi utilizada para dirigir os magos do
Oriente, conforme Mateus 2.2. Seguramente essa
estrela brilhava de uma maneira excepcional para
poder conduzir os magos até o Rei Jesus, a fim de O
adorarem.
Conclusão
Alguns de vocês já fazem parte deste grupo da Estrela
de Prata há alguns anos. Outros são membros mais
novos e, a cada ano, mais estrelas se juntam ao grupo.
Deus deseja que vocês, membros da Estrela de Prata,
e todos nós, sejamos luminares neste mundo de
pecado, que creiamos nas e vivamos as promessas
imensas de Deus para nossas vidas e que sejamos

como a estrela de Belém, guiando outros para adorar
a Cristo, recebendo-O como Salvador e Senhor de
suas vidas, assim como fazem seus filhos, os Oficiais
do Exército de Salvação. Você pode, hoje, consagrar
sua vida a Jesus, dizendo a Ele: “Quero, Senhor, ser
usado(a) por Ti, não apenas apoiando meu filho/
minha filha Oficial em seu ministério de trazer outros
aos Teus pés, mas quero também influenciar meus
netos, sobrinhos, vizinhos, amigos a conhecerem a Ti
e viverem por Ti. Quero brilhar por Ti!”
Talvez alguns de vocês pais/mães da Estrela de
Prata ou outros dos presentes ainda não tiveram a
experiência de ter este encontro pessoal com Jesus.
Hoje, então, é o dia de dizerem para Cristo: “Aqui
estou, quero que Tu, Jesus, ilumines minha vida com
Tua presença, perdoes meus pecados e sejas o meu
Salvador pessoal.”
Programa da Reunião
- Palavras de Boa vinda e Introdução
- Coro: “És a nossa Estrela da Manhã”
- Oração
- Explicação sobre a Associação da Estrela de Prata e
apresentação dos pais-membros, presentes à Reunião.
- Dizer quem são seus filhos e qual a nomeação atual.
- Leitura Bíblica: Gênesis 1.14-19 – Por um membro da
Estrela de Prata
- Cântico nº 32 (S. 1): “Conheces este nome admirável”
- Período de oração (Pegar as Estrelas e orar pelos
Oficiais indicados, cujos nomes estão escritos atrás*)
- Cântico nº 425 (S. 180): “Não somente pra fazer um
feito singular” e Momentos de agradecimento** e
testemunhos de uma mãe e um pai da Estrela de Prata
- Anúncios e Ofertas
- Oração pelas Ofertas e em favor da Mensagem
- Reflexão
- Coro: “Tu és soberano sobre a terra”; Cântico nº 415:
“Conta a história tão doce e real” e Apelo
- Bênção
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DOMINGO DO MF
Reunião de Santidade

Lições Espirituais
Aprendidas com
as Árvores
Josiane Martinez - Capitã
OA do Departamento Pessoal/Capelã do Salvashopping

Boas Vindas
Cântico n° 1: “Senhor, meu Deus”
Leitura Bíblica: Salmo 92.12-15
Anúncios/Ofertas
Cântico n° 248: “Quero chegar aos mananciais divinos”
Testemunhos
Coro: “Quão formoso és”
Oração
Meditação: Dramatização
Breve conclusão pela OD/pelo OD, com tempo de
oração e consagração
Bênção: “Que Cristo conceda a você e a mim a graça
de crescer em santidade, de negar a nós mesmos e
de segui-Lo. E que a bênção de Deus que é Criador,
Preservador e Governador, esteja conosco e conosco
permaneça eternamente. Amém!”
DRAMATIZAÇÃO
Elenco:
Mulher sentada em um banco, no quintal, fazendo devocional.
Duas ou três mulheres para serem as árvores do quintal.
Narrador (fora do palco), caso se decida que a mulher não irá falar.
Cenário:
Bíblia, caderno, caneta
Caneca de café
Banco de jardim ou duas cadeiras
Mesinha ao lado do banco ou entre as duas cadeiras
Vaso com flores (opcional)
A ideia é criar um ambiente que remeta a um jardim nos fundos da casa, aonde a mulher vai para ter seu tempo
devocional matinal.
Árvores – Duas ou três mulheres entram no palco usando calças marrons e camisetas verdes. Visto que elas
são árvores, não caminham. Tomam seus lugares atrás do banco/das cadeiras, tendo as pernas levemente
separadas, ficam eretas, com os braços erguidos em forma de “U”. Elas irão, em algum momento, fornecer
“sombra” para a mulher com seus galhos (braços). Todos os movimentos que farão deverão ser da cintura para
cima: braços, tronco e expressões faciais. Não devem mexer a parte inferior, pois elas representam árvores bem
plantadas, com raízes profundas.
A mulher, vestindo roupa casual, entra no palco, com sua caneca de café, Bíblia, caderno e caneta, como se
estivesse indo para o quintal para sentar-se no banco e ter seu tempo devocional matinal, fazendo anotações no
caderno. Ela deve atuar como se estivesse escrevendo seus pensamentos, pausando, olhando para cima, então,
voltando a escrever, à medida que vai compartilhando seus pensamentos em voz alta, de acordo com o roteiro.
Roteiro:
(As árvores entram silenciosamente e se colocam atrás do banco.)
(A mulher entra.) Ah! Eu amo vir aqui no meu quintal todas as manhãs para ter meu tempo devocional. Está um
lindo dia para me sentar aqui. (Ela se senta no banco e coloca a caneca de café sobre a mesinha ao seu lado.) Eu

. 70 .

sempre me sinto mais perto do Senhor quando estou em contato com a natureza. Vamos ver qual é o versículo
bíblico para mim, hoje. (Ela abre a Bíblia e lê o Salmo 92.12.) (Ela olha ao redor, para suas árvores, e diz:) Estas
árvores são amigas fiéis e, certamente, têm resistido ao teste do tempo. Elas passaram por muitas tempestades
(As árvores mechem intensamente seus braços e a parte superior de seus corpos e fazem expressões com o
rosto duras e de sofrimento. Repetirão esses movimentos sempre que as tempestades forem mencionadas.), no
entanto, continuam de pé. (As árvores retornam à sua posição original.)
Elas continuam a florescer porque suas raízes estão profundas. Elas cresceram através dos anos porque
absorveram nutrientes e água para torná-las fortes e permitir que aprofundassem suas raízes. (A mulher faz que
está escrevendo seus pensamentos, parando um pouco e, então, continuando a escrever.) Certamente minha
fé precisa ser como essas árvores. Preciso gastar tempo me aprofundando na Palavra de Deus e vivendo na luz
do Se amor, de modo que possa amadurecer e florescer em minha fé. Quando as tempestades da vida vierem
contra mim e tudo ao meu redor estiver desestabilizado e confuso, minha fé me dará abrigo e proteção até que
a tempestade passe. (Enquanto a mulher fala sobre as tempestades, as árvores balançam suas mãos e a parte
superior do corpo, como se estivessem sendo atingidas pela tempestade. Então, voltam para a posição original.)
Depois que a tempestade passa, e o sol volta a brilhar, fico encantada como as árvores continuam a prover um
lugar de sombra e conforto (As árvores esticam seus braços para frente e se inclinam em direção à mulher,
como se para lhe dar sombra.), inclusive para sentar embaixo delas com a família e fazer um piquenique. Meus
filhos amam subir nelas e balançar em seus galhos. Elas providenciam um lugar para os pássaros fazerem seus
ninhos ou sentarem em seus galhos e cantarem. Sim, estas árvores têm oferecido um lugar tranquilo e alegre
para desfrutar da comunhão da família e dos amigos. Assim como estas árvores, que eu também possa oferecer
um lugar de acolhimento e conforto para as pessoas em minha esfera de influência. Pelo fato de minha fé estar
profundamente enraizada, eu agora posso focar minha atenção em atender as necessidades de outros, Que eu
possa trazer conforto e paz para aqueles que precisam de um lugar para se sentar e de alguém para os ouvir.
Que eles encontrem descanso e aceitação sob meus galhos, de forma que possam ouvir Tua voz e florescer na
fé. (As árvores voltam à posição original.)
Olhem para elas; são tão majestosas! Olhem para seus galhos elevados para o céu, parece que elas estão
louvando a Ti, Senhor, com tudo o que são. (As árvores levantam seus braços e mãos sobre suas cabeças,
estendendo-os para o céu, olhando para cima e sorrindo.) Lembro-me agora de Isaías 55.12, que diz que as
árvores vão bater palmas em louvor a Deus. Mesmo que eu não Te louve, as árvores Te louvarão. Mas, recusome a deixar que as árvores louvem em meu lugar. Eu quero adorar e louvar o Teu nome para sempre, ó Senhor!
Quero levantar meus braços para Ti e dizer que és digno de ser louvado. Quero gritar do topo das árvores que
Tu és o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Quero dar-Te todo o meu louvor aqui, hoje, meu Deus, com todo o
meu coração, minha alma e minha força. Que eu nunca me cale. As árvores Te louvarão, mas não porque eu me
calei! Tu és o meu Deus, e eu Te amarei e adorarei para sempre. (As árvores voltam à posição original.)
Que pensamento maravilhoso este que eu posso ser como estas árvores; que minha fé pode estar profundamente
enraizada e florescer em Ti, Senhor. Que eu fique firme e Te honre com minhas palavras e ações a cada dia.
Amém. (A mulher fecha o caderno e a Bíblia, pega também a caneca e, ao se levantar para sair, olha para a
congregação, dá um sorriso e sai.)
(Dramatização escrita pela Major Eunice Harwell)
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DOMINGO DO MF
Reunião de Salvação

