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NEW YEAR 

‘Whatever you did for one of 
the least of these brothers 
and sisters of mine, you did 
for me’ 

Matthew 25:40. (NIV) 

Queridas irmãs em Cristo, 

Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo! 

Visto que refletimos durante o ano passado no tema “Transformadas à Sua 
imagem” e fomos desafiadas a nos mobilizar para Deus, em 2018 
continuaremos a lembrar a nós mesmas sobre nossa responsabilidade de 
servir a Deus com um foco específico no tema “Nossa Missão: Servir” 

Estamos focando em nosso compromisso de serviço ao pobre e 
marginalizado, já que reconhecemos que foi assim com Jesus.  Ele veio 
para salvar o perdido, e Sua vida demonstrou que Ele Se importava com 
o pobre.  Sua compaixão foi evidente quando Ele viu a necessidade do 
povo, e nós devemos seguir nos passos de nosso Mestre.  Esse tema 
enfatiza também a dupla missão do Exército de Salvação: pregar o 
evangelho de Jesus Cristo e suprir as necessidades humanas em Seu 
nome sem discriminação. 

Nosso versículo chave para 2018 é: (Jesus disse) O que vocês fizeram a 
algum dos meus menores irmãos, a mi  

Uma vez mais, dez Estudos Bíblicos, escritos pelas mulheres ao redor 
do mundo, estão disponíveis para nos ajudar a desenvolver esse tema e 
nos aprofundar nele. Eles podem ser encontrados em:  
www.salvationarmy.org/ihq/womensministries 

Desejo a todos vocês um abençoado ano, à medida que crescemos em 
nosso relacionamento com Deus e, em Seu amor e poder, 
desempenhamos nossa missão de servir outros. 

Com minhas mais calorosas saudações, 

COMISSÁRIA 
PRESIDENTE MUNDIAL  
DO MINISTÉRIO FEMININO 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

OFFICE OF 
THE WORLD PRESIDENT 
OF WOMEN’S MINISTRIES 



Minhas queridas irmãs,

ver, no site internacional do Exército de Salvação, a 
-

dos em ações de emergência no Sul e no Nordeste 
do Brasil, atendendo as vítimas das fortes chuvas 
que assolaram essas duas regiões.

moradores teriam dito aos salvacionistas: “Vocês 
atravessaram a lama e vieram até a nossa casa!” 
Isso me fez lembrar de anos atrás, quando muitas 
agências humanitárias foram atender os refugiados 
em Ruanda. O Exército de Salvação também se fez 
presente, levando muitos suprimentos para aquelas 
pessoas carentes de absolutamente tudo.  Contudo, 
o bonito é que, a respeito dos salvacionistas, os re-
fugiados falaram algo que ecoa até hoje: “Vocês vi-

Sim, nossa missão enquanto salvacionistas e, sobre-
tudo, cristãos, é a de servir!  Somos “salvos para ser-
vir.” Contudo, servir por servir não faz grande dife-
rença.  O diferencial está naquilo que as duas frases 
mencionadas mais acima expressam: a base do ser-
viço é o amor demonstrado para as pessoas... é ir 

-
mitindo com esses gestos, o amor de Jesus!
Servimos não para nossa glória e reconhecimento, 
mas para que as pessoas que sofrem vejam Jesus 
através de nossos atos de serviço.
Que cada devocional nesta revista sirva ao propósito 

-
cionistas, a cumprirmos com alegria e dedicação a 
missão que Deus nos tem dado de SERVIR.

Em Cristo,

Verônica J. Danielson 
Tenente-Coronel

SNMF

Minhas queridas Colaboradoras,

 O tema deste ano do Ministério Feminino é tão sug-
estivo como o do ano anterior e é parte do nosso 
DNA salvacionista.
Há sete anos, quando fomos nomeados novamente 
para trabalhar no Brasil, viemos com o entendi-
mento traduzido neste tema:  “Nossa missão: Ser-
vir”. Servir  ao Senhor com todas as nossas forças, 
com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. 

agradável,  cheia de fé  constante no Senhor, ao nos 
depararmos, a cada dia, com inúmeras situações, 
algumas que nos faziam chorar, outras que nos fa-

em cada momento, Deus esteve muito presente.

podemos dizer como o Cântico: que somos satisfei-
tas, abençoadas, obedientes,  corajosas , ao cumprir 
“Nossa Missão: proclamando do nosso Rei a Salva-
ção, no Seu serviço.
Quando nos preocupamos em servir, começamos a 
descobrir uma forma mais extraordinária de viver. 
Nossa vida cristã e  nosso ministério nos dão a capa-
cidade de enxergar as oportunidades de servir com 

trabalhar, participar, partilhar e envolver-nos em fa-
vor dos outros. Quando vivemos para Deus, vivemos 
para as pessoas, fazemos alguém feliz, repartimos, 
contribuímos  em nome de Deus; isso é servir.
Que nossa vida de consagração possa ser de exem-
plo a cada uma das mulheres adultas e adolescente 
que Deus colocou  e colocará como nossa respon-
sabilidade, para guiá-las ao Trono da Graça, para 
que suas vidas também se tornem  santas  e consa-
grada ao serviço do Senhor.  
Que neste ano possamos ser mulheres com Nossa 

sem descriminação.

Ana Rosa Sánchez
Comissária

Presidente Nacional do MF



Dinâmica da vela
 (Dinâmica da vida)

1- Divida as mulheres em peque-
nos grupos, diga para elas per-
manecerem sentadas.
2- Em seguida entregue uma vela 
para cada grupo.
Explique: Essa é uma vela peque-
na. Na verdade, lá fora, existem ve-
las de todas as cores e tamanhos. 
Elas servem para iluminar. Quando 
a luz acaba em nossas casas recor-
remos às velas ou às lanternas. 

-
camos no escuro.
Imagine, somente imagine, que 
essa vela representa a sua vida, 
neste momento ela representa 
você. Como você tem se apresen-
tado diante do Pai (Deus)? Você 
tem sido luz? Você realmente tem 
buscado crescimento na presença 
Dele? 
Vamos acender a vela agora. Ob-
serve o fogo. Daqui um tempo ela 
vai se apagar, pois vai queimando 

Agora lhe faço uma pergunta: Você 
tem sido luz em sua casa, na igre-
ja...? Você tem buscado verdadei-
ramente a presença do Senhor? O 
Pai tem-se orgulhado de você? 
Imagine se sua vida fosse se apagar 
nas próximas horas... Lembre-se: 
isso é uma suposição...
Imagine se nas próximas cinco 
horas Jesus recolhesse você. O que 
você faria se soubesse que tem 
apenas cinco horas de vida? Com 
quem você gostaria de estar? Teria 
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SEMANA QUE TERMINA EM 06 DE JANEIRO  

Adorar e Servir ou 
Servir e Adorar?

Leitura Bíblica: Lucas 7:36-50 
Coro: “Vamos adorar a Deus”

Tenente Éder do Padro
OD Avançada de Jardim Nakamura
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que procurar alguém? Pensaria na 
sua família? Ligaria para alguém? 

-
mente com o Senhor da forma 
como você está? Você tem sido 
uma adoradora verdadeira? 
Converse um pouco com a irmã 
que está aí no seu grupo...
Pronto! Agora vamos imaginar que 
tudo mudou.
Agora lhe entrego esta vela. En-
tregar uma vela grande.
Esta vela agora representa a sua 
vida e tudo que você ainda tem 
para construir.
Você quer ser uma adoradora ver-
dadeira? Esse é o momento, Jesus 
é a Luz do Mundo e Ele quer que 
você O busque em espírito e em 
verdade. Você tem que ser luz...

-
ta hora... Vai aceitar?
No texto de Lucas 7:36-50, vemos 
uma mulher indo até a presença 
de Jesus. Embora muitos comen-

começo do ministério de Jesus en-
tre os pecadores, podemos pensar 
o seguinte: Adoração e serviço não 
podem ser separados, andam jun-
tos.
Era comum naquele tempo, ao 
receber um convidado para comer, 
beijá-lo, lavar e secar os seus pés 
e derramar um pouco de óleo per-
fumado sobre sua cabeça. O texto 

faz nada disso. Então, aparece uma 
mulher que não tinha sido convi-
dada; entra na casa, vai até Jesus, 
ajoelha-se/prostra-se aos Seus 

-
segue lavar os pés de outra pessoa 

Ela, então, começa a chorar e lavar 
os pés de Jesus com suas lágrimas, 
seca os pés DEle com seus próprios 
cabelos, beija-os e passa perfume.
O fato é que quem ama a Jesus O 
adora e O serve. Adorar é exaltar a 
Deus com tudo o que somos e com 
tudo o que temos. Não é só cantar, 
dançar ou conversa da boca para 
fora. Adoração não é algo somente 
emocional; é isso e muito mais. 
Adoração é servir os “outros” como 
se servíssemos ao próprio Jesus ou 
servir Jesus através destas pessoas 
(outros). 

Conclusão
Quando nos lembramos de ta-
manha transformação que Jesus 

Adoração é servir em sinal de gra-
tidão por tudo o que Deus nos deu 
através de Jesus.
Quem ama a Deus é grato, quem 
é grato O adora e quem adora O 
serve. Será que temos sido gratos 
e servido a Cristo como a mulher 
do texto? Precisamos lembrar que 
Jesus nos deu o maior exemplo 
de adoração e serviço, e quanto a 
nós, será que temos feito igual a 
Jesus?  Pense nisso... Oração: “Sen-
hor Jesus, ensina-me a viver para 
Te adorar, especialmente no meu 
serviço! Ajuda-me a Te honrar e Te 

teu nome Jesus! Amém.”



Na páscoa deste ano, o Corpo 
de Natal preparou uma brinca-
deira para realizar com as 

crianças de um assentamento do 
Movimento dos Sem Terra, que está 
acampado próximo à igreja. Gostaria 
de compartilhar algo que observei no 
comportamento dos participantes 
da brincadeira: A brincadeira consis-
tia em esconder ovinhos e entregar 
uma cestinha para as crianças e ado-
lescentes os encontrarem. Mas não 
havia muitos lugares para esconder. 
Uma mãe cedeu sua casa para que 
os escondêssemos dentro. Como 
havia muitas crianças, e para não 
causar tumultos que poderiam cau-
sar ferimentos às crianças menores, 
dividimos o grupo entre crianças 
menores de 8 anos e crianças maio-
res e adolescentes. Entregamos uma 
cestinha e dissemos que todos os 
ovinhos que conseguissem achar se-
riam delas. Fizemos primeiro com as 
crianças menores. Colocamos todas 
à frente da casa e ao dizer “já” elas es-
tavam liberadas para entrar na casa 
e procurar os ovos. Todas entraram, 
e comecei a observar que, quando 
achavam o seu ovinho, elas saiam, fe-
lizes, mostrando que haviam encon-
trado, uma a uma, nenhuma pegou 
menos de um e todos conseguiram 
ter ovinhos e uma lembrancinha no 

Depois, foi a vez das crianças maio-
res e dos adolescentes. Enquanto 
estavam entretidos, observando os 
menores, um grupo escondeu os 
ovinhos que eles iam procurar em 
outro lugar. Levamos a turma para 

determinado lugar e, ao dizer “já”, 
também estavam liberados para pro-
curar seus ovos. Com estes, a situa-
ção foi diferente. Alguns achavam o 
ovo e vinha alguém para tomar de 
sua mão; outros, com a cesta cheia, 
ainda queriam pegar e colocar na 
blusa, ou no bolso; nem todos con-
seguiram pegar e alguns saíram ma-
chucados, tristes e chorando; mesmo 
aqueles que pegaram bastante não 
estavam felizes, estavam discutindo 
com aqueles que questionaram suas 
atitudes. E os que estavam tristes, 
mesmo ganhando a lembrancinha 

-
sim.  
Observar o comportamento des-
sas crianças e adolescentes me fez 
pensar que não é possível ser fe-
liz e realizado na individualidade. 
Quando criamos um ambiente de 
cooperação, ajuda e harmonia, todos 
podem provar da felicidade; quando 
é o contrário, nem o indivíduo “mais 
esperto” consegue. Isso porque não 
somos formados sozinhos, “nós nos 
constituímos a partir do outro”, como 
nos aponta a psicologia. Lembrei 

quem sou porque somos todos nós”. 
Mas a Bíblia também, nos ensina-
mentos de Jesus, está cheia de con-
selhos e dicas para viver bem e ter 
uma vida plena, feliz; e esses ensina-
mentos estão sempre voltados a “se 
concentrar no bem-estar do outro”, 
fazendo-nos pensar que, à medida 
que fazemos o outro se sentir bem 
e feliz, vamos construindo nosso 
próprio bem-estar e felicidade. 
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SEMANA QUE TERMINA EM 13 DE JANEIRO

“Ubuntu”
“Sou quem sou porque somos todos nós” 

Leitura Bíblica: Romanos 14.7; 15.1-7; 
Colossenses 3.12-17

Cântico: 497 “Com amor no lar”
Coro: “Como é precioso irmão”

Tenente Jaqueline Silva
OD Corpo de Natal
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Em Colossenses 3.14, um dos textos 
citados para basear esta devocional, 
na versão da Bíblia A Mensagem diz: 
“... Revistam-se do amor. O amor é a 
roupa básica de você, para todas as 
ocasiões. Estejam sempre vestidos 
com ela”.
Que essa seja a marca mais presente 
em nosso “guarda-roupa”. Que seja-

-
penho com o bem-estar do outro, 
com a amizade, companheirismo, 
para que, assim, possamos agir como 
pessoas semelhantes a Cristo.  
Todos nós, inclusive os pais e moni-
tores da brincadeira, fomos tomados 
por um sentimento de alegria e sat-
isfação durante a primeira etapa da 
brincadeira; Foi contagiante. O que 
não aconteceu diante do compor-
tamento dos maiores. Que isso nos 
sirva de lição.