Vida Saudável
com Jesus
Josiane Martinez - Capitã
OA do Departamento Pessoal/Capelã do Salvashopping

Boas Vindas
Coro: “Vem, esta é a hora da adoração”
Oração
Cântico n°112 “Andava eu perdido”
(Testemunho entre as estrofes)
Coro: “Cantarei Teu amor pra sempre” (Aline Barros https://www.youtube.com/watch?v=nUovB-Mn_1Y)
Leitura Bíblica: João 5:1-15 (sugestão de fazer teatro
da leitura)
Coro: “O Espírito de Deus está aqui”
Ofertas
Oração pela Mensagem
Mensagem
Apelo/Cântico n° 208 “Minha alma jazia”
Oração e bênção final

Quantos de nós temos uma vida saudável? Praticamos exercícios? Bebemos água suficiente diariamente?
Conseguimos ter uma alimentação saudável? Acredito que todos nós nos esforçamos diariamente para
viver uma vida saudável fisicamente. Mas, hoje, convido você a refletir sobre nossa vida espiritual. O que
temos feito para termos uma vida espiritualmente saudável? À medida que nos aproximamos de Deus
e temos um relacionamento real com Ele, através da meditação da Sua palavra, oração, seguindo Seus
conselhos podemos viver vidas saudáveis.
Ao ler as histórias bíblicas nos Evangelhos, fico impressionada ao ver a forma toda especial de Jesus, ao Se
relacionar com todas as pessoas. No texto que lemos de João, está relatada a história de um homem que,
ao ter um encontro com Jesus, teve sua vida física e espiritual restaurada por Ele.
1- JESUS OFERECE CURA – Ao observar as pessoas que estavam próximas do tanque, Jesus notou um
homem em especial, e lhe fez uma pergunta: “Você quer ser curado?” Uma pergunta simples, com resposta
“sim” ou “não”. No entanto, aquele homem disse: “Jesus, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque
para que eu seja curado!” Quando Jesus fez essa pergunta, Ele permitiu ao homem que abrisse o coração e
colocasse para fora tudo o que estava pensando e sentindo. Diariamente temos a oportunidade de abrir o
nosso coração para Jesus e falar abertamente com Ele. Sim, é verdade que Cristo nos conhece muito bem,
sabe tudo o que precisamos, sabe que muitas vezes ficamos doentes física, emocional e espiritualmente.
Mas Ele deseja nos ouvir expressando nossas necessidades a Ele, pois isso é uma demonstração de que
confiamos que Ele é Aquele que pode nos ajudar. Agora, a grande questão é: Eu desejo ser curado? Você
deseja que Cristo cure sua vida? Abra o seu coração e fale, com confiança, com Jesus sobre tudo o que ainda
tem ferido você. “Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos
misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade” Hebreus 4:16.
2- JESUS CURA NOSSAS FERIDAS – Jesus disse: “Levante-se, pegue a sua maca e ande!” Imediatamente
o homem ficou curado! Esse encontro com Jesus trouxe cura para aquele homem, e este mesmo Jesus
deseja curar nossas vidas! Todos nós passamos por algum momento difícil. Situações que nos machucam e
nos deixam doentes ou paralisados espiritual/emocionalmente, situações que deixaram marcas negativas
em nosso coração: tristeza, decepções, raiva, ódio. No entanto, em Jesus encontramos cura para nossas
feridas. A partir do momento que desejamos ser curados por Jesus, Ele nos cura e nos ajuda a avançarmos
e vivermos vidas saudáveis. Jesus vê o desejo indefinido, a culpa, a frustração, nossas incertezas, antes
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mesmo de admitirmos que tudo isso existe em nós.
“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece as minhas inquietações.” Salmo 139:23
(NVI)
Conclusão
Como é bom saber que, através de Jesus, podemos encontrar cura para nossa vida e temos a oportunidade
de vivermos uma vida espiritual e emocional saudável. Ele nos ajuda a vencer a tristeza, as decepções,
nossas falhas e pecados. Ele nos traz cura, nos perdoa, nos liberta e somos acolhidas pelo Seu caloroso
amor! Jesus vê cada um de nós e quer nos ajudar em qualquer situação que estejamos vivendo. Somente
em Jesus e com Jesus podemos viver uma vida saudável. Deseje ser curada por Jesus!
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DMO
DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO
Preparado pelo WDP de Vanuatu
5 de março de 2021
“Construir sobre um firme fundamento”
Informações básicas sobre o país
Geografia e População
Vanuatu é um arquipélago tropical na forma de Y e que
está localizado no Oceano Pacífico Sul. Consiste em
mais de oitenta ilhas, sessenta e cinco dos quais são
habitados. A ilha mais grande é o Espírito Santo. Port
Vila, a capital, que era o centro colonial, está na Ilha de
Éfaté na parte central do sul. Vanuatu é um país bonito,
composto por numerosas ilhas e habitada por pessoas
que pertencem a vários grupos étnicos e falam idiomas
diferentes. As ilhas têm praias de areias preto e branco
e belos recifes, coral com peixe dourado. Os bosques
têm cachoeiras espetaculares e abundantes, flora e
fauna, incluindo os belos pássaros.
Ilhas são propensas a desastres natural, como
terremotos, ciclones e erupções vulcânicas. Há sete
vulcões ativos nas ilhas. Aumento do nível do mar
ameaça corroer a terra e a poluição que produzir
os gases que emanam dos veículos, combustível de
barcos e resíduos de plástico afeta seriamente o meio
ambiente. Vanuatu pode ter uma média de entre 8 e 10
ciclones por ano. Ciclone Pam, um ciclone tropical
categoria 5, atingiu a ilha em Março de 2015.
Vanuatuenses são conhecidos como NiVanuatu. A
maioria são descendentes de Melanésios, embora
haja uma minoria de origem Polinésia que vive nas

ilhas periféricas. Dada a história de colonização do
país, o Inglês e francês foram adotados como Poster
em Bislama, línguas oficiais da educação. Bislama é
uma mistura de inglês, francês e línguas tradicionais.
Enquanto a criação da comunicação facilitada por
bislama, coloca em risco a existência de idiomas locais.
A bandeira é composta de vermelho para sangue
médio, perdido por ganhar independência, amarelo
significa o Cristianismo, verde representa a terra, a
forma de Y representa as ilhas, uma presa de porco,
que é o símbolo usual de honra e uma folha de
palmeira namele, um símbolo que representa a paz
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DMO
de estrangeiros, entre eles os missionários, o fez mudar
para um esquema mais centralizado.

entre as pessoas.
História Política
Os ancestrais viviam em sua própria ilha, em suas
próprias cidades, em casas de palha, construído com
folhas e galhos de árvores com pilares de pedra. Cada
uma das ilhas e cidades tinham seu nome e seu sistema
de governo.
Os chefes eram os que guardavam a terra, os idiomas
e herança e determinou as normas das sociedades
que estavam sob sua jurisdição. Homens e mulheres
se conheceram em la Farea (casa de reunião da
cidade) para discutir questões importantes. O sistema
tradicional de governo foi descentralizado. A chegada

Em 1606, o primeiro explorador estrangeiro foi o
Espanhol Pedro Fernández de Quirós. Em 1774, O
capitão James Cook chegou às ilhas Chamado de New
Hebrides. Depois desses exploradores veio o melros e
negociantes de facas, armas, álcool, tabaco e machados.
O fim blackbirding refere-se ao seqüestro em massa de
povos nativos das ilhas do Oceano Pacífico para fazêlos trabalhar de graça ou por pouco dinheiro em países
distantes de sua terra natal. Em 1906, as Novas Hébridas
tornaram-se uma colônia governada conjuntamente
por Great Bretanha e França. O novo condomínio
Brasão da ilha de Pentecostes, Costa da ilha de Ambae
Hébridas tinha um tribunal conjunto. No entanto, cada
ilha tinha burocracias administrativas, escola, saúde e
forças policiais independentes. Os nascidos nas Novas
Hébridas foram apátridas em sua própria terra até a
declaração de independência em 1980 que instalou
uma democracia parlamentar. O país mudou seu nome
para Vanuatu, cujo significado literal é “país que se
destaca” e adotou o lema “Em Deus nos inclinamos”.
Economia
Para o Ni-Vanuatu a terra é muito importante, é um
recurso fundamental para a produção. Se considera
um requisito necessário para a cultura humana. Ou
seja, de alguma forma, os habitantes podem fundir
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turismo, construção e serviços de finanças offshore.
Existem atividades que geram rendas menores, como
Nagol e tradicional confecção de tapetes e cestas. As
mulheres fazem roupas e as vendem nos mercados
para ganhar dinheiro e ajudar a sustentar suas famílias.
A família tradicional Vanuatu possui um sistema
integrado de seguridade social em que todas as
pessoas estão incluídas e onde não existe pobreza,
porque as pessoas trabalham suas terras, colhem
a comida e fazem os objetos que você precisa usálos em casa ou para vendê-los. No entanto, o atual
sistema monetizado e as tendências crescente para
um pensamento de família nuclear gerou uma grande
lacuna entre quem tem e quem não tem.
com a terra. A terra não é considerado uma coisa a
ser possuída, mas um fator vital para a existência e
subsistência de humanos e animais.
A prática tradicional de conservar a terra e o mar,
certas áreas são usadas para pesca, jardinagem e
caça, enquanto outros descansam para promover a
regeneração ou reprodução. Isso garante que sempre
haja quantidade suficiente de alimentos para o
consumo comunitário.
Batata-doce, banana, taro, kumara (aloe), mandioca
e nozes podem crescer organicamente. Em vez disso,
o coco, café, sândalo, palo blanco, cacau e Kava são
cultivadas para comercialização. Coco eles pegam
água fresca, polpa para fazer óleo, loções comestíveis
e capilares e para o corpo. O coqueiro é considerado a
árvore de vida, porque todas as suas partes são usadas.
O crescimento econômico de Vanuatu se baseia em

Educação
Antes de entrar no sistema educacional para adquirir
habilidades para alcançar uma vida melhor, os primeiros
professores das crianças e as meninas são o pai e mãe.
O ensino primário não é gratuito ou obrigatório. É
contemplado por lei sob três objetivos fundamentais:
acesso, qualidade e gestão. O governo ajuda as escolas
a subsidiar as taxas de inscrição durante primeiros seis
anos para permitir mais meninos e meninas acessar
a educação. Muitos meninos e meninas que vivem
em áreas rurais eles andam longas distâncias para
ir à escola ou eles ainda deixam suas casas em uma
idade muito jovem para ir para internatos. A educação
secundário está disponível apenas para quem pode
pagar.
Saúde
A maioria da população vive em áreas rurais com
sistemas de transporte precários e comunicação, com
o pessoal de saúde menos treinados, menos recursos
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centros humanos e de saúde mais pobres. Um dos
principais problemas de saúde para mulheres, além de
saúde reprodutiva e mortalidade materna é câncer
cervical e mama porque os métodos de detecção
e o tratamento é limitado. A desnutrição é uma
preocupação tanto em áreas rurais e urbanas.
Meninos e meninas que sofrem de desnutrição não
conseguem se recuperar das doenças que contraem,
como diarreia e pneumonia, entre outros. Vanuatu
ratificou a Convenção de Direitos da Criança em 1992,
portanto a saúde das crianças e meninas como a saúde
reprodutiva de as mulheres se tornaram prioridades
nacionais fundamentais para o governo. Sem contudo,
as taxas de mortalidade materna e infantil permanece
alto.

constituídos por outros grupos de religiões, crenças
e cultos tradicionais. O Conselho Cristão de Vanuatu
fornece uma plataforma de trabalho ecumênico
conjunto para que estão presentes em todas as ilhas.

Acesso a água potável segura e as instalações sanitárias
adequadas é uma grande preocupação em Vanuatu.
Acesso à água é ruim: poços sem proteção, nascentes e
águas superficiais. Muitas fontes de acesso à água são
de uma distância e leva entre 30 minutos e uma hora
para alcançá-los.

Direitos da Juventude
Um terço da população de Vanuatu é composta por
jovens entre 12 e 30 anos. Os dados mostram um
aumento no movimento de áreas rurais para áreas
urbanas. Jovens migram para Luganville e Port Vila
em busca das melhores oportunidades na educação,
treinamento e oportunidades de trabalho.

Religião
Originalmente, o povo de Vanuatu tinha sua própria
forma de adoração, bem como os seus próprios
deuses. Eles não adoravam animais ou plantas, mas
eles acreditavam que em algum lugar no céu havia
um criador e eles ofereceram sacrifícios. Missionários
e exploradores quase chegaram ao mesmo tempo
durante o século XIX. Os Presbiterianos, que atualmente
são os de maior denominação eles estabeleceram
sua primeira igreja em 1852. Hoje, aproximadamente
83% da população total é cristã, enquanto 17% são

Direitos das Mulheres
As mulheres são geralmente donas de casa em
tempo integral e cuidam de crianças, idosos, pessoas
com deficiência ou outros membros da família. As
possibilidades de estabelecer mulheres de negócios são
limitados porque não têm acesso ao capital, serviços
e mercados financeiros. No entanto, apesar desses
fatores discriminatórios, as mulheres participam de
setores comercial à sua maneira. Elas ganham a vida
na venda de roupas, legumes e frutas no mercado.