Preste atenção às pessoas ao seu 
redor e procure contribuir para o 
bem-estar e a alegria delas, sem pen-
sar em você mesmo, mesmo que 
isso custe o seu bem-estar no mo-
mento. Demonstre ações práticas 
como brincar com uma criança, seja 

Dominical de sua igreja; preparando 
uma refeição e compartilhando-a 
com alguém; ou visite uma pessoa 
no hospital, sorriam juntos ou can-
tem uma canção com ela. Converse 

criatividade  não  tem limite. Depois, 
analise qual sentimento a alegria do 
outro produziu em você. 



Muitos cristãos acreditam que 
não precisam se sentir re-
sponsáveis por questões so-

ciais no contexto em que estão in-
seridos. Acreditam que sua missão 
é apenas evangelizar aqueles que 
ainda não ouviram o evangelho. 
Porém, o que vemos no próprio 
ministério público de Jesus é bem 
diferente. Jesus andou pelos mais 
diversos lugares, cidades e povoad-
os, ensinando, anunciando as boas 
novas, curando enfermidades e fa-
zendo o bem a todos que encontra-
va. (Mateus 4:23/9:35; Atos 10:38).
O Major Earl Robinson, no livro Fé 
e Obras, faz as seguintes perguntas 
relevantes: “De que forma o Exér-
cito de Salvação se relaciona com 
o evangelho social, com a ênfase 
na salvação pessoal e com o renas-
cimento da consciência social no 
meio evangélico?  Como lida com 
a tensão existente entre as respon-
sabilidades evangelísticas e cul-
tural no que diz respeito à missão 
da igreja?  E como trata a questão 
da prioridade evangelística sobre a 
responsabilidade social, bem como 
a questão do serviço social e das 
possibilidades de ações sociais gra-
ças ao mandato cultural?  Qual tem 
sido a nossa herança?”  No mesmo 
livro mencionado, lemos uma clara 
resposta de William Booth.  Veja-
mos o relato (p. 22): “No octagési-
mo primeiro aniversário do General 
William Booth, um representante 
da imprensa sugeriu-lhe que a re-
abilitação promovida pela religião 
se alinharia com o serviço social. O 

-
cativa: ‘Isso é apenas parcialmente 
verdadeiro. O serviço social nada 
mais é que a expressão da vida que 
subsiste na alma, pondo em ação o 
desejo de assumir os fardos da hu-
manidade. É somente quando ad-
quirimos mais espiritualidade em 
nossas vidas, que somos capazes 
de fazer algum bem [...]  Toda a 
atividade social do Exército é con-
sequência da vida espiritual de seus 
membros.  Todo serviço social deve 
ser baseado no aspecto espiritual 

alcançado.’.”  (Robert SANDALL, 
The History of The Salvation Army 
[A História do Exército de Salvação], 
Thomas Nelson and Sons, Ltd: Lon-
don, 1955, Tomo 3, p. xiv.)
O Senhor Jesus Cristo Se envolvia, 
participava da comunidade, estava 
no mundo, marcava presença e, 
assim, também revolucionou Sua 
época, pois não se conformava com 
as injustiças, as opressões, e defen-
dia a causa daqueles que eram es-
quecidos.
Assim, cada um de nós também 
precisamos nos envolver, assumir 
a nossa responsabilidade social no 
meio em que vivemos, pois o que 
vemos, na maioria das vezes, é as-
sustador: violência e abuso contra 
crianças e adolescentes; corrupção; 
injustiças; pobreza, miséria; abusos 
de autoridade.
“Nosso Deus é um Deus amoroso, 
que perdoa aqueles que se voltam 
para Ele arrependidos, mas tam-
bém é um Deus que deseja justiça 
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SEMANA QUE TERMINA EM 20 DE JANEIRO

De que lado
Deus está?

Leitura Bíblica: Deuteronômio 10:18
Coro: “Sonda-me, Usa-me”

Tenente Josiany Rodrigues
OD Corpo de Paranaguá
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e nos chama, como Seu povo, não 
somente para vivermos de forma 
justa, mas para advogar a causa do 
pobre e do fraco.”  (John Stott)
Este ano de 2017 tem sido um ano 

com muito trabalho e muitas opor-
tunidades de servir a comunidade 
na qual estamos inseridos.
Um desses recomeços tem sido a 
EBD, que nos tem aberto portas e 
oportunidades de envolvimento 
com e apoio à comunidade.
Através da EBD, conhecemos cri-

temos tido a oportunidade de en-
volvê-las nas atividades do Corpo e 
também com reforço escolar. Com 
esse vínculo mais forte, temos podi-
do entender muitas coisas a respei-
to de alguns comportamentos que 

diferentes carências e temos po-
dido apoiá-las e expressar o amor 
de Deus a elas de forma prática. 
O reforço foi mais uma porta que 
Deus nos abriu para estarmos junto 
à comunidade.
Precisamos nos envolver, usando 
nossos dons, habilidades e capaci-
tações onde estamos vivendo, em 
nossa comunidade, sendo a voz 
daqueles que não podem ser ouvi-
dos ou vistos, os fracos, os oprimi-
dos. Precisamos ser respostas de 
oração na vida daqueles que foram 
abandonados por seus queridos, 
daqueles que precisam crer que 
Deus nãos abandonou ou se esque-
ceu, e que não deixou de amá-los e 
se importar com eles.



Você já ouviu falar em Irena 
Sendler?  Caso não, gostaria 
de relatar um pouco de sua 

vida, como um exemplo de quem 
serviu no modelo de Jesus, sem me-
dir esforços e à custa de sacrifício, 
durante a Segunda Guerra Mundial.

Um pouco da vida e do serviço de 
Irena
Irena nasceu no dia 15 de fevereiro 
de 1920, na Polônia.  Na Wikipedia 
lemos o seguinte sobre ela: “Quan-
do a Alemanha Nazi invadiu o país 
em 1939, Irena era assistente so-
cial no Departamento de Bem Estar 
Social de Varsóvia, trabalhava com 
enfermeiras e organizava espaços 
de refeição comunitários da cidade 
com o objetivo de responder às ne-
cessidades das pessoas que mais 
necessitavam. Graças a ela, es-
ses locais não só proporcionavam 
comida para órfãos, anciãos e po-
bres, como lhes entregavam roup-
as, medicamentos e dinheiro. Ali, 
trabalhou incansavelmente para 
aliviar o sofrimento de milhares de 
pessoas, tanto judias quanto cristãs 
católicas. Em 1942, os nazis criaram 
um gueto em Varsóvia, e Irena, hor-
rorizada pelas condições em que ali 
se sobrevivia, uniu-se ao Conselho 
para a Ajuda aos Judeus, Zegota.” 
Ela foi uma das pessoas que não se 
conformou com a situação na qual 
aquelas pessoas viviam e procurou, 
por todos os meios possíveis, re-
tirar os judeus dali, sobretudo as 
crianças, e escondê-las em lugares 

-
trava sem problemas no gueto, com 
a missão de prevenir a epidemia 

do tifo e, dessa forma, começou a 
salvar as crianças, retirando-as de 
lá secretamente, pois sabia que se 
permanecessem ali, seriam levadas 
para os campos de concentração, 
onde morreriam.
“Ao longo de um ano e meio, até 
à evacuação do gueto, no verão 
de 1942, conseguiu resgatar mais 
de 2.500 crianças por várias vias: 
começou a recolhê-las em ambulân-
cias como vítimas de tifo, mas logo 
se valia de todo o tipo de subterfú-
gios que servissem para escondê-
los: sacos, cestos de lixo, caixas 
de ferramentas, carregamentos 
de mercadorias, sacos de batatas, 
caixões... Nas suas mãos, qualquer 
elemento transformava-se numa 
via de fuga.” (Wikipedia)
Os nazistas descobriram suas 
atividades e, em 1943 ela foi presa 
pela Gestapo, sendo condenada à 
morte.  Foi brutalmente torturada, 
tendo seus braços e pernas que-
bradas, por se negar a delatar seus 
colaboradores e também por não 
dizer onde as crianças estavam es-
condidas.  No dia da execução, foi 
salva por uma ação dos membros 
da Zegota.
Sua missão de ajudar e libertar 
aquelas pobres pessoas era tão 
mais forte do que o amor que tinha 
pela própria vida que, após ser lib-
ertada, ela voltou, com uma nova 
identidade, à mesma atividade, co-
locando, mais uma vez, sua vida em 
risco, salvando a vida de milhares 
de outras crianças!
Em 2007 Irena Sendler foi indicada 
para receber o Prêmio Nobel da 
Paz.  Ela se tornou um símbolo de 
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Servindo com
generosidade extrema

Leitura Bíblica: Isaías 53
Cântico: 417 “O que fazer num mundo de tristezas?”

Coro: “Não há tão grande amor assim”
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Teve vida longa, falecendo em 12 
de maio de 2008, com 98 anos de 
idade.

Ao ouvir a história de Irena Sendler, 
-

mos mais ousadas e corajosas em 
nossas atitudes de serviço.  Quan-

nos poupar, em nos prejudicar de 
alguma forma e, por isso, não nos 
doamos de forma integral!  
Contudo, em 1 Pedro 4.13 lemos 
que devemos nos alegrar “à medida 
em que participamos dos sofrimen-
tos de Cristo...” Se o exemplo dessa 

pensar na extensão do sofrimento 
de Cristo por amor a nós!  Irena, 
com seu serviço extremamente 
generoso e arriscado, salvou a vida 
de milhares de crianças dos hor-
rores do nazismo.  Jesus, com seu 
sacrifício extremo de amor, oferece 
salvação a todo o mundo, a todo 
aquele que quiser; salvação do pe-
cado e, consequentemente, dos 
horrores do inferno por toda a eter-
nidade!
O que de mais importante podemos 
fazer é aceitar o sacrifício de Jesus 
por nós, deixando que Ele nos salve 
da condenação eterna.  Depois de 

-
quanto ainda nesta vida, oferecer-
mos nosso serviço de amor e sac-
rifício, em nome de Jesus, em favor 
de tantos que sofrem de diferentes 
formas em nosso mundo.