Cultura
Como outros habitantes das ilhas do Pacífico, o povo
de Vanuatu ama a música e dança. Os instrumentos
tradicionais, como tambores de fenda esculpido em
madeira ou bambu que são tocados com baquetas,
flautas e chocalhos de bambu, sementes, são usadas
para criar sons rítmicos que são acompanhados por
vozes, palmas e golpes dos pés. Eles também desenham
figuras na areia, jogos de corda e surf.
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Tambor de fenda, desenhos na areia os homens
praticam Nagol (semelhante ao bungee jumping)
para demonstrar sua habilidade e como maneira de
apaziguar os deuses para que haja abundância nas
fazendas. Nagol atrai muitos turistas. A torre e as
videiras que será usado para o salto são selecionados
cuidadosamente por pessoas experientes na prática e
um curandeiro tradicional permanece no lugar durante
a atividade em caso de acidente.
Os alimentos básicos são a batata doce (inhame), a taro,
banana, coco, cana de açúcar, nozes tropicais, vegetais
folhosos, carne de porco, aves e frutos do mar. Para as
cerimônias gerais incluem compartilhamento, comida
e banquetes. O prato nacional tradicional é o Laplap.
É um pudim preparado com diferentes raízes raladas
ou banana misturada com leite de coco e às vezes
com vegetais verdes e carne. Embrulhado em folhas
e assado por várias horas em um forno tradicional
abaixo da terra.
Dia Mundial de Oração
Como declarado, o primeiro culto do DMO foi realizado
em 8 de Março de 1946 na Igreja Presbiteriana, Memorial
Paton em Port Vila. Participantes anglicanos e católicos,
onde juntaram-se em 1981 a convite do Presbiteriano.
As mulheres das congregações apostólicas e da igreja
de Cristo lembram-se de se unir quando eles eram
jovens nos anos oitenta em Ilhas Ambae e Pentecostes.
Após a criação da Mesa das Mulheres no Conselho
Cristão de Vanuatu no início de dois mil anos eles
começaram a se estabelecer e colaborar com grupos
DMO já existentes.
O Comitê Internacional para o Dia Mundial da Oração
realizou uma oficina em Vanuatu, em 2011 para
fortalecer a conexão entre os grupos. Recentemente,
o Comitê Vanuatu foi reorganizado ecumenicamente
e confirmaram sua disponibilidade para desenvolver o
material para o programa DMO 2021.
A esperança do Comitê Vanuatu é que o relacionamento
ecumênico que elas experimentaram, foi um tempo
abençoado durante o trabalho, onde juntas elaboraram

o programa 2021. Ajudar a trazer a voz das mulheres
de Vanuatu a todo o mundo. Para muitas pessoas que
participaram do processo de escrita, esta foi a primeira
experiência ecumênica que elas viveram e todas estão
convencidas de que elas, as vozes das mulheres de
Vanuatu, vão ganhar mais confiança.
Ilustração e Preparação do Material
O workshop da comissão de redação para a celebração
anual do DMO de 2021 foi trazida para ser realizada
em Port Vila em 2018 na Igreja Presbiteriana, que
foi cuidadosamente condicionado para reuniões e
refeições da comunidade, entre as quais a tradicional
“colo colo” para comemorar o DMO. Os participantes
trouxeram presentes para decorar a mesa do altar.
Eles enfeitaram com flores de seus jardins, a Bíblia em
bislama, guirlandas, cestas e leques de Palma. A foto
reflete os momentos compartilhados, que agora eles
são estendidos ao DMO em todo o mundo. Representa
um gesto de cuidado e a atenção das mulheres de
Vanuatu ao processo de elaboração do tema do DMO.
Simboliza as comunidades Vanuatu. Reflete a criação
de Deus e conexão com a terra e as beleza da vida de
fé.
Biografia da Artista
Juliette Pita é atualmente a artista plástica mais
conhecida de Vanuatu. Nasceu em 1964, na ilha de
Erromango, e é a terceira de oito filhos. Seu talento foi
descoberto cedo. Sempre se destacou em aulas de arte
na escola. Foi a primeira mulher formada pelo Instituto
Nacional de Tecnologia Vanuatu (INTV). Juliette nunca
imaginou receber remuneração por seu trabalho
artístico. No entanto, ela acreditava que Deus tinha
planos para ela. Ela aloca seus ganhos para quem
precisa de ajuda. O trabalho intitulado “Cyclone Pam
II: 13 de março 2015 ”mostra uma mãe reclinada que
ora pelo seu filho. As ondas se enrolam sobre ela,
mas a palmeira se dobra e as protege. A palmeira é a
árvore favorita de Juliette, já que tem raízes fortes que
lhe permitem resistir ventos fortes. A saia da mulher é
roupa tradicional Erromango. No horizonte, você pode
ver pequenas cruzes que representam as vidas que o
ciclone Pam tirou em 2015.
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Dia Mundial de Oração
Vanuatu
5 de março de 2021
“Construir sobre um firme fundamento”
PROGRAMA
Preparação
Sugerimos que as pessoas encarregadas da liturgia
levem colares de guirlandas, chamados de salu salu.
Prepare duas mesas no centro do salão.
As pessoas entram cantando e dançando até o altar e
ali deixam a vela e a Bíblia sobre uma mesa próxima ao
púlpito, e colocam os demais objetos sobre outra mesa
preparada especialmente para isso. Melodia “Quanto
Deus tem feito por mim! ”
Entra uma mulher levando uma vela acesa e outra
segurando uma Bíblia aberta. Atrás delas seguem
algumas mulheres ou crianças que levam a bandeira
de Vanuatu e outros produtos ou símbolos preparados
para a ocasião.
Outra sugestão é que alguém esteja disponível para
soprar uma caracola ou shofar, ou tocar um gongo ou
tambor, anunciando o início do culto.
A leitura do texto bíblico principal pode ser feita de
forma criativa, através de uma representação teatral
ou um relato expressivo.
PROGRAMA
Boas vindas
Líder: Benvindos à reunião do Dia Mundial de Oração
de 2021, preparado por cristãs da República de
Vanuatu. Damos as boas-vindas aos nossos irmãos e
irmãs de todo o mundo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.
Atualmente Vanuatu flamula sua bandeira com orgulho
e seu escudo para que todos leiam o lema, “Em Deus
nos apoiamos”.
Entrada das participantes da procissão.
Cântico nº 246 Puro Serei
Invocação pelo Líder: Se o Senhor não construir a
casa, de nada serve que os construtores trabalhem;
se o Senhor não proteger a cidade, de nada serve que
vigiem. Salmo 127 (DHH)
Líder: Bem-aventurados os que confiam no Deus que
constrói a casa. Vamos também confiar nEle. Amém.
Cântico nº 414 “Dai graças de coração” - Aleluia
Chorus nº55 (DC 4/15)
Oração de ação de graças
Leitura 1: Demos graças pelas grandes coisas que
Deus tem feito.

Santo, Santo, Santo, Deus criador dos céus e da terra
e tudo o que em neles habita. Deus está presente na
história de seu povo, ontem e hoje. Deus de amor, em
quem Vanuatu confia, te adoramos.
Graças pela irmandade de uns com os outros e com os
irmãos de todo o mundo reunidos neste Dia Mundial
de Oração.
Graças pelas terras férteis, o ar puro, o meio ambiente
limpo, a linda luz do sol, os mares azuis e as águas
tranquilas das ilhas de Vanuatu.
Graças pelos meninos e meninas que riem, cantam,
gritam, e pelas orações e o canto de anciãos e jovens.
Tudo isto nos transmite o gozo de teu amor.
Oração de confissão
Leitura 2: Confessemos nossos pecados a Deus, que é
fiel e justo para perdoar-nos (I João 1:9).
Pai nosso, confessamos que temos ouvido tua palavra,
mas não temos agido em consequência. Solemos fazer
o que não devemos fazer e omitimos o que se devemos
fazer.
Rogamos que faça uma mudança em nós; que nos
restaures para agirmos justamente.
Deus Criador, confessamos que temos contaminado
o meio ambiente e temos prejudicado as criaturas
marinhas, jogando lixo em seu hábitat. Nos
confessamos, arrependidos, e nos comprometemos a
cumprir com o mandato de sermos bons mordomos
de tua criação.
Todos: Deus, escute nossa oração.
Oração de compromisso - Líder: Deus procura uma
casa onde viver. “Onde poderá construir-me uma casa?
” Com humildade, te oferecemos nosso ser para que
seja a casa na qual possas morar. Pelo poder de tua
palavra, transforma nossas vidas e nossas nações. Faznos como uma morada de justiça e paz. (Isaías 66:1-2,
DHH).
Todos: Deus de graça, aceita nosso compromisso.
ESCUTEMOS AS VOZES DE VANUATU
Rhetoh: Me chamo Rhetoh. Sou a segunda filha de uma
família de oito. Deixei a escola no sexto ano, porque
não havia dinheiro para continuar a estudar. Minha
família só podia custear a escola para meu irmão mais
velho, e não pude ir, pois sou a segunda filha, e ainda
por cima, mulher. Um dia tomei conhecimento de que
havia aulas de costura para meninas em um centro
local. Me inscrevi e me aceitaram, mas meu pai não
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tinha dinheiro para pagar os impostos.
Tentei saciar meu desejo de aprender na igreja. Me
uni ao grupo de jovens, fui aos estudos bíblicos e mais
tarde tomei parte no ministério de mulheres. Encontrei
formas de capacitar-me e adquiri habilidades que me
permitiram ganhar o sustento para minha família.
Atualmente, faço itens e os vendo nos Mercados
Mamas, onde outras mulheres como eu, com pouca
educação, podem ganhar a vida com novas habilidades.
Meu esposo e eu temos três filhos. Louvo a Deus pelas
bênçãos que tenho em minha vida. Dou graças a Deus
por ser a fonte de minha fortaleza e por ajudar-me a
colocar em prática o que aprendi. Me tornei forte e
sabia no Senhor.
Mothe: Me chamo Mothe. Meu irmãozinho e eu
crescemos num lar com uma mamãe solteira. Quando
ela voltou a casar-se, nos deixou com nossos avós.
Depois que meu pai se casou novamente, ele nos levou
para viver com Ele e sua nova família. Quando nossa
madrasta deu à luz a seus filhos, sua atitude para
conosco mudou completamente.
Ao ter mais crianças para alimentar e sem lugar na casa,
tive que procurar minha comida nas ruas e dormir fora
de casa. Usava um saco de batatas velho como abrigo
para proteger-me do frio.
Conheci umas pessoas cristãs que me disseram que
Deus me amava. Eu não entendia este tipo de amor em
meio ao meu sofrimento, mas decidi confiar. Confiei
que Deus me cuidaria, mesmo que minha família não
me protegera. Essa confiança cresceu em meu interior
e se tornou o cimento de minha vida. Sou forte em
minha fé cristã e compartilho minha história com
outras pessoas, de modo que confiemos em Deus e em
sua providencia.
Hoje oro por esses meninos e meninas que, assim como

eu, se criaram praticamente sozinhos. Que saibam que
Deus ama a todos as crianças de todos os países do
mundo.
Jacklenda: Me chamo Jacklenda. Sou de uma aldeia
rural. Desde menina, sonhava em trabalhar em turismo
em Port Vila. Viajei a Port Vila para tentar conseguir um
trabalho em hotelaria, mas não tinha a capacitação para
obter o trabalho que gostaria. Não tenho família aqui,
assim que vivo fora da cidade. Não tenho dinheiro para
um alojamento adequado, para me alimentar e nem
para voltar para a minha aldeia. Sei que este não é o
plano que Deus tem para mim, mas não sei o que fazer.
Rogo que as zonas rurais de Vanuatu sejam valorizadas
e as pessoas jovens encontrem oportunidades que
buscam em suas próprias comunidades. Confio que
Deus proverá para que os jovens cresçam e contribuam
ao bem-estar de Vanuatu.
PALAVRA DE DEUS – DEVOCIONAL
OFERTA E ORAÇÕES POR VANUATU E POR TODO O
MUNDO
Cântico nº
93 Pelo Espirito tao poderoso... Te
adoramos, Pai celeste.
ENVIO E BÊNÇÃO
Líder: Recebemos a presença de Deus, para que habite
em nós e conosco. Que Deus lhes guie, acompanhe,
restaure e sare nossas nações. Que a vontade de Deus
se faça em nossos lares assim como no céu.
Todos: Esta é nossa base firme. Seguiremos a Jesus,
que é o caminho, a verdade e a vida. Amém.
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Dia Mundial de Oração
Preparado pelo Comitê do DMO de Vanuatu
5 de março de 2021
“Construir sobre um firme fundamento”
Estudo Bíblico - Mateus 7: 24-27

Notas introdutórias
O evangelho de acordo com Mateus tinha em mente
uma comunidade cristã de ascendência judaica. O
projeto de Mateus era apresentar Jesus como o rei dos
judeus, o tão esperado Messias. A estrutura do livro
de Mateus pode ser delineada para mostrarJesus o
Messias: a apresentação de Jesus, o Messias [1-4: 11],
os ensinamentos de Jesus [4: 12-7], o poder curativo
de Jesus [8- 11: 1], a progressiva rejeição do Rei [11:
2-16: 12], a preparação dos discípulos de Jesus [16:
13-20: 28], a apresentação e a rejeição do Messias
[20: 29-27 ]; a ressurreição de Jesus [28].
O texto principal da Bíblia para o programa de
Vanuatu vem da sessão sobre os ensinamentos de
Jesus, com instruções sobre como entrar no reino
dos céus. Para um contexto mais amplo da história
selecionada, leia Mateus 5: 1-7: 29.
Vamos revisar o capítulo 7. Vemos nessas histórias
que Jesus está fazendo uma análise comparativa
de uma determinada situação. Começa com Jesus