Alguns estudantes de Teologia 
sublinharam em uma Bíblia 
todas as passagens que trata-

vam de justiça, pobreza, riqueza 
e opressão. Depois, recortaram 
com uma tesoura todos os versícu-
los que tratavam desses assuntos. 
Quando terminaram, a Bíblia estava 
destroçada. Esses temas são tão im-
portantes ao longo das Escrituras 
que, quando são removidos, grande 

fala sobre as coisas com as quais 
Deus Se importa.
A missão e o ministério da Igreja são 
mais do que pregar a verdade da 
salvação por meio de palavras, por 
mais que isso seja essencial. Pregar 

-
pressar de modo tangível o amor e 
a compaixão para com os pobres, 
famintos, doentes, tristes, oprimi-
dos, marginalizados e aprisionados. 
Envolve a justiça social. 
Em Mateus 25:31-46 Jesus nos faz 

-
cisamos aceitar em nossa missão de 
servir: 

ter consciência 
e preocupação social

Aqui estão os princípios pelos quais 
os cristãos serão julgados: como tra-
tam os famintos, os sem lar, os po-
bres, os doentes e os encarcerados.
A preocupação social não pode 
ser biblicamente separada da vida 
cristã, pois o evangelho integral faz 
parte da dinâmica do Reino. 
Isso não quer dizer, de modo algum 
que somos salvos por boas obras. 
Essa motivação é errada. Somos sal-

vos pela graça, por meio da fé em 
nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as 

-
to. Elas são consequências da trans-
formação que Jesus realiza em nós, a 
fé sem obras é morta. Em Tiago 2:26 
lemos: “Porque, assim como o corpo 
sem espírito é morto, assim também 
a fé sem obras é morta.” 
Você acreditaria numa pessoa que 
se diz eletricista, mas não consegue 
trocar uma lâmpada? Você acredi-
taria num homem que diz ser ex-
celente piloto, mas não consegue 
estacionar o carro numa garagem? 
Você acreditaria em alguém que diz 
ser matemático, mas não sabe o re-
sultado de 2x2? Você acreditaria em 
um cristão que não tem consciência 
e preocupação social, que não se im-
porta com os que têm fome, os ór-
fãos, as viúvas, os doentes e os que 
sofrem? 

ter disposição para 
dar e servir como para o Senhor

Às vezes nós, como cristãos, pensa-
mos que “quem empresta ao pobre 
empresta a Deus”, mas este é ape-
nas um dito popular. Porém, Provér-
bios 19:17 diz: “quem se compadece 
do pobre ao Senhor empresta, e este 
lhe paga o seu benefício”. 
O que fazemos por eles, fazemos 
por Ele (Jesus). Ler novamente Ma-
teus 25:35 e 36. Quando falhamos 
ao cuidar das necessidades sociais, 
falhamos em dar o valor devido ao 
próprio Cristo. Jesus diz no versículo 
45, “m verdade vos digo que, sempre 
que o deixastes de fazer a um destes 
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A Missão 
de Servir

Leitura Bíblica: Mateus 25:31-46
Coro: “Que estou fazendo se sou cristão”

Tenente Danielle Wakai-Braga
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mais pequeninos, a mim o deixastes 
de fazer.” 
Observe que Jesus não está falando 
de alguém que está querendo um 
carro mais novo ou uma casa na 
praia ou no campo. Ele está falan-
do de gente que não tem o pão de 
cada dia, água para matar a sede ou 

proteger do frio. 

Conclusão
A missão de servir só pode ser pro-
priamente cumprida quando nossa 
visão espiritual está ajustada com 
a visão do Reino. A noção judaica 
da pessoa humana como imagem 
e semelhança de Deus traz o valor 
antropológico da “imago Dei” em 
cada indivíduo, e isso deveria gerar 
em nós essa consciência e preocu-
pação, pois cada indivíduo possui a 
“imago dei”, ainda que sujo e maltra-
pilho.
O Cristianismo deve ser compreen-
dido como um “projeto de restaura-
ção da humanidade”! Neste sentido, 
é nossa missão atuar para essa res-
tauração social, para uma sociedade 
mais justa, por causa da fé em Jesus 
Cristo.
Essa mensagem não é nova, é de to-
dos os tempos. Essa verdade ardia 
no coração dos Fundadores do Exér-
cito de Salvação. Será que ainda arde 
no nosso hoje? 

Sugiro assistir o vídeo produzido pela 
Unicef. (vídeo: UNICEF - criança sen-
do rejeitada pelo fato de estar suja 
- 3”6’) e debater suas impressões.



“Em resposta, disse Jesus: Um 
homem descia de Jerusalém para 
Jericó, quando caiu nas mãos de 
assaltantes. Estes lhe tiraram as 
roupas, espancaram-no e se foram, 
deixando-o quase morto. Aconteceu 
estar descendo pela mesma estrada 
um sacerdote. Quando viu o homem, 
passou pelo outro lado.” (Lucas 
10.30-31)

Quando algo ruim acontece, a per-
gunta mais frequentemente feita 
é: por que Deus permitiu isso? Di-
ante de tanta dor neste mundo, 
esta pergunta tem alimentado a in-

a ideia de que, se existe um Deus, 
Ele não deve estar por perto e não 
se interessa pelo ser humano. E 
não faltam coisas ruins acontecen-
do para colocar lenha na fogueira 
do ceticismo. 
Jesus veio a nós e chamou-nos 
para segui-lO. Ele sofreu dores e 
viu muitas dores. Ele avisou que 

(Jo 16.33). Entre nós Ele amou, con-

a presença de Deus em meio ao 
mundo mal. Essa é a missão da 
igreja – fazer o que Jesus fez.
Jesus partiu e deixou a igreja no 
mundo para sinalizar a presença 
de Deus em meio às dores huma-
nas. A igreja de Cristo é composta 
por gente em transformação. Mas 
que transformação? Jesus fez a 
vontade do Pai, e a igreja deve fazer 

o mesmo. Não basta evitar praticar 
coisas que nos pareçam repulsivas 
aos olhos de Deus.  É preciso amar 
o próximo, cuidar de quem sofre e 
servir ao necessitado, seja em sua 
necessidade material, emocional 
ou espiritual. Os sofrimentos hu-
manos são diversos, e a maioria 
deles está do lado de dentro. A 
igreja tem a vocação de ser o sinal 
da presença do Deus bondoso em 
meio a um mundo mal e cheio de 
dores. Quando o mundo pergunta 
“onde está Deus”, a resposta cabe 
à igreja: “está aqui!”. Não somos 
chamados a defender Deus, mas a 
manifestá-lO.
A parábola do bom samaritano foi 
contada para mostrar a um perito 
da lei quem era o próximo a quem 
deveria amar, pois amar está en-
tre os requisitos para aqueles que 
herdarão a vida eterna. Jesus deixa 
claro que não há lugar na vida eter-
na para aquele que não ama. Pois 
é impossível conhecer o grande 
amor de Deus e ainda assim en-
durecer o coração e recusar-se a 
amar o próximo. Jesus o colocou 
o sacerdote na parábola para nos 
alertar sobre isso. Pois servir a 
Deus sempre envolverá servir ao 
próximo.

Fonte:Site da Igreja Batista 
da Praia do Canto - Vitório/ES

Dinâmica: Cuidando 
do meu próximo

O líder chega ao recinto, dá a cada 
pessoa um balão, pede que cada 
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Servir a Deus= 
Servir ao próximo

Leitura Bíblica: Lucas 10.30-31
Cântico: 420 “Ama ao teu próximo”
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um encha o seu e depois coloca 
todos em circulo e explica: “Cada 
balão representa uma de vocês. A 
mais forte e inteligente ainda es-

da brincadeira.”
Com certeza elas não vão pensar 
duas vezes e vão fazer o possível 
para estourar todos os balões. 
Quando houver apenas um balão, 
a líder para a brincadeira e diz: 
“Vocês não entenderam a moral 
desta brincadeira! Lembram-se 
do que eu disse no início? Cada 
balão representava uma de vocês. 
Quando vocês estouraram o balão 
de suas colegas, vocês feriram os 

balão estourado, elas não vence-
riam mais. Como eu disse, cada 
balão representava cada pessoa, 
você teve a coragem de destruir 
sua amiga? 
Moral da brincadeira: Querida 
amiga, é assim que o inimigo faz, 
coloca-nos em situações que pa-
rece mais fácil ignorar quem esta 
ao nosso redor.  Lembram-se da 
parábola do bom samaritano? (Se 
necessário, aprofunde o assunto.) 
Seria tão mais simples cada uma 
cuidar de seu balão ou ainda aju-
dar sua amiga a proteger o dela; 
mas a nossa natureza pecaminosa 
nos instrui a querer ver o declínio 
do nosso próximo.  Que isso seja 
repreendido em nossas vidas, em 
nome de Jesus.



“...que elas ensinem o que é bom 
para que as mulheres mais jovens 
aprendam a amar o marido e os 

Quem são as “mulheres mais 
velhas” mencionadas 
neste texto de Tito?

A passagem não dá uma idade espe-

que devem discipular as mulheres 
mais jovens. Dado o conteúdo do 
que elas devem ensinar, suas prin-

-
tralizar na maturidade espiritual. É 
claro que a idade cronológica fornece 
experiências de vida e perspectivas 
que são valiosas, mas a realidade é 
que, quando se trata de ensinar e 
aprender, independentemente da 
idade, toda mulher e menina cristã 
devem considerar-se tanto uma mul-
her mais velha quanto uma mulher 
mais jovem. Devemos buscar mul-
heres que possam nos encorajar e 
capacitar para vivermos para a glória 
de Deus, assim como devemos nós 
procurar discipular e ensinar outras 
mulheres nos padrões bíblicos.

Onde estão as mulheres 
mais velhas?

Onde estão as mulheres mais vel-
has? Acredito que elas estejam sen-
tadas nos bancos de nossas igrejas, 
esperando para ser cativadas por 
esse chamado bíblico e equipadas 
para cumpri-lo.

A contribuição e o valor das gera-
ções mais velhas

Vivemos em uma cultura na qual os 
anciões, na maioria das vezes, são ig-
norados ou vistos como pessoas ul-
trapassadas, que atrapalham ou que 

dão trabalho aos seus familiares.
A velhice, ou a melhor idade, não é 
vista com bons olhos pelos mais jo-
vens. Segundo dados de pesquisa, 
dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 

-
pos etários, divulgados em 2011 pela 
PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra 
por Domicílio),os idosos somam 23,5 
milhões dos brasileiros, mais que o 
dobro do registrado em 1991, quando 
a faixa etária contabilizava 10,7 mil-
hões de pessoas. No Brasil, em 1950, 
se vivia em média até os 51 anos. 
Atualmente, a expectativa média é 
de 74,8 anos para bebês nascidos em 
2013 e tende a aumentar ainda mais, 
devendo chegar a 80 anos em 2041, 
segundo o IBGE. As estimativas da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
é que, até 2025, o Brasil será o sexto 
país do mundo com o maior núme-
ro de pessoas idosas, quando deve 
chegar a trinta e dois milhões de pes-
soas com 60 anos ou mais.
Na leitura de Tito, o apóstolo Paulo 
aconselha ao seu discípulo a instruir 
as mulheres mais velhas a ensinarem 
coisas boas às mulheres mais jovens 
de sua comunidade cristã: como ama-

prudentes, sábias, puras, boas do-
nas de casa e obedientes aos seus 
esposos, para que, assim, ninguém 
pudesse falar mal da mensagem de 
Deus.
Homens e mulheres mais velhos têm 
a responsabilidade geracional de 
compartilhar seus dons e graças com 
homens e mulheres mais jovens. Eles 
devem contar as histórias de suas 
vitórias assim como de seus fracas-
sos, e mostrar como as suas histórias 
são parte da grande história da re-
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Bons
Conselhos

Leitura Bíblica: Tito 2:3-4
Cântico: 15 “Ao Deus de amor”
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denção de Deus.
Precisamos ensinar as próximas ge-
rações a considerarem a sabedoria 
e a experiência dos nossos anciãos, 
pois, através de seus anos de vida 
adquiriram uma bagagem tão rica 
de conhecimentos e vivência que 
muito poderá ajudar nos dias em 
que temos vivido. Como também 
nos aconselha a Palavra: “...ensina-
nos a contar os nossos dias para 
que que o nosso coração alcance 
sabedoria.” Salmo 90:12
Com acertos ou erros e com a ajuda 

podemos, sim, passar adiante o que 
temos aprendido ao longo dos anos. 
Basta os mais jovens terem seus ou-
vidos e corações abertos para rece-
berem orientações tão importantes 
que farão a diferença no trato com 
sua família, com os outros, no ambi-
ente de trabalho, na governança do 
lar e de seus negócios.
Que possamos apreciar e darmos 
honra àqueles que chegaram ou 
chegarão aos seus setenta, oitenta 
ou noventa anos de idade, preser-
vando sua fé em Cristo, os bons 
costumes, os valores morais e éticos 
aprendidos e vividos por toda a sua 
vida e que contribuíram para um 
mundo melhor.
Que tal organizar uma festinha para 
homenagear os anciões de nossa co-
munidade?

- O que estamos ensinando para os 
mais novos?
- Por que as crianças, jovens e até 
alguns adultos estão tão mal-edu-
cados?