instruindo a não julgar os outros e não esquecer
que seremos julgados de acordo com a forma como
julgamos (v 1-2). Nos versículos 3-6, Jesus aconselhou
a observar aspróprias ações e corrigi-las antes de
apontar as falhas dos outros.
Nos versículos 7-11, Jesus falou sobre o Pai celestial,
que é a fonte de todas as coisas boas e que dará aos
que pedem com fé. O versículo 12 é a regra de ouro
da lei e dos profetas, que é “faça aos outros o que
você gostaria que eles fizessem a você” (NVPR). Nos
versículos 13-14 Jesus ensinou sobre os dois modos
de vida.
No versículo 15-20, Jesus instruiu sobre o ensino falso
e verdadeiro e como identificar e lidar com esses
ensinamentos. Nos versículos 21-23, Jesus ensinou
sobre o caminho para o reino. Somente as pessoas
que fazem a vontade do Pai entrarão no reino dos
céus.
Finalmente, chegamos aos versículos 24-27, os
versículos do Programa de Vanuatu. Os versículos
28-29 do capítulo 7 concluem o ensino iniciado
no capítulo 5, o Sermão da Montanha. É muito
importante ter em mente contextualizar o que
Jesus disse sobre suas palavras para serem ouvidas
e colocadas em ação (v 24). Não é uma orientação
vazia; por trás disso está o entendimento completo
do ministério de Jesus e do reino dos céus. Vamos
relembrar as palavras de Jesus (Mateus 5: 1-11),
sobre as quais devemos agir para ser como uma
testemunha sábia das bênçãos de Deus.
Leia a história da Bíblia - Mateus 7: 24-27
Exercício em grupo - Antes de ler o texto, você
pode preparar um quebra-cabeça com as frases da
história, mas sem o número do versículo. Depois,
peça aos participantes para colocar a história na
sequência que eles pensam que corresponde ao que
Jesus ensinou. Permita que as pessoas compartilhem
a sequência criada e discutam novas idéias que o
exercício pode ter trazido para entender a história
da Bíblia.
Conclua o exercício e peça voluntários para ler
Mateus 7: 24-27 e conversem sobre as seguintes
perguntas:
*Jesus usou dois verbos para apontar a conclusão
de seu ensino - ouvir e agir/obedecer (24, 26). Como
você se sente sobre isso? O que os verbos lembram
a você?
*Como é ser uma pessoa sábia ou tola em seu
contexto?
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*Você ficou admirado com o ensino de Jesus assim
como as multidões ficaram (7:28)?
Jesus estava preocupado com a multidão que foi
para a montanha e ouviu a palavra de Deus para
viver uma vida melhor. Eles estavam com fome e
com sede. Todos os ensinamentos nos capítulos 5 a
7 de Mateus deliberaram sobre duas coisas - ouvir
e agir ou ouvir e fazer. Os resultados que virão
dependem das escolhas feitas e das ações tomadas.
As palavras finais de Jesus para seus ensinamentos
na Montanha foram uma história de comparação.
O sábio construtor estava seguro, enquanto o tolo
perdeu a casa. Os sábios agiram de acordo com as
palavras de Jesus, enquanto os tolos não. Vamos
considerar isso cuidadosamente antes de tomar
nossas próprias decisões na vida.
Conecte a história da Bíblia com o tema
“Construir sobre um firme fundamento”
A essência da história de Jesus é OUVIR com precisão
a palavra de Deus e AGIR de acordo e com precisão.
Vamos agir inspirados pelo amor de Deus e saber
que nossa fé sem ação está morta (Tiago 2: 14-26).
Quando construímos sobre a rocha que é Cristo,
sabemos que estamos sobre uma base sólida
que resistirá às provas da vida e permanecerá
solidamente segura.
Em Provérbios 24: 3está escrito: “Pela sabedoria
uma casa é construída, e pelo entendimento é
estabelecida.” Esta é a casa de quem é sábio, que
ouve e age sob apalavra do amor e edifica a sua casa
sobre um fundamento forte e seguro - Jesus Cristo.
Vamos nos levantar e construir nosso lar, nossas

nações e o mundo com base nas palavras de Jesus,
que nos lembrou da regra de ouro: “Em tudo, faça aos
outros como você gostaria que eles fizessem a você”
(7:12). Esta é a nossa base sólida. Este é o princípio
básico de nossa mensagem hoje. Esta é a instrução
integral de Jesus, terminando todos os ensinamentos
de Mateus 7.
Como mulheres e líderes na vida, devemos nos
levantar contra todas as formas de violência para
construir uma nova sociedade mais justa, pacífica e
temente a Deus. Pois com Deus todas as coisas são
possíveis para os que crêem. Vamos nos unir.
Ao refletirmos sobre essas histórias, que lições
aprendemos?
* Quais são as palavras de Jesus nas quais você
fundamenta suas ações para viver com
sabedoria?
* Assim como, OUVIR e AGIR estão refletidos no lema
do Dia Mundial de Oração –
“Oração com informação. Ação com oração”- como
podemos construir sobre esse
firmefundamento ?
Oração
Deus,vamos nos lembrar que na vida sempre há
escolhas a fazer. Nós teconvidamos a intervir em
nossas vidas e nos ajudar a agir de acordo com as
palavras de Jesus, que afirmamos ser o caminho, a
verdade e a vida. Amém.
As citações das escrituras aqui contidas são da Nova
Versão Padrão Revisada da Bíblia.
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RECURSOS

RECURSOS

Declaração de Missão
A Missão do Ministério Feminino é:
- Levar as mulheres a conhecerem a Jesus Cristo.
- Encorajar o potencial de cada uma com a finalidade de influenciar a
família, amigos e comunidade.
- Equipá-las para crescerem em compreensão pessoal e em habilidades
para a vida.
- Abordar assuntos de interesses das mulheres para crescerem e que façam
diferença nas suas família se no seu cotidiano.
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RECURSOS

Declaração Nacional de Visão do
Ministério Feminino
Vislumbramos mulheres que são: Transformadas e empoderadas pelo Evangelho para viverem
uma vida semelhante à de Cristo. Enriquecidas mutuamente através de conexões e apoio locais e
globais. Equipadas para cumprir seu potencial através do aprendizado e desenvolvimento para a
vida toda. Engajadas na justiça e na ação social para impactar positivamente o mundo.
“Transformadas e empoderadas pelo Evangelho
para viverem uma vida semelhante à de Cristo”
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RECURSOS

“Oh! Agradeçam ao Eterno Ele é tão bom! Seu amor nunca termina.”
Salmo 107:1 (A Mensagem)
Um exercício espiritual que comecei há alguns anos é
reservar alguns minutos todas as noites para sentar
e revisar meu dia. Onde estava Deus no meu dia? Eu
permiti que Ele caminhasse comigo? Eu permiti que
o Espírito Santo falasse comigo, para me mostrar
como devo andar? Eu floresci com minhas próprias
forças ou permiti que Ele me guiasse e florescesse
em minha vida e através dela? Onde eu estava errada,
impaciente, egoísta? Onde reconheci Sua graça e
bondade?
Além de examinar meu dia, uma disciplina que
comecei a fazer todas as noites era contar minhas
bênçãos e manter um diário de minha gratidão a
Deus. Convido todas as minhas irmãs em Cristo a
experimentarem este exercício em 2021 e verem o
quanto isso irá transformar suas atitudes, perspectivas
e relacionamentos ... primeiro com Deus e depois
com os outros. As pessoas costumam comentar sobre
minha atitude positiva. Na verdade, minha natureza

humana é mais pessimista; mas Deus em mim
transformou minha visão.
Tudo que você precisa fazer é comprar um caderno ou,
se quiser, usar seu celular - abra um aplicativo onde
você possa seguir fazendo anotações continuamente.
Todas as noites, antes de apagar as luzes, reveja o
seu dia e escolha três coisas pelas quais você é grata.
Alguém lhe elogiou? Você ouviu uma música cujas
palavras lhe abençoaram? Quais necessidades básicas
foram supridas? Um versículo da Bíblia lhe encorajou?
Você tem visão? Você está respirando? Você achou o
sorriso de alguém bonito?
Aqui está um modelo para você começar ..., mas você
pode fazer o seu Diário da Gratidão da maneira que
quiser. E não se esqueça de passar esta dica para
outras irmãs em Cristo, tanto as jovens quanto as
mais velhas.

. 88 .

RECURSOS

Ministérios de Alcance do
Ministério Feminino
Além da Liga do Lar, a variedade de programas
cujo propósito é satisfazer as necessidades locais,
interesses e faixas etárias, é ilimitada. A programação
para alcançar as mulheres/adolescentes da
comunidade que ainda não frequentam a Liga
do Lar pode consistir de apenas um único evento
ou em mais de um ao longo do ano, mas sem
uma periodicidade e uma frequência regulares. A
ideia é atrair essas mulheres/adolescentes indo
ao encontro de suas necessidades ou interesses
especiais. Nem todo o Ministério de Alcance irá
tornar-se num Outro Grupo, mas isso poderá
acontecer, conforme explicado no item abaixo.
Algumas ideias para estes
ministérios poderiam ser
- Adaptação ao divórcio
- Administração financeira e orçamento doméstico
- Álbuns de fotografia (scrapbooks)
- Alfabetização de adultos
- Aprendendo a fazer devocional
- Artes
- Aulas de Música
- Avós educando netos
- Café da Manhã
- Caminhadas
- Clube de leitura
- Começar de novo com uma nova carreira
- Controle de peso
- Corte e costura
- Cuidados com a saúde
- Cuidando do seu bebê
- Cuidando de pais idosos

- Curso de cabeleireiro
- Curso de culinária
- Curso de decoração (casa, bolo, etc.).
- Curso de língua estrangeira
- Curso para futuras mães
- Cursos para casais
- De mãe para mãe
- Desenvolvendo relacionamentos entre pais e
filhos
- Diário de experiências com Deus
- Dramatização
- Encontros para mulheres com depressão e solidão
- Ginástica em grupo
- Mães solteiras
- Pais com “ninho vazio”...
... ou você poderia pensar em muitas outras
ideias, a partir das necessidades detectadas na
comunidade.

Outros Grupos do
Ministério Feminino
O Ministério de Alcance pode evoluir para um grupo
que se reúne com regularidade. Neste caso, ele se
torna “Outro Grupo”.
Nem todos os Outros Grupos existentes em uma
nomeação nascerão a partir de um Ministério de
Alcance. Por exemplo: um grupo de pandeiros
já pode “nascer” como Outro Grupo, pois, muito
provavelmente, já terá início com participantes
fixas e com regularidade para os ensaios.
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RECURSOS

Oração do Nosso Coração
Florescer
Uma planta, ao florescer, cumpre sua missão na
vida. É preciso lembrar que a reprodução das plantas
está ligada às flores e/ou aos frutos, ou seja, sem
florescimento a planta não deixa descendência. Para
que uma planta floresça é preciso duas coisas: estar
saudável e que o tempo seja o certo.

Não pode faltar a dependência de Deus para resistir
aos ataques do inimigo (tentações). Assim podemos
florescer onde Deus nos plantou.

No campo espiritual ocorre o mesmo: para a nossa
vida espiritual “florescer” é preciso ter “saúde” e estar
no “tempo” certo de Deus. Assim como a saúde da
planta depende da qualidade da terra onde está
enraizada, do acesso à água e à luz do sol, e também
à sua capacidade de resistir aos inimigos (pragas e
insetos), espiritualmente, precisamos de nutrição pela
leitura bíblica, oração, e a presença do Espírito Santo.

Ideias para grupos de oração do MF
Relógio de Oração
24h por dia, todos os dias da semana, durante 30
dias, onde você estiver. Este é o desafio do Relógio de
Oração.
O objetivo é ter intercessores 24h em oração pela
igreja e por motivos específicos. Cada participante
deste projeto receberá, semanalmente, orientações e
motivos de oração.
O tempo mínimo de oração é de 15 minutos. Caso
você deseje orar mais, escolha mais 15 minutos. Assim
haverá um melhor controle dos períodos de oração.
(caso não tenha um número suficiente de pessoas
para cobrirem as 24 horas, pode escolher um período
de algumas horas)
Café da manhã de oração/ Chá da tarde de oração
1.Prepare um café da manhã especial com um menu
atraente e ambiente acolhedor e simpático.
2. Selecione um tema para a reunião do café da manhã
de oração. Ex. Café com fé.
3. Convide alguém para fazer uma meditação dentro
do tema ou faça você mesma.
4. Prepare um programa interessante para não se
perder no horário e assuntos.
5. Vocês podem decidir se farão as orações em jejum
ou logo após tomarem juntas o café da manhã.
(O mesmo pode ser feito num horário à tarde, caso
seja mais conveniente.)
Disque Oração
O Disque-Oração não requer atendentes com longa
experiência em atendimentos por telefone. O
requisito básico e indispensável é a disposição e o
desejo ardente de acolhimento das vidas que buscam
ser ouvidas e orientadas. Tenha uma a 3 pessoas com
disponibilidade de horários para oferecer oração

a quem quer que necessite de apoio em momento
difícil. Pode ser no Corpo ou em suas próprias casas,
mas as pessoas precisam ser de confiança porque
certamente ouvirão segredos e confissões diversas.
Estabeleça um horário ou horários que as pessoas
poderão ter acesso para esta finalidade.
Desperta Débora
São mães intercessoras, biológicas, adotivas, de
qualquer denominação, comprometidas a orar por
seus filhos e pela juventude. Simplesmente convide o
grupo de mulheres do Corpo a fazer um compromisso
pessoal de orar apenas 15 minutos diários por seus
filhos.
Mais informações na apostila.
Oração online
1 – Defina data e hora
Para que o grupo de oração online possa acontecer,
é preciso que todos os participantes estejam atentos
ao dia e ao horário do encontro.
Por exemplo, sábado, dia X do mês Y, às 16 horas.
É fundamental que todos tenham essa informação.
Inclusive, recomenda-se que seja colocado um
alarme no celular e inserido um recado na agenda de
cada participante.
2 – Local
Assim como uma reunião e uma aula, um grupo de
oração online exige de nós atenção.
Para que a nossa atenção esteja 100% voltada para
o encontro de oração, a dica é escolher um local em
que não se tenha interrupções.
Não se deve abrir “janelas” que possam nos dispersas.
Essas “janelas” são abas no navegador, redes sociais,
afazeres domésticos… Tudo que possa roubar nosso
coração desse momento.
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3 – Coordenador do grupo de oração
Um dos participantes do grupo de oração online terá
a função de coordenar o encontro.
Essa pessoa deve se preparar por meio da oração,
orando para saber qual a condução de Deus em
relação ao grupo.
A partir disso, ele escolherá músicas que os
participantes poderão cantar (sim, grupo de oração
online também pode ter louvor) e ainda preparará
uma formação que os membros viverão no dia do
encontro.
4 – O que fazer no grupo de oração
No início, suplique o Espírito Santo junto com os
outros participantes.
Peça a graça da renovação dos dons do Espírito
Santo.
Depois, vale a pena louvar com músicas que todos
possam cantar.
Em seguida, deve-se conduzir um momento de
oração preparando o coração dos participantes para
a meditação que virá logo em seguida.
Ao final da meditação, pode-se encerrar o encontro
com um momento de agradecimentos e/ou
testemunhos.
Convide os seus amigos para orar
Essas são algumas dicas para ajudar a conduzir um
grupo de oração online.
Para alguns, é uma experiência nova, mas, para
outros, que já estão acostumados com a rotina e
o ritmo de um grupo de oração presencial, é mais
tranquilo.
A sabedoria é aproveitar o momento para renovar e
crescer na experiência de Deus!

Para entender o que a Bíblia fala:
a) O exemplo sempre vem primeiro. Porque viram
Jesus orando, os discípulos pediram que Ele os
ensinasse a orar (Lucas 11:1). Que assuntos devem
ser abordados quando oramos, de acordo com a
oração-modelo deixada por Jesus (Lucas 11:2-4;
Mateus 6:9-13)?

Algo Mais sobre a oração...
O autor da Carta aos Hebreus afirma que “durante
os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações
e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que
o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da
sua reverente submissão” (Hb 5.7). A nós, não custa
lembrar: “Deus gosta de ouvir nossas orações”.