Compartilhar se você já teve 
que fazer certo percurso 
várias vezes. Qual foi o mo-

tivo? Qual foi a sensação? 
Em Lucas 24.13-35, encontramos o 
rico relato de dois homens voltan-
do para casa numa estrada entre 
Jerusalém e Emaús. Uma estrada 
de 12 km, aproximadamente. Era 
o primeiro dia após a ressurreição 
de Jesus. 
Enquanto caminhavam, alguém se 
aproxima e os acompanha até que, 
em um determinado momento, 
sua presença é percebida. Diz o 
texto que antes não o reconhece-
ram porque seus olhos estavam 
impedidos de ver. 
Começamos aqui a aprender com 
o texto: quando caminhamos pelas 
estradas da vida, Jesus se aproxima 
e caminha ao nosso lado, indepen-
dente de percebermos Sua pre-
sença ou não. Por vezes, estamos 
tão preocupados com nossos as-
suntos, que não O percebemos. Na 
sequência da caminhada, Jesus os 
questiona, como se não soubesse 
o que havia acontecido. Jesus é as-
sim: Ele tem interesse em saber o 
que pensamos e o que sentimos. 
Jesus não chega dizendo: EU SOU 
JESUS! Ao contrário, Ele prepara o 
ambiente propicio para poder en-
trar na conversa e na vida deles e 
nossa.  

Desse episódio aprendemos 
algumas coisas

1. Ânimo, apesar da situação: Jesus 

aproveita o tempo de estrada e o 
assunto que estão tratando, para 
explicar as Escrituras e ensinar 
sobre elas. Num mundo em que o 
coração das pessoas queima por 
tantos problemas e preocupações, 
é importante falarmos da Palavra, 
para que os corações queimem 
pela presença de Deus.  Podemos 
perceber que estes homens na 
estrada de Emáus estavam desa-
minados com o acontecimento 
que haviam presenciado em Jerus-
abém, seus corações estavam en-
tristecidos. Lemos em João 8.32: “e 
conhecerão a verdade e a verdade 
os libertará”. É através das Escritu-
ras que aprendemos sobre Jesus e, 
depois de entendermos, podemos 
ensinar outras pessoas. No texto 
de Emaús, lemos que os corações 
desses homens queimavam, na 
medida em que ouviam a Palavra 
de Deus.  

2. Comunhão: O versículo 35 diz 
que eles, os homens que camin-
haram um tempo com Jesus, re-
conheceram-nO no partir do pão. 
O texto de Atos 2.46 também fala 
sobre partir o pão. Este partir o 
pão era uma refeição na qual as 
pessoas se reuniam e se relacio-
navam umas com as outras entre 
conversas sore as Escrituras. Em 
1 João 1:6-7 lemos que: “Se dis-
sermos que temos comunhão com 
ele, e andarmos em trevas, menti-
mos, e não praticamos a verdade. 
Mas, se andarmos na luz, como ele 
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O que faz arder
meu coração?

Leitura Bíblica: Lucas 24:13-35
Cântico: 277 “Com sincero anelo em minh’alma”

Capitã Denise Fernades
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na luz está, temos comunhão uns 
com os outros, e o sangue de Jesus 

todo o pecado.”

3. Fé: O texto diz que os homens 
voltaram para Jerusabém imedi-
atamente. Quando se é tocado 
pela fé, não tem cansaço que im-
peça qualquer coisa para servir e 
fazer Sua vontade. Esses homens 
nos ensinam e encorajam que ou-
vir a palavra produze fé, e eles a 
colocam em prática. É interessante 
que Jesus somente fala das Escritu-
ras. Com isso aprendemos que a fé 
é um presente de Deus para nós, e 
que cada um de nós pode alcançar 
essa fé. Isso fez com que eles tives-
sem uma ação: outros necessita-
vam saber o que tinha acontecido.  
Nossa 8º doutrina diz: “Cremos que 

-
diante a fé em nosso Senhor Jesus 
Cristo e que todo aquele que crê 
tem o testemunho em si mesmo.” 
Voltaram pelo caminho para com-
partilharem o que tinha aconte-
cido. Hebreus 11.6 diz: “Sem fé é 
impossível agradar a Deus .” 
Três lições fundamentais para ser-
vir a Deus nesta caminhada de nos-
sa vida: Ânimo, Comunhão e Fé.
Que o Senhor nos ajude a desen-
volvermos a nossa fé, mantermos 
comunhão uns com os outros e a 
nunca desanimarmos, já que, em 
todos os momentos, podemos ter 
a certeza da companhia de Jesus 
ao nosso lado.
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Dinâmica
Usar vários tipos de vasos: grandes, 
pequenos, coloridos. Todos podem 
ser úteis.

Aos estudarmos sobre a vida 
do grande apóstolo Paulo, 

Ele não deixa de servir, de produzir 
frutos, onde quer que Deus o tenha 
enviado!
A sua vida é uma demonstração 
clara do fato de que não há nada 
difícil demais para Deus e que, 
quando há disposição de servir, 
a Sua benção será conosco!  Seu 
exemplo é um testemunho contra 
todo o pessimismo e desesperança 
que parecem hoje permear nossa 
sociedade.
Interessante perceber que é por 
causa de uma enfermidade física 
que nasce a igreja da Galácia! Paulo 
nos informa em Gálatas 4.13-14 
que foi forçado a parar na Galácia 
por causa de uma debilidade física. 

a pregar o evangelho, e uma Igreja 
nasce naquele local.
Quando ele se encontra em Filipos, 
transforma a prisão onde se encon-
tra em um ponto de pregação, de 
modo que, outra igreja é plantada 
naquela cidade!
Em Atenas, enquanto ele espera 
a chegada de Timóteo e Silas, seu 
coração se inquieta e ele, possuído 
por um ardor e paixão, começa a 
pregar nas praças, a ter contato 
com os transeuntes, e chega a im-

No areópago, quando a caminho 
da direção da Colina de Marte, ele, 
atento que era, observa entre os 
muitos altares, um que é dedicado 
ao “Deus desconhecido”, e isso o in-
spira, e ele faz deste exemplo a in-
trodução de sua mensagem, quan-
do diz “Pois é justamente esse, ao 
qual adorais sem conhecer, aquele 
que eu precisamente vos anuncio, 
o Criador dos cosmos e de tudo o 
que existe...” (Atos 17.23-24).
Em Éfeso, quando ali chega e 
começa a pregar o Evangelho, 
recebe hostilidade por parte dos 
religiosos judaicos, ele não desani-
ma!  Estabelece-se num centro de 
convenções, na escola de Tirano e, 
durante um ano e oito meses (que 
nomeação!), ele prega ali diaria-
mente!  Os historiadores dizem que 
ele fez isso de 11hr da manhã até 
às 4hr da tarde, todos os dias!  Que 
disposição de Paulo!
Certamente que sua motivação era 
o desejo de pregar as boas novas 
do Evangelho, sendo um instru-
mento nas mãos de Deus.
Sua alegria era ver as pessoas 
descobrindo que suas vidas tin-

poderiam ser úteis, para a glória de 
Deus!
O apóstolo Paulo mesmo declara 
em Filipenses 1.12 e 14 “Quero ai-

as coisas que me aconteceram têm, 
antes, contribuído para o progresso 
do evangelho” (...) “E a maioria dos 
irmãos, estimulados no Senhor por 
minhas algemas, ousam falar com 
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Sendo bênção
onde estou

Leitura Bíblica: Filipenses 1:3-6
Cântico: 418 “Quero ser um vaso de bênção”
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mais desassombro a palavra de 
Deus!” 
Ele dava graças a Deus por se sentir 
útil, por ser de benção na vida dos 
irmãos!  Louvamos a Deus pela vida 
de Paulo e por tudo o que ela nos 
ensina!

O que posso fazer para ser benção 
na vida de outros nestes tempos de 
desesperança?

Oração de Bênção
Senhor, a Tua Palavra diz que em 
Teu nome devemos abençoar todas 
as pessoas: as que amamos e tam-
bém aquelas que ainda não conse-
guimos amar. Eu sei, Jesus, que a 
bênção é fruto do Teu amor dentro 
de nós e agindo através de nós. Por 
isso, eu agora Te peço: enche o meu 
coração com o Teu amor para que, 
com ele, eu possa agora abençoar 

pais, meus sogros, meus familiares, 
meus amigos e meus vizinhos. Em 
Teu nome, Jesus, eu também quero 
abençoar as pessoas que tanto me 
magoaram, prejudicaram e ofen-
deram. Senhor, que a Tua bênção 
restaure o coração de todas essas 
pessoas e as encha de amor e paz. 
Abençoa, em Teu nome, tudo o que 
me cerca: minha casa, meu trab-
alho, meus empreendimentos e to-
dos os bens que me deste. Por eles, 
Senhor, eu Te agradeço. E agora, 
Jesus, Te peço que me abençoes e 
capacites a viver dentro da Tua bên-
ção.  Amém.
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Atividade
Peça a cada mulher que escreva num 
pequeno pedaço de papel o que 
para ela é um verdadeiro amigo/a. 
Misture os papéis e coloque numa 
cestinha. Passe a cestinha entre as 
mulheres pedindo para cada uma ti-
rar um papel e ler. Podem ser feitos 
comentários sobre cada frase.

Ilustração
Dois amigos estavam via- jando e 
encontraram um urso na estrada. O 
primeiro subiu numa árvore e se es-
condeu. O outro usava muleta e, não 
podendo fugir, resolveu se jogar no 

chegou perto, cheirou as orelhas 
dele e foi embora (dizem que urso 
não mexe com quem está morto). 
O que estava na árvore desceu e 
perguntou ao companheiro o que 
o urso tinha cochichado em seu ou- 
vindo: - Ele me disse para não viajar 
mais com quem abandona os ami- 
gos na hora do perigo.
Milton Nascimento diz que “amigo 
é coisa pra se guardar no lado es-
querdo do peito”. Muitas vezes eu 
ouvi dizer que “quem encontrou 
um amigo, encontrou um tesouro”, 
porém no nosso cotidia- no parece 
que acabamos esquecendo do val-
or da amizade. Embora este seja o 
tempo onde as pessoas mais se sen- 
tem sós, é também o tempo em que 
cada vez mais as pessoas estão se 
iso- lando umas das outras.
Algumas fontes de pesquisa na área 

-
sultórios estão abarrotados de pes-
soas que sofrem da “síndrome da 
solidão”. Muitas dessas pessoas aca-
bam por criar em sua mente uma 
idéia de relacionamento perfeito 
que na verdade é impossível de ser 

alcançado pelos demais. Com isso, 
as pessoas se tornaram exigentes 
consigo mesmas e com os seus re-
lacionamentos.
Para vencer esse tempo “global-
izado” e simultaneamente “intimo/
pessoal” onde as amizades estão es-

-
tender que a amizade, antes de ser 
uma relação, é uma atitude interior. 
É uma maneira de ser, de encon- 
trar outras pessoas e só chegare-
mos a ter uma amizade verdadeira 
se soubermos compartilhar o nosso 
EU.

Vamos tomar alguns momentos 

rísticas de uma verdadeira amizade
1- Uma verdadeira amizade deve 
ser embasada no amor (12-13)
O padrão que Jesus quer que apli-
que- mos no amar é imensurável. 
Jesus aqui fala com seus amigos 
porque em breve Ele daria a sua 
vida. Neste contexto a palavra que 
indica o verbo amar éo substan-
tivo ágape, a palavra para amigo é 
philos; no vocabulário de João não 
há diferença de sentido nas duas 

amigos são a mesma coisa.
Como temos expressado nosso 
amor no relacionamento com o 
próximo e com Deus?
2- Uma verdadeira amizade preocu- 
pa-se com o bem-estar do outro (14)
Há uma ligação entre amor e obedi- 
ência. Quando amamos obedec-

por amor. Jesus não quer uma obe-
diência a uma voz autoritária, ele 
quer uma obediência embasada no 
amor, pois a prioridade dessa liga-
ção de amizade e obediência que 
Jesus faz é: vocês são meus amigos, 
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Características de uma 
verdadeira amizade

Leitura Bíblica: João 15:12-17
Coro: “Recebi um novo coração do Pai”

Colaboração MF

A
 M

 I Z A
 D

 E

nossos amigos?
3- Numa verdadeira amizade não 
exis- te segredos (15)
Não devemos pensar que Jesus tra-
ta- va seus discípulos como escravos, 
o texto quer dizer que naquele mo-
mento Jesus estava abrindo os seg-
redos da motivação íntima do seu 
ministério e do seu sacrifício. Um es-
cravo não precisa saber porque seu 
dono lhe dá uma ordem, ele só deve 
obedecer, mas com um amigo pode-
se compartilhar esperança e planos.
Existe transparência em nossos 
rela- cionamentos com Deus e com 
os nos- sos amigos?
4- Uma verdadeira amizade é for-
ma- da na mutualidade (16)
Jesus fala aos seus discípulos que 
não foram eles que escolheram a 
Ele, mas sim Jesus os escolheu. Para 
que exista amizade precisa exis- tir 
uma escolha, a escolha de ser amigo. 
Só existindo essa escolha é que uma 
amizade pode ser desenvolvida. Em 
não existindo, a possibilidade é nula. 
Assim como Jesus escolheu os discí- 
pulos Ele escolheu a nós. Você tem 
es- colhido ser um verdadeiro amigo 
de Jesus e daqueles que te cercam?