Que exemplos podemos ver de boas e objetivas
respostas de Deus aos pedidos de oração de Jesus e
principalmente aos nossos pedidos?
Para pensar
Deus atendeu a oração de Jesus, antes dele sair para
pregar em outros lugares (Marcos 1:35-39), depois
da cura do leproso (Lucas 5:15-16), antes de escolher
os doze companheiros de ministério (Lucas 6:1213), durante a incrível experiência da transfiguração
(Lucas 9:28-29), antes de ensinar sobre a oração
(Lucas 11:1-2) e antes da agonia da cruz (Mateus
26:39-44). Deus também ouviu a intercessão de Jesus
por seus discípulos – os contemporâneos dele, bem
como nós hoje, que viemos a crer nEle. Esta foi sua
maior oração registrada, conhecida como “a oração
sacerdotal de Jesus” (o capítulo inteiro de João 17).
Finalmente, voltando ao texto de Hebreus (5:7), Deus
não o livrou de passar pela morte, mas o ressuscitou,
o que foi uma resposta de oração incomparavelmente
mais poderosa e sublime.

“Quanto vale a oração?” Para refletir nesta pergunta,
vamos pensar no valor da oração para Jesus. Se para
Ele, que era um com o Pai (João 10:30), a oração
tinha profundo valor, quanto mais deve ter para
nós! Os críticos dizem que a oração é válida porque
é emocionalmente saudável para quem ora. Seria
este o único valor da oração para Jesus? O autor da
Carta aos Hebreus afirma: “Durante os seus dias de
vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em
alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar
da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente
submissão” (Hebreus 5:7, NVI). Certamente que,
para Jesus, a oração não somente proporcionava o
benefício emocional, mas produzia efeito concreto
em Sua vida e na vida de outros. Deus o atendia,
respondendo, de fato, às suas orações.

b) Logo a seguir, Jesus continua seu ensino sobre a
oração contando uma instigante parábola (Lucas 11:510). Como devemos interpretá-la? [Lembre-se de que
Jesus também orou muitas vezes. No cenáculo, Ele
orou repetidas vezes por seus discípulos (João 17:9,
11, 15, 17, 20-21). No Getsêmani, fez o mesmíssimo
pedido três vezes (Mateus 26:44)].
c) Como os versos 9 e 10 de Lucas 11 explicam
o sentido da parábola? (Recorra a mais de uma
tradução para entender melhor o texto.)
d) Jesus termina seu ensino sobre a oração,
comparando o pai terreno com o Pai celestial (Lucas
11:11-13). Eugene Peterson contemporiza assim o
texto: “Não barganhem com Deus. Sejam objetivos.
Peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos
num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde.
Se seu filho pedir pão, você o enganaria com
serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma
cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês
não pensariam em algo assim, pois se portam com
decência, pelo menos com seus filhos. Não acham,
então, que o Pai que criou vocês com todo amor não
dará o Espírito Santo quando pedirem?”

O que dizem outros textos das Escrituras:
“Não se aflijam com nada; ao invés disso, orem a
respeito de tudo; contem a Deus as necessidades
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de vocês, e não se esqueçam de agradecer-lhe suas
respostas. Se fizerem isto, vocês terão experiência do
que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa
do que a mente humana pode compreender. Sua paz
conservará a mente e o coração de vocês na calma e
tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo
Jesus.” (Filipenses 4:5-7, BV).
“A oração produz resultados psicológicos (paz de
espírito, tranquilidade), espirituais (maior sentido de
vida) e concretos (atendimento real do pedido feito)”
(Elben César, em Práticas Devocionais).
Para responder:
> Para você, quanto vale a oração? Quais os benefícios
desta prática em sua vida?
> Como você seguirá o exemplo de Jesus. Como
alguém que sempre praticava a oração?
> Em relação ao seu tempo e à sua agenda, que

decisões você tomará hoje para colocar isso em
prática?
> Compartilhe com um amigo ou com o grupo uma
resposta concreta de Deus a algum pedido de oração
específico que você tenha feito.
Eu e Deus:
“Bem cedinho, de manhã, faço a minha oração. Tu,
Senhor ouves a minha voz. Faço a minha oração e
fico esperando, vigiando com atenção para descobrir
a tua resposta” (Salmo 5:3.)
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(Esta reflexão foi desenvolvida por Délnia Bastos, a
partir do artigo “A Vida de Oração de Jesus”, do pastor
Elben César, publicado na edição 336 da revista
Ultimato. Adaptação: Major Cristiano Araújo.)

RECURSOS

7 Ideias Para O Ministério
Feminino Nas Igrejas
Mobilizar o ministério feminino nas igrejas evangélicas
é algo que deve começar no coração do líder. O líder,
movido pelo Espírito Santo, deve ser um exemplo de
coragem, ânimo, força, poder, fé e ação. Infelizmente,
alguns líderes ainda não entenderam que os liderados
precisam ser um reflexo de seu guia e esperam que
a motivação nasça no coração dos membros antes
mesmo de nascer no coração da liderança.
- Irmã, líder do ministério feminino, deixa Deus te
usar, sê tu um exemplo de mulher segundo o coração
de Deus, inspira as tuas lideradas, mobiliza aquelas
que estão contigo, ensinando-as a viver o evangelho
com paixão e compromisso. Para ajudá-las nesta
missão preparei este conteúdo que espero ser bênção
em vossos ministérios.
7 ideias para o Ministério Feminino nas igrejas
1. Irmã de oração
Faça um sorteio com as irmãs de modo que fiquem
de duas em duas, cada dupla será chamada de “irmãs
de oração”. Anime as irmãs a orarem uma pela outra
e a terem um momento de comunhão a fim de
compartilharem de suas vidas.
2. Visita nos lares
Crie um grupo para que realizem visitas às irmãs que
se encontrarem faltosas, distantes, desanimadas,
enfermas ou com alguma necessidade especial. Este
grupo pode realizar visitas também em momentos
felizes como o nascimento de um bebê, aniversário
surpresa de uma irmã, ou ainda uma simples
devocional com café da manhã na casa de uma irmã
para fortalecer o grupo.

6. Faça discípulas
Ajude as mulheres a descobrirem seus dons e talentos,
e a se colocarem a disposição do Reino.
7. Intercessão
Interceda pelo grupo, peça a Deus que levante
mulheres maduras dispostas a contribuir com o
crescimento do Reino de Deus. Crie um grupo de
intercessão pela mobilização das mulheres da sua
igreja.
#Dica Bônus - Pequenos Grupos ou Células
Se seu grupo de mulheres é grande, faça uso desta
estratégia. O fato de ser um grupo numeroso pode
deixar algumas irmãs de fora da comunhão, mas
este problema pode ser resolvido com os grupos de
vida. Os pequenos grupos ou células podem ser uma
bênção na vida das irmãs, além de ter o poder de
multiplicar.
Antes de implementar qualquer destas estratégias
estude o seu grupo, as necessidades, particularidades,
pontos fortes e pontos fracos, conheça suas mulheres
e principalmente ore ao Senhor. Ore e peça a Deus a
melhor estratégia para o seu ministério. A obra é Dele,
e Ele certamente abençoará.
- Espero que este conteúdo seja uma bênção para o
ministério feminino na igreja local. Jesus abençoe!!!

3. Recorde a data de aniversário
Mantenha uma agenda com a data de aniversário das
irmãs. É importante lembrar das aniversariantes e se
possível presenteá-las com alguma lembrancinha.
4. Mentoria
Coloque mulheres mais velhas com as mais jovens
para que exerçam um programa de mentoria. Use
desta estratégia sempre que alguma jovem apresentar
dificuldades no casamento, família, doutrinário,
trabalho, etc. Isso é bíblico e inteligente.
5. Estudo bíblico
Este é um método indispensável para desenvolver e
promover o crescimento pessoal e espiritual entre
as mulheres. Faça um planejamento dos temas mais
importantes para o grupo e convide os preletores com
antecedência.
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LEMBRETES