Conclusão
-

sículo 17 que: Uma verdadeira am-
izade deve ser embasada no amor: 
Este é o meu mandamento: Amem-
se uns aos outros. Que nesse tempo 
de quaresma possamos lembrar 
que aquele que se entregou por 
cada uma de nós sempre será nosso 
melhor amigo e está ao nosso lado 
em todos os momentos. Que possa-
mos usufruir dessa verdadeira am-
izade que nos foi dada através do 
sacrifício de Jesus na cruz!!!



Quais os tipos de relógio que 
você conhece? Eis alguns 
exemplos:    

• Relógio de xadrez – é um conjunto 
de dois relógios montados juntos 
em uma única peça com botões que 
per- mitem acionar um dos dois ao 
mesmo tempo que se interrompe 
a contagem de tempo do outro, de 
forma que nun- ca aconteça dos dois 
andarem simulta- neamente.
• Relógio atômico - é um tipo de re- 
lógio que usa um padrão ressonante 
de frequência como contador. Como 
o próprio nome diz, é um medidor de 
tem- po que funciona baseado em 
uma propriedade do átomo, sendo o 
padrão a frequência de oscilação da 
sua energia.
• Relógio biológico - é a denomina- 
ção dada a toda e qualquer estrutura 
naturalmente presente nos seres vi-
vos (ou dentro de um grupo de seres 
vivos) que de alguma forma permita 
uma pre- visão exata ou quase exata 
de quando algum evento vai ocorrer.
• Relógio de água - Trata-se de um 
dispositivo movido a água, que fun-
cio- na por gravidade, no mesmo 
princípio da ampulheta (de areia).
• Relógio de areia ou ampulheta - É 
constituído por duas âmbulas (re-
cipi- entes cônicos ou cilíndricos) 
transpa- rentes que se comunicam 
entre si por um pequeno orifício que 
deixa passar uma quantidade deter-
minada de areia de uma para a outra 
- o tempo decorrido a passar de uma 
âmbula para a ou- tra corresponde, 
em princípio, sempre ao mesmo 
período de tempo. 
• Relógio de azeite - era um recipi-

en- te de vidro com escala horária 
e cheio de azeite, em um bico na 
parte mais baixa e quando aceso 
consumia o óleo e o nível do mesmo 
marcava as horas na escala de vidro. 
(Fonte: Wikipédia)

Além destes, e de muitos outros, há 
também o relógio de bolso, o relógio 
de parede, o relógio de pulso, o reló-
gio de sol, o relógio digital e o relógio 
ele- trônico.
Esse aparelho, tão comum para nós 
hoje, é uma das mais antigas inven-
ções humanas. Por que ele existe? 
Porque desde o princípio, o homem 
tem uma necessidade de controlar 
aquilo que está ao seu redor, e isso 
inclui o tempo. Não gostamos de 

-
mos de perder a hora, ou seja, de 
perder o controle do tempo e assim 
nos atrasarmos para os nossos com-
pro- missos.
Muitas vezes, ao pensarmos em 
Deus e na forma como ele age, te-
mos a sen- sação de que ele está 
atrasado. Ele já deveria ter respondi-
do aquela oração. Já deveria ter feito 
o que disse que ia fazer. Já deveria 
ter agido, curado, tocado, falado. 
Mas será que o criador do universo 
perde a hora?

aos nossos olhos pareça que Deus 
está atrasado, ele nunca está. Ele 
tem o controle total da situação. O 
que acontece, e que precisamos 
entender, é que o re- lógio de Deus 
não funciona da mesma forma que 
o nosso relógio. Isaías 55.8 diz que 
os pensamentos do Senhor não são 
os nossos, e isso inclui a forma como 
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Deus nunca
se atrasa

Leitura Bíblica: Salmo 40:17
Cântico: “Plano melhor”
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gerenciamos o tempo.
A Páscoa data em que comemora-
mos a morte e a ressurreição de 
Cristo Je- sus, é a prova concreta da 
precisão do relógio de Deus. O mun-
do clamava por um Salvador. Porém, 
Cristo não veio no momento em que 
os homens achavam que o Messias 
deveria aparecer, mas no momento 
em que Deus quis. O Filho veio ao 
mundo em tempo oportuno – nem 
cedo demais, nem tarde demais. Seu 
plano foi perfeito. Não foi perda de 

-
teiro e apenas 3 exercendo seu mi- 
nistério. Não foi perda de tempo ele 

volta de Jesus também não é perda 
de tem- po e ele não está demoran-

de todos os tempos, a salvação do 
mundo, consu- mada com a morte 
de Jesus, já estava previsto na agen-
da de Deus e aconte- ceu na hora ex-
ata em que precisávamos. Por que 
seria diferente com todo o resto?
Nem sempre entenderemos a lógica 
do tempo de Deus e o motivo da 
apa- rente demora. Porém, podem-

se atrasou e nunca se atrasa. O que 
precisamos pe- dir é para que nos-
sos relógios se con- formem ao reló-
gio de Deus e assim nosso coração 
descanse na certeza de que ele tem 
o controle de todas as coi- sas, inclu-
sive e principalmente do tem- po. 
O Senhor responderá nossas ora- 
ções, não no nosso tempo às vezes 
pre- cipitado, às vezes regado de an-
sieda- de, mas no tempo dele, que é 
sempre perfeito e oportuno.

SEMANA QUE TERMINA EM 17 DE MARÇO -  QUARESMA



Atividade
Faça uma lista de suas atividades 
diárias, analise com quais pessoas 
você convive, veja para quem você 
tem testemunhado de Jesus, seja em 
palavras ou em ação. (Um bom mo- 

feito a vontade de Deus ou não).

Na uma Páscoa, há muitos anos, 
foi colocada em ex- posição 
numa galeria de arte em Lon-

dres, uma famosa seleção de quad-
ros sobre os acontecimentos da 
Semana Santa. Uma multidão ex-
aminava os trabalhos em respeitoso 
silêncio, quando, de repente, entrou 
uma menina... Dizem que quando 
ela viu o impressionante quadro que 
representava Cristo perante Pilatos, 
não pôde mais permanecer calada, e 
perguntou: “Ninguém vai ajudá-lo”? 
A pequena era Evangeline Booth. 
Ela passou toda a sua vida ajudando 
Jesus Cristo através do seu trabalho 
de socorrer os necessita- dos e infel-

mais tarde, comandante-chefe do 
Exército de Salvação, ela participou 
dessa grande organização que leva 
al- mas perdidas ao encontro do Sal-
vador, em quase todos os países do 
mundo.” (Anônimo).
Nos dias atuais nós, mulheres, so-
mos bastante atarefadas, não é mes-

muitas coisas. Passamos por diver-
sas situações, e lida- mos com vários 
tipos de pessoas, seja direta ou indi-
retamente. 
Ao se deparar com a imagem de Je- 
sus perante Pilatos, Evangeline pron-
ta- mente sentiu o desejo em seu 

coração de fazer algo, mesmo sendo 
uma criança. Ela fez da missão de 
sua vida, levar Jesus até as pessoas... 
Para isso ela tornou-se uma “teste-
munha” de sua morte e ressurreição.
E o que isso tem haver conosco? 
Como isso afeta nossa vida? Con-
forme mencionei acima, nós, mul-
heres, temos diversas funções e 
em todas elas podemos e devemos 
testemunhar, para que as pessoas 
venham e vejam nas nossas vidas 
essa esperança que encontramos 
nele. Seja onde for, em qualquer mo-
mento. (Como vimos, temos várias 
atividades, e, portanto, várias opor-
tunidades).
Este tempo de quaresma é um tem- 

sarmos no grande amor de Jesus. 
Mas não devemos ser egoístas a 
ponto de pensarmos que este amor 
é apenas para nós. Não, ele é para 
todos e, portanto, devemos ser “... 
cooperadores de Deus... (1Coríntios 
3:9)”, dentro de nossa casa, no traba- 
lho, na escola, por onde quer que 
andemos, sermos agentes de trans-
formação, levando a esperança que 
encontramos no Mestre.
Ele foi o maior exemplo de servo... 
Teve morte, e morte de cruz, mas 

-
gado e servirmos a Ele e as pessoas. 
Nesta passagem do evangelho de 
Lucas vemos claramente que Ele fala 
aos seus discípulos: “Vocês são tes-
temunhas destas coisas” (Lc 24:48). 
Nós que temos Jesus em nossos co-
rações devemos testemunhar, de-
vemos levar aos que precisam esse 
amor. Você pode se perguntar, como 
pos- so fazer isso?
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Vocês são
testemunhas

Leitura Bíblica: Lucas 24:36-49
Cântico: 409 “Eu quero trabalhar por meu Senhor”
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• Através de sua própria vida – Ve- 
mos que nos dias atuais há uma 

não acre- ditam mais uma nas out-
ras, isso por vários motivos como: 
traição, corrupção, desilusão, frust-
ração etc.
A sua vida pode ser diferente, as 
pes- soas podem ver Jesus em você 
através de suas atitudes, sendo dife-
rente dos demais... Exalando o bom 
perfume de Cristo. Já dizia Francisco 
de Assis: - Pregue o evangelho, se for 
preciso, use as palavras.
• Através de ações práticas – Quantas 
pessoas não precisam que você faça 
algo por elas? Coisas “simples” como 
um prato de comida, ou até mesmo 
“ouvir” alguém que não tem atenção 
de ninguém, ajudando no quer for 
preciso.
Esta época especial não é apenas 
para comermos chocolate, ou as-

de pensar- mos em nossas vidas e 
analisarmos o que temos feito para 
o Senhor? O que pretendemos fazer?
Como lemos sobre a vida de Evange-
line Booth, ela decidiu fazer algo, ela 
fez parte de nossa organização que, 
como lemos, está em todo mundo, 
inclusive há 90 anos aqui no Brasil, 
tudo isso por que pessoas continu-
aram a tra- balhar levando Jesus, o 
Salvador do mundo.
Nesta Páscoa Jesus nos diz: “Vocês 
são testemunhas destas coisas”. 
Temos nós falado a outras pessoas 
sobre Cristo ressuscitado? Se ainda 

-
temunhas ativas que deveríamos 
ser... Se já fazemos, continuemos a 
levar este amor.

SEMANA QUE TERMINA EM 24 DE MARÇO -  QUARESMA
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Preparação para atividade
Pesquisar os 10 perfumes mais ven-
didos no Brasil. Na semana anterior 
a que você irá usar esta devocional, 
peça que cada pessoa traga seu per-
fume preferido para esta devocional.

Atividade
Exponha os 10 perfumes mais vendi-
dos no Brasil e seus preços (podem 
ser fotos, apresentação de Power 
point) e peça que todas os observem.
Depois disso, cada pessoa mostra e 
compartilha seu perfume preferido 
com o grupo. 

Introdução
Faça perguntas como: O que há de 
especial neste perfume? Quanto 
custou? Você o daria para alguém? 
Como você se sentiria se seu per-
fume fosse derramado sobre al-
guém todo de uma vez? 
Hoje vamos olhar para a história na 
Bíblia na qual a mulher fez isso, e ver-
emos qual foi o efeito que esse gesto 
teve nas pessoas que ali estavam. 
São os últimos dias de Jesus na terra. 
Ele e Seus discípulos chegaram a 
Betânia, perto do pôr do sol na quar-
ta-feira da semana da Paixão, à casa 
de Lázaro, Maria e Marta.
Marta está ocupada, como sempre, 
fazendo o jantar. Todos estão des-
frutando, comendo e compartilhan-
do juntos. 
Maria entra, carregando o mais caro 

nardo, importada da Índia.  Custava 
em média R$160,00 (o equivalente 
ao salário do ano todo de uma 
pessoa no primeiro século). Ela se 
aproxima de Jesus e derrama aquele 

perfume nos Seus pés, enxugando-
os, depois, com Seus cabelos.  Esse 
gesto foi bonito, mas causou divisão 
entre os presentes.
Maria  – que amava sentar aos pés 
de Jesus e ouvi-lO ensinar sobre 
o Reino. Aquela que escolheu Sua 
presença acima do trabalho diário 
da casa. Maria – que, quando seu 
amado irmão, Lazaro, morreu, sa-
bia que a presença de Jesus salvaria 
seu irmão, pois todas as coisas eram 
possíveis para Cristo (João 11:28-32). 
Esta Maria –  de novo aos pés de Je-
sus, agora derramando perfume e 
enxugando-os com o cabelo. 
Você pode imaginar os sussurros e 
murmúrios? “O que ela está fazen-
do? Que desperdício de um lindo 
perfume! Que gasto de dinheiro! 
Aquele dinheiro poderia ter sido 
dado aos pobres. Como ela poderia 
usar seus cabelos para enxugar os 
pés do Mestre?” 
Seria este um ato de insensatez es-
pontânea? Um ato para fazer os 
outros discípulos sentirem ciúmes 

lembrança para Jesus, por saber ela 
que Ele estava indo para Sua morte? 
Um ato de adoração e amor a Jesus? 
Um ato caro, mas também um lindo 
ato de adoração? Há muitas teorias 
que foram discutidas. Seja qual for a 
razão, seu gesto causou um impacto 
em cada pessoa naquela sala. So-
bretudo para Jesus, foi um momento 

-
tivo de Sua vida. 

“A casa se encheu com a fragrância 
do perfume” (versículo 3)
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Que fragrância

Leitura Bíblica: João 12:1-8
Cântico: 58 “Eis que Mestre precioso”

Major Sheridan Brown
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Maria louvou e adorou Jesus, e a casa 
toda recebeu uma linda fragrância. 
As pessoas que estavam na casa 
foram afetadas, e as pessoas fora da 
casa também seriam afetados. Por 
quê? Porque a fragrância estava nos 
pés de Jesus e no cabelo de Maria. 
Ao passar pelas pessoas, elas sen-
tiriam em Jesus o cheiro da fragrân-
cia do louvor e adoração de Maria, 
e seriam afetadas! Ao passar pelas 
pessoas, elas sentiriam em Maria a 
mesma fragrância que estava em Je-
sus; e elas também seriam afetadas 
pela linda fragrância. Pelo fato de se 
ter ajoelhado aos pés de Jesus, ela 
estaria levando a presença Dele com 
ela também. Seria um impacto para 
muito além de Sexta-Feira Santa e 
do Domingo de Páscoa. 
Aplicação:
Que fragrância levamos em nossas 
vidas diárias? Quando as pessoas es-
tão conosco, como nossa presença 
impacta suas vidas? A fragrância que 
compartilhamos é boa ou ruim? 
Por que não tirar um tempo esta se-
mana para estar na presença de Je-
sus e, seguindo o exemplo de Maria, 
parar para considerar o tamanho do 
amor de Jesus por você a ponto de 
ter dado Sua vida por você?!
Ficar um tempo na presença de 
Jesus irá transformar você, assim 
como transformou Maria naquela 
ocasião, em Betânia. Observe ainda 
que, quando você passa tempo com 
Jesus, isso poderá mudar os outros 
também. Leve a fragrância de Jesus 
com você esta semana, em sua casa, 
no trabalho, escola, nas ruas.

SEMANA QUE TERMINA EM 31 DE MARÇO -  QUARESMA
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Introdução
Morava em Jope uma mulher mui-
to preciosa chamada Dorcas. Seu 

muito querida por todos que hab-
itavam ali, procurava fazer túnicas 
e vestidos para as viúvas e neces-
sitados e, para isso, não media es-
forços. Tinha um coração piedoso e 
não queria que ninguém passasse 
necessidade ou sofresse. Esta era 
Dorcas que todos conheciam, ama-

- o que eu estou fazendo para ser-
vir o meu próximo da melhor ma-
neira possível?
- como estou agindo ao perceber a 
necessidade do meu irmão?
- como estou usando o dom e as 
habilidades que Deus me deu?
- sou sensível às necessidades do 
meu próximo?

Estas perguntas fazem-nos lem-
brar dos nossos fundadores, Wil-
liam e Catherine Booth. Ela era 
uma verdadeira mulher de Deus 
que não só amava o Senhor, mas 
amava também as pessoas neces-
sitadas. Ela os ajudava a terem 
suas necessidades materiais sup-
ridas, mas não se esquecia de al-
imentá-los, principalmente, com a 
Palavra de Deus. O seu coração era 

-
her ricos e pobres que estivessem 
necessitando dela. O povo a amava 
tanto que, no dia de seu funeral, 
multidões foram dar o seu último 

bem.
Dorcas também morreu!  Sua 
morte foi chorada e lamentada por 
muitas pessoas amigas, mas, desta 
vez, ela nada pôde fazer para alivi-
ar o sofrimento deles. 
Havia um homem de Deus, Pedro, 
que foi até Jope. Pedro orou, e o 
milagre aconteceu – Dorcas re-
viveu para alegria de todos os seus 
familiares e amigos e, ao mesmo 
tempo, houve espanto que fez 
com que muitos viessem a crer no 
Senhor.
Dorcas foi a única mulher da Bíblia 
a ser chamada de discípula, ou 
seja, seguidora de Jesus, aprendiz, 
aquela que se senta aos pés do 
seu Mestre.
Você também é uma seguidora de 
Jesus?  Você segue Seus ensina-
mentos? Segue Seu modo simples 
de viver? Segue Seus passos, fa-
lando da vida eterna aos perdidos? 
Segue Seus passos orando ao Pai? 
Segue Seus passos amando os 
necessitados? Segue Seus passos 
sendo sensível à necessidade do 
outro?
Podemos notar que Dorcas enxer-
gava a necessidade do outro e se 
importava com ações práticas, ela 
se envolveu no projeto de poder 
suprir as necessidades do outro, 
com certeza conquistou muitas 
pessoas amigas.
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Um exemplo de bondade, 
serviço e amizade ao próximo

Leitura Bíblica: Atos 9:36-42
Cântico: 420 “Ama o teu próximo, busca o perdido”

Capitã Sônia França
OD Corpo da Torre
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Conclusão

Deus através de seus atos de bon-

Senhor, sendo mulheres genero-
sas, de corações sensíveis e aju-
dando aqueles que estão neces-
sitados.
Quantas de nós possuem talentos 
dados por Deus e se esquecem de 
usá-los para ajudar alguém?
Procuremos ter um coração amo-
roso e sensível, pois isso é o que 
agrada ao Senhor. 
Há uma frase muito bonita do es-
critor americano Edward Everett 
Hale: “Sou um só, mas ainda assim 
sou um. Não posso fazer tudo, mas 
posso fazer alguma coisa. E, por 
não poder fazer tudo, não me re-
cusarei a fazer o pouco que posso.”

Oremos: Senhor Deus, transforma 
a minha vida e muda o meu cora-
ção! Que eu tenha a minha alma 
sensível às pessoas perdidas e ne-
cessitadas ao meu redor. Que eu 
possa aprender de Ti este amor 

este amor eu possa investir em vi-
das. Amém!

Sugestão de atividade
Faça uma visita (ou convite) a al-
guém que você sabe que está pas-

doença e leve algo que você mes-
ma fez, pode ser uma deliciosa re-
ceita ou um trabalho manual.



Algo interessante
Nos anos 1.200, Cleópatra era ícone 
entre suas súditas, e seus cabelos 
pretos com corte Chanel alongado e 
franja reta tem espaço até hoje no 
gosto das mulheres.

O artifício foi o mesmo, quando 
outra rainha chamou atenção 
em 1.500. Os cabelos ruivos 

de cor e elegância ocidental, tor-
nando o ruivo aceitável entre a so-
ciedade. É que na idade das trevas, 
as ruivas eram constantemente as-
sociadas à imagem de bruxas.  
Já na idade barroca, as perucas co-
bertas de talco também serviram 
de inspiração. As cores variavam, 
desde tons pastéis, rosa, amarelo e 
até azuis. 
Ao mesmo tempo, cabelos grisalhos 
eram populares, trazendo de volta o 

efeito.
De tempos em tempos, a geração 

-
car mais bela, de conquistar espaço 
e, claro, sentir-se bem.

Introdução
É possível que já tenha acontecido 
com quase todas vocês de irem 
ao cabeleireiro sonhando com um 
corte ou com um penteado espe-

-
sultado foi, no mínimo, horroroso!!  
Você pediu que só se cortasse as 
pontinhas, e a cabeleireira a deixou 

com o cabelo na altura de suas orel-
has, ou pediu a cor do tinta maravil-
hosa da modelo da revista, porém, 

pouquinho daquele tinta para dar 
aquele brilho natural, só que seu 

pela mistura personalizada. Sim, 
você ri agora, mas acredito que pen-
sa muito antes de regressar àquele 
salão de beleza, certo?! Você deix-
aria a cabeleireira dar de novo seus 

-
sional às suas amigas e familiares? 

Que agradável é achar pessoas 
que amam o que fazem. Alguém 
desenvolve seu trabalho com en-
tusiasmo e com carinho, com dedi-
cação e paixão.  Que diferença! 
Médicos, professores cozinheiros 
pastores, vendedores, mecânicos, 
cabeleireiros e tantas outras pro-

bem atendida! Quão grato é saber 
que a pessoa que entrega um ser-
viço, o faz com qualidade e esmero. 
Dá para perceber quando alguém 
não apenas tem uma habilidade es-
pecial, mas também se esforça e se 
prepara para entregar o melhor de 
si mesmo a cada momento.
Da mesma maneira, nós podemos 
honrar a Deus no que fazemos, 
desenvolvendo com paixão o que 
o Senhor nos tem encomendado. 
Para isso necessitamos de duas coi-
sas:
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SEMANA QUE TERMINA EM 14 DE ABRIL

Meu cabelo, 
que horror!

Leitura Bíblica: Colossenses 3:23
Coro: “Tudo o que sou”

Tenente Jorge Henriquez
OD Corpo do Boqueirão - PR/SC

E 
D

 U
 C

 A
 Ç

 Ã
 O

A primeira: Vem de parte de Deus, 
através do Espírito Santo. Sua pre-
sença em nossas vidas é que nos 
capacita e direciona em tudo o que 
empreendemos.

A segunda: Vem do nosso empenho. 
Cabe a nós nos prepararmos. É por 
isso que é essencial que estudem-
os, nos capacitemos e estejamos 
dispostas a aprender dia a dia. Se 
nós desenvolvemos nossos dons 
e talentos (habilidades) podemos 
servir o próximo de uma maneira 

dar um serviço que honre o nome 
do Senhor.
Às vezes cremos que nossas más 
decisões ou pecado nos deixam fora 
dos planos do Senhor. Se falharmos, 
cairmos ou fracassarmos espiritu-
almente, mas nos arrependermos 
com sinceridade e humildade, o 
Senhor nos pode perdoar, levantar, 
restaurar e restituir, para que possa-
mos cumprir Seus planos em nossa 
vida.  Leia  1 João 1.9. 

Aplicação
Deus tem um propósito especial 
para cada uma de nós, por isso, 
Ele utiliza todas as circunstâncias 
para nos ensinar e preparar para a 
seguinte fase. Nossa parte é seguir 

grande amor e misericórdia. 

E tenhamos a segurança de que: “O 
SENHOR cumprirá o seu propósito 
para comigo!” (Salmo 138.8). 



Alguns personagens da Bíblia 
ofereceram o seu melhor, ser-
vindo com excelência mesmo 

em condições que não lhes eram 
favoráveis e em situações de crise. 
Esses são: José do Egito, Neemias e 
Daniel. 
Neemias trabalhou no palácio do rei 
Artaxerxes como copeiro, longe de 
sua terra e família. Ele tinha um tra-
balho de grande responsabilidade. 
Quando os judeus puderam voltar 

onde estavam. O povo que voltou 
não tinha condições para reconstru-
ir os muros de Jerusalém. Neemias 
foi um dos israelitas que não voltou 
logo para Jerusalém. Continuava 
servindo o rei. Um dia, recebeu 
a visita de seu irmão que trouxe 
notícias de Jerusalém. As notícias 
entristeceram muito a Neeemias, 
que colocou a questão nas mãos 
de Deus e seguiu cumprindo suas 
tarefas perante o rei que, imediata-
mente, preocupou-se ao perceber 
a tristeza no semblante do copeiro. 
Ao lermos Neemias 2.1-9, vemos a 
bondade do rei para com o copeiro, 
resposta imediata ao seu pedido, 
além da preocupação com sua 
ausência e volta. Certamente nada 
disso aconteceria se Neemias não 

copeiro do rei. O favor que Neemias 
havia conseguido da parte do rei Ar-
taxerxes certamente foi resultado 
de um serviço de excelência e dedi-
cação diária. Neemias em tudo bus-
cava a orientação de Deus.
Não diferente da atitude de 
Neemias, encontramos Daniel ou 

Beltessazar, que foi o nome escolhi-
do depois de Daniel ser levado para 
servir o rei Nabucodonosor. Ele era 
adolescente quando Nabucodono-
sor invadiu a sua terra natal e o le-
vou para a Babilônia.  Esse era só 
o começo do cativeiro babilônico e 
da devastação da nação judaica. Na 
Babilônia, pela providência de Deus, 
Daniel rapidamente ganhou fama 
e poder por causa de sua conduta 
impecável e de sua sabedoria. (“Ora, 
Daniel se destacou tanto entre os 
supervisores e os sátrapas por suas 
grandes qualidades, que o rei plane-
java tê-lo à frente do governo de 
todo o império.” Daniel 6.3).
Ao invés de revolta e vingança, Dan-
iel demonstrou obediência, bon-
dade e temor a Deus em todos os 
seus atos. Ele recebeu das auto-
ridades babilônicas cargos de re-
sponsabilidade durante os 70 anos 
de domínio da nação. Deus permi-
tiu que Daniel e seus companheiros 
fossem levados presos à Babilônia 
para que, vivendo em uma nação de 
idólatras, pudessem representar o 
Seu caráter. 

representar seu caráter, como es-
cravo no meio de um povo estranho 
e idólatra. José nunca esqueceu a 
quem pertencia, e isso fez a dife-
rença para que Deus transformasse 
e usasse totalmente sua vida. Cer-
tamente ele não esperava grandes 
recompensas. (Veja em Gênesis 37 
ao 47). 
Ao lermos a história de José, vamos 
perceber que o que ele mais dese-

. 21 .

SEMANA QUE TERMINA EM 21 DE ABRIL

Servindo com
excelência

Leitura Bíblica: Neemias 2, 
Daniel 1-6, Gênesis 37-47

Cântico: 258 “Cristo, se meus pés erraram”

Capitã Cátia Barbosa
OD Corpo de Uruguaiana 
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java era reencontrar sua família e 
honrar a Deus com sua vida, fosse 
como fosse, em qualquer situação. 
Para começar, José sempre buscou 
servir a Deus com excelência nas 

e destacou-se em todas as áreas.  
Foi admirado por muitos, especial-
mente pelo Faraó que o nomeou 
governador de todo Egito, abaixo 
apenas dele mesmo (Gênesis 41:41).

Conclusão
Nem sempre estamos satisfei-
tos no lugar em que trabalhamos, 
moramos ou até mesmo com pes-
soas com quem temos de conviver, 
e isso coopera muitas vezes para 
não fazermos o que nos compete 
da melhor maneira. Mas, ao ver o 
exemplo de conduta desses três 
personagens, vemos que é possível 
servir e honrar a Deus mesmo em 
situações complicadas para nós, e 
que Deus sempre transforma situa-
ções difíceis a nosso favor, quando 
servimos com excelência. Mas es-
tejamos atentos também, às situa-
ções confortáveis, agradáveis que, 
muitas vezes, podem nos trazer co-
modismo. 

e íntegros também nessas situa-
ções. Ele nos chama para servir com 
alegria e disposição, em toda parte, 
a todos e em todo tempo. Servir 
sem esperar reconhecimento ou 
recompensa, mas apenas pela gra-
tidão de poder fazer algo pelo próxi-
mo, servir com excelência, seja onde 
e como for.
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Gideão fazia seu trabalho; 
para salvar o trigo da mão 
dos midianitas, malhava-o 

atrás do lagar. Por que agia assim 

Deus sabia que podia chamá-lo.
Filho de Deus, “vai nesta tua for-
ça!...“ Não pensemos nós que seja 
preciso um chamado especial para 
levarmos uma alma ao Senhor. 
Deus não chamou Gideão quando 
combatia, mas quando cumpria o 
simples dever doméstico. Escute-
mos a voz que nos diz: “vai!” A alma 
que Deus quer salvar por nosso in-
termédio está exatamente ao nos-
so lado; Ele vai mostrá-la. 
Se nosso coração estiver queiman-
do de amor a Deus e de amor às 
almas, não diremos que nos fal-
tam ocasiões para dar testemunho 
dEle. Mas não esqueçamos que o 
coração natural sabe sempre jus-

ou desculpar a passividade, quan-
do Deus quer nos conduzir à ofen-
siva. Mãos à obra, pois, “vamos!”, 
pois que, de tanto esperar, de adi-
ar a decisão, acabaremos caindo 
em um sono de que não se acorda 
mais.
“Vai nesta tua força.” Do ponto de 
vista humano, força não existe; do 
ponto de vista divino, é real e ativa, 
aperfeiçoa-se na fraqueza. Quando 
o instrumento de Deus está pron-
to, Sua força se manifesta nele.
Gideão disse a Deus -  “Ai, Senhor 
meu, com que livrarei a Israel? Eu 
não tenho nada! E tem mais: Eis 

que a minha família é a mais po-
bre em Manassés, e eu o menor na 
casa de meu pai” (Jz. 6.15). Deus se 
agrada da humildade.
Davi também era o menor, o caçu-
la da casa de seu pai, mas foi escol-
hido por Deus para ser rei em Isra-
el. Quando Samuel foi, por ordem 
de Deus, até Belém para separar 

rei, Davi nem foi chamado, seu pai 
nem lembrou dele para se apre-
sentar diante de Samuel. De pas-
tor de ovelhas a rei de Israel, sabe 
por quê?
Porque Deus não olha para a 
aparência física do homem, mas 
para o seu coração. 
Talvez nós pensemos: “Eu não pos-
so ser usado por Deus. Eu não sou 
nada”. Eu respondo: Deus é tudo. 
“Eu não sou ninguém... Na verdade 
sou um João Ninguém” Eu respon-
do: Deus transforma um João Nin-
guém como eu, em João Alguém.
João Batista declarou ser um João 
Ninguém, porém Jesus disse: “Em 
verdade vos digo que, entre os que 
de mulher têm nascido, não apa-
receu alguém maior do que João o 
Batista; mas aquele que é o menor 
no reino dos céus é maior do que 
ele” (Mt. 11.11).
“Deus resiste aos soberbos, mas 
dá graça aos humildes” (Tg. 4.6).
Gideão acabava de expor a Deus a 
situação humilhante e desonrosa 
de seu povo e se declarar o menor 
de sua casa. Contudo, Deus lhe 
impulsiona para a frente com a or-
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“Vai nesta
tua força...”

Leitura Bíblica: Juízes 6:11-24
Cântico: 409 “Eu quero trabalhar por meu Senhor”

Capitã Carla Rodrigues
OD Corpo de São José dos Campos
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dem: “Vai nesta tua força”.
 Assim como desejava a salva-
ção do povo de Israel da mão dos 
midianitas, Deus deseja a salvação 

que nós desejamos; sabe onde 
encontrá-las; o Espírito Santo nos 
sugerirá Seus pensamentos e in-
spirará nossas decisões para agir-
mos em favor da salvação delas, 
levando a mensagem do poder lib-
ertador de Jesus. Quantas ovelhas 
perdidas! Quantas pessoas que 
tateiam na escuridão, procurando 
alguém que as conduza! O amor 
não espera, vai adiante das neces-
sidades e não se deixa deter. “Vai 
nesta tua força...” 

Conclusão
“Disse o SENHOR a Gideão: É de-
mais o povo que está contigo, para 
eu dar os midianitas em sua mão; a 

-
tra mim, dizendo: ‘A minha própria 
mão me livrou’.” (Jz 7.2-3).
Foi uma vitória de 300 contra 
135.000 midianitas... Proporção 
UM contra 450.
O nosso Deus nunca perde, e quem 
está com Ele só ganha!

Dinâmica
Pensando no exército de Gideão 
que iria lugar contra os midianitas, 
recorte vários bonequinhos e esp-
alhe por todos os cantos. Aquela 
que achar mais é a vencedora!
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Pense, por um momento, se 
alguma vez se sentiu só. 
Faça uma lista de quais sen-

timentos experimentou neste(s) 
momento(s). Compartilhem a lista, 
destacando sentimentos comuns. 

-
movida e pensativa ao ouvir uma 
música que circulou nas redes soci-
ais, principalmente depois de ouvir 
a história e o contexto em que ela 
foi composta. A música foi criada 
por uma garota paranaense de 18 
anos. Em um programa de TV ela 
contou que compôs “Trem Bala” no 
último dia das Olimpíadas de 2016, 
quando estava se sentindo meio 
triste por questões de amizade. 
Disse que tinha uns amigos se af-
astando; que estava bem chateada 
e, sentindo-se assim, foi conver-
sar com uma amiga  sobre isso. A 
amiga a aconselhou a cuidar um 
pouco mais dela mesma. Disse que 
ela não se cuidava muito e sug-
eriu: “desligue seu celular e passe a 
tarde com você mesma”. Ana Vilela 
seguiu o conselho da amiga e desli-
gou o telefone e compôs a música. 
Ana compartilhou que a primeira 
frase da música já veio pronta: 
“Não é sobre ter todas as pessoas 
do mundo pra si” e, em um pouco 
mais de uma hora, compôs toda a 
música. 
Achei muito rica a experiência de 
uma garota tão jovem. É um tesou-
ro precioso aprender a apreciar as 
coisas simples da vida e valorizá-
las, ao invés de se dedicar compul-

sivamente em conquistar sempre 
mais. A música fala sobre isso. 
Valorizar as pessoas mais próxi-
mas; procurar se dedicar em ser 
abrigo; ser amigo e não só querer 
ter abrigos e ter amigos; valorizar 
o processo da caminhada da vida. 
Foi interessante que, ao fazer o ex-
ercício de “passar um tempo com 
ela mesma”, Ana se concentrou 
nos momentos vividos com outros.
A letra da música, unida à história 
da compositora, passa a mensa-
gem de que é sempre em função 
de outros que nos constituímos e 
nos tornamos pessoas felizes. O 
que é uma verdade, não acham? 
Pense, agora, nas experiências fel-
izes que você teve e tem em sua 
vida. Quantas dessas experiências 
têm pessoas que você ama envolv-
idas? Sou capaz de apostar que, se 
não 100%, pelo menos 90% delas 
estavam envolvidas, pessoas que 
são importantes para você ou que 
se tornaram pessoas amadas e im-
portantes a partir da experiência 
vivida.  
A Bíblia está cheia de conselhos de 
como se dedicar ao outro, valorizar 
as experiências simples da vida, 
aproveitar cada dia sendo grato 
por tudo e todos. Os versículos 9 
e 10 de Romanos 12 nos aconsel-
ham:

“Amem de verdade, não de manei-
-

mo; apeguem-se ao bem como 
puderem. Sejam bons amigos, 
que amam profundamente; não 
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“... É sobre ser abrigo e 

outros corações”

Leitura Bíblica: Romanos 12:9-10
Coro: “Eu sou grato por tudo o que tenho”

Tenente Jaqueline Silva
OD Corpo de Natal
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procurem estar em evidência”. (A 
Mensagem)

Estamos vivendo uma época em 
que a depressão e doenças psi-
cossomáticas estão cada vez mais 
em evidência; contudo, ao mesmo 

-
ais têm valorizado atividades em 
grupo para o tratamento e com-
bate desses males. Porque não 
aproveitar o tema de amizade e 
seguir o conselho de Paulo aos Ro-
manos “Sejam bons amigos, amem 
profundamente” e da experiência 
de Ana Vilela “é sobre ser abrigo 
e também ter morada em outros 
corações”, para nos dedicarmos a 
pessoas que conhecemos que es-
tão passando por essas situações, 
sentindo solidão, depressão, etc. 
Ouvindo, proporcionando momen-
tos de comunhão com uma comida 
saborosa e diferente, assistindo a 

coisas boas e simples que a vida 
traz como que “dançando na chuva 
de vida que cai sobre nós”. Posso 
garantir que tarefas como estas 
nos proporcionam “ter amigos 
conosco em todas as situações”.
Que Deus abençoe a todas e que 
possam viver experiências simples 
e felizes, porém incríveis, de am-
izades juntas.

[Escutar  com o grupo a música 
“Trem Bala” Ana Vilela. - Encontrada 

na internet.]



“Por causa da opressão dos pobres 
e do gemido dos necessitados, eu 

me levantarei agora, diz o SENHOR; 
e porei a salvo a quem por isso sus-

pira.” Salmos 12.5
Pensamento

Este é o nosso Deus maravilhoso, que 
atende àqueles que estão oprimidos 
e necessitados.
Talvez sua maior opressão e maior 
necessidade no momento sejam es-
pirituais, ou talvez esteja mesmo ne-
cessitando de algo material ou até 

Eu não sei qual a sua necessidade, 
mas o Senhor sabe e, certamente, 
Ele Se levantará para fazer um mila-
gre em sua vida e colocará você num 
lugar a salvo.

Oração
Pai querido, obrigada, pois, a cada 
dia que passa, vejo como o Senhor 
Se preocupa com a nossa atual situa-
ção. Mesmo que às vezes eu esqueça 
ou até mesmo duvide, ainda assim o 
Senhor me levanta e me coloca num 
lugar a salvo. Obrigada pelo Teu amor 
e pelo Teu cuidado. Oro em nome de 
Jesus. Amém. (Papel de Parede do 
Dia)

Serviços oferecidos às pessoas 
de baixa renda

É necessário ter o Cadastro no 
CADÚnico - Cadastro Único Para Pro-
gramas Sociais: Para quem deseja 
se cadastrar no CADÚnico e poder 
participar dos programas sociais do 
governo, é necessário ir até o CRAS 
(Centro de Referência da Assistência 
Social) ou ir na Prefeitura municipal. 
Esse cadastro no CADÚnico é total-

mente gratuito.
Bolsa Família: Programa de transfer-
ência direta de renda, direcionado às 
famílias em situação de pobreza e de 
extrema pobreza em todo o País, de 
modo que consigam superar a situa-
ção de vulnerabilidade e pobreza.
CREAS: Unidade pública que oferta 
serviço especializado e continuado a 
famílias e indivíduos (crianças, ado-
lescentes, jovens, adultos, idosos, 
mulheres), em situação de ameaça 
ou violação de direitos, tais como: 
violência física, psicológica, sexual, 

medidas socioeducativas em meio 
aberto, situação de risco pessoal e so-
cial associados ao uso de drogas, etc.
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC): O BPC garante o pagamento de 
um salário mínimo mensal ao idoso 
acima de 65 anos ou ao cidadão com 

ou sensorial de longo prazo. Para ter 
direito, é necessário que a renda por 
pessoa do grupo familiar seja menor 
que 1/4 do salário-mínimo vigente.
Minha Casa, Minha Vida: Oferece um 

própria, ou seja, um valor para reduzir 

diversas formas de atendimento às 
famílias que necessitam de moradia.
Tarifa Social de Energia Elétrica: Bene-
fício criado para dar um desconto na 
conta de energia elétrica para famí-
lias de baixa renda que consomem 
até 220kWh de energia mensal.

-
ciência: Destinado a pessoas de baixa 

auditiva. Considera-se de baixa ren-
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Necessitados

Leitura Bíblica: Salmo 12:5-7
Coro: “Eu sou pobre, necessitado”

Major Silvia Santana
DDMF - PR/SC
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da, neste caso, aquele que tiver renda 
familiar per capita de até um salário 
mínimo.
Isenção de taxas em concursos públi-
cos: Válida para concursos realizados 
pelo poder Executivo Federal, podem 
requerer a isenção pessoas integran-
tes de família de baixa renda (com 
renda mensal per capita de até meio 
salário mínimo ou com renda familiar 
mensal de até três salários mínimos).
Colégio Estadual (Paraná): em outros 
estados o programa pode ter outro 
nome - O Programa do Leite das Cri-
anças foi instituído pela Lei Estadual 
16.475/2010 como um direito de 
crianças de 06 a 36 meses de idade, 
com renda per capita de até 1/2 sa-
lário mínimo regional, com o objetivo 

-
cias nutricionais da população infantil 
paranaense. 
Restaurantes Populares: O projeto 
busca oferecer à população de baixa 
renda refeições de qualidade
Cartão Reforma: e possuem renda de 
até R$ 1,8 mil. Cada família vai rece-
ber um benefício médio de R$ 5 mil 
para aquisição de materiais de con-

terão prioridade. 
Programa criança feliz: um programa 
que incentiva as famílias a cuidarem 
melhor das suas crianças, isso acon-
tece através de visitas promovidas 
por assistentes sociais do Governo 
Federal, orientado essas famílias de 
como o tratamento deve ser feito, 
de como a amamentação deve acon-
tecer e também de algumas dicas de 
nutrição infantil.



Dinâmica
Distribua balões de festas entre as 
mulheres e peça que elas encham 
nas medidas das lutas que elas es-
tão enfrentando: grandes, médias 
ou pequenas.
Depois de cheios, apresentar a 

por vitória nessas adversidades.
                  

Introdução
Gideão, a quem Deus chamou para 
liderar e salvar o povo hebreu, tinha 
trinta e dois mil homens sob sua 
liderança para batalhar contra os 
poderosos midianitas.
Do ponto de vista humano, Gideão 
precisava de todos esses homens e 
ainda muitos outros para que o in-
imigo fosse derrotado.
Mas Deus lhe disse que somente 
trezentos homens seriam ne-
cessários! Será que Gideão conse-
guiria vencer o inimigo com esse 
grupo pequeno? Sua decisão deve-
ria se basear não nos valores huma-
nos, mas na fé em Deus, que tinha 
dito; “Vai nesta tua força e livra a 
Israel das mãos dos midianitas. 
Porventura não te enviei eu? Já que 
estou contigo, ferirás os inimigos 
como se fossem um só homem.” 

-
ceu-O e venceu.

Depois que Gideão reuniu o seu 
exército para enfrentar os midiani-
tas, Deus resolve mudar os planos, 

e diz a Gideão que havia gente de-
mais. Então, Gideão, em obediência 

com apenas 300 homens. Mas o 
exército dos midianitas era muito 
maior, e a probabilidade de uma 
derrota era real. Gideão não tinha 
dúvida de que aquele número não 

-
mente seria impossível lutar com 
esse número reduzido, mas o que 
Deus faz é tirar tudo em que ele 

-
ração de Gideão, Deus queria que 

fazer. Para conseguirmos crescer 
em nossa fé é necessário aprender-
mos a obedecer a Deus, mesmo 
sem entender quais são os Seus 
planos.

Conclusão
A batalha do povo de Deus foi 

Deus lhe ordenara.  Portanto, Deus 
oferece graça e orientação para 

-
sidades e concede vitória no tempo 
oportuno.
Gideão obedeceu, ouviu e serviu 
e foi vitorioso através do poder de 
Deus. Conhecia Deus, ouviu com o 

com que sua luta contra os inimigos 
fosse vencida.
Essas mesmas armas estão a cada 
dia diante de nós, a fé e a obediên-
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Disposição 
para obedecer

Leitura Bíblica: Juízes 6:14-16

Coro: “Ouvir a voz de Deus”

Major Edivânia Silva
OD Corpo de Quaraí
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cia em Deus, para enfrentarmos e 
vencermos as adversidades que en-
frentamos no nosso dia a dia.
Sejamos como Gideão, mantendo 
nossa fé e exercendo a obediência 
n o Senhor.
Quando o Senhor nos fala: “Vai nes-
ta tua força”, certamente Ele já está 
lá na frente preparando a vitória 
para cada uma de nós, e nos dá um 
coração ativo para que a missão 
dEle seja executa por nós.  Cabe a 
nós obedecermos aquilo que o Sen-
hor nos manda realizar. 
Ouvir a voz de Deus faz muita dife-
rença e nos torna diferentes.

Oração
Senhor Deus, ensina-me a ser obe-

Senhor, a entregar toda minha an-
siedade a Ti, ensina-me a entender 
que o Senhor quer agir na minha 
vida, e nos meus problemas, que o 
Senhor é o meu socorro bem pre-
sente, e que o Senhor tem sempre 
a resposta para nossas orações. 
Perdoa minha falta de fé, pelas 
vezes que eu duvidei que o Senhor 
fosse capaz de fazer um milagre em 
minha vida. Eu oro em nome de Je-
sus. Amém.

Acróstico “obedecer”: Faça com as 
sócias um acróstico com a palavra 
“obedecer”.



. 26 .

Dinâmica
-

dade e doar-se.
Material usado: Caixas e bombons.
O líder ou animador prepara uma 
caixa com várias caixas, uma den-
tro da outra. Em cada caixa escreve 
uma qualidade. Ex. Serva. Alegre. 
Disposta. Criativa. Amorosa...
Entregue essa caixa a uma pessoa 
como se fosse um presente. A pes-
soa abre a primeira caixa e encon-
tra escrita uma das qualidades, no 
caso, SERVA.  A pessoa que rece-
beu, escolhe, então, outra pessoa 
com essa qualidade para dar o pre-
sente e assim sucessivamente.
Na última caixa deve estar escrito: 
“GENEROSA”. Quem receber essa 
caixa encontrará uma caixa de 
bombons e, como ela é generosa, 
repartirá com todo o restante do 
grupo.
Aplicação: Servir ao próximo é nos-
sa missão.

Introdução
Ninguém está neste mundo por 
acaso. Todos têm uma contribuição 
a dar, um serviço a prestar a fa-
vor dos outros. Cada pessoa tem 
uma missão. Os cristãos, ou seja, 
aquelas pessoas que receberam 
Jesus como Salvador e Senhor de 
suas vidas e O seguem, recebem, 
da parte de Deus o Espírito Santo, 
diferentes dons para melhor servir 
em amor, tais como: ensinar, servir, 
ajudar, pregar, etc.  

Jesus, o maior modelo do serviço 
prestado em amor

Enquanto viveu aqui na terra, an-
dando “por toda parte fazendo o 
bem” (At. 10.38), Jesus mostrou o 
serviço de um Servo que se impor-
tava com as pessoas e não apenas 
com suas necessidades.  
É interessante notar que, via de 
regra, ao realizar qualquer ação 
prática nas vidas daqueles a quem 
servia com Seu poder, Jesus man-
tinha algum relacionamento com a 
pessoa, normalmente dialogando 
com/fazendo alguma pergunta a 
ela ou falando com algum familiar, 
tocando nelas. Como exemplo, te-
mos o episódio da cura da mulher 

Vamos ler Lucas 8.42b-48.
Ele Se relacionou com todos, mes-
tres e prostitutas, ladrões e levitas 
e tantos mais, e serviu a todos que 
precisavam de Sua ajuda, fosse 
curando, libertando dos espíritos 
imundos, ensinando... 
Olhando para o exemplo de Jesus, 
aprendemos que é a partir do re-
lacionamento que desenvolvemos 
com os outros que conseguiremos 
servi-los e demonstrar o amor de 
Deus. Sem ter relacionamento uns 
com os outros não podemos co-
municar o amor de Deus através 
do serviço que prestamos. Nosso 
serviço será apenas algo que desa-
parecerá ou será esquecido com o 
tempo. 

Jesus, o maior modelo de quem 

Pouco antes de ir ao Getsêmani, 
onde seria preso para ser julgado 

-
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O serviço efetivo aos outros

Leitura Bíblica: 
Cântico: 361 “Qual o adomo dessa vida?”

Tenente Rosiane Santos
OD Corpo de Carmo do Rio Claro
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lável oração, conhecida como “A 
oração sacerdotal de Jesus”.  
Nesta oração Ele reconhece, diante 
do Pai, que cumprira a obra que 

e, em completa humildade, não as-
sume a glória para Si pela missão 
cumprida, ao contrário, dá glória a 

completando a obra que me deste 
para fazer” (João 17.4). 
Que, da mesma forma, nós possa-
mos dar glória a Deus com nossas 
vidas, através do serviço em amor 
que prestamos aos outros.  
Muitas pessoas não têm a perse-
verança necessária para servir os 

por “n” motivos.  Mais uma vez, Je-
sus é o nosso exemplo de alguém 
que sabia o que tinha para fazer, 

incompreensão e perseguição.  E, 

Sua maior e mais custosa missão, 
a morte na cruz em nosso lugar, 
mais uma vez Ele pôde declarar: 
“Está consumado” (João 19.30), em 
outras palavras: “A tarefa está ter-
minada!”

Conclusão
O que Jesus tinha para fazer já foi 
feito, com amor e genuíno interesse 
pelas pessoas. Contudo, a missão 
de servir continua em nossas mãos. 
Nossa missão é dar continuidade 
àquilo que o Senhor já fez por nós, 
transmitindo Sua mensagem trans-
formadora de paz e amor, em pala-
vra e ação.
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Rute foi uma mulher sábia que 
soube conquistar o amor e a 
amizade de Noemi, mesmo 

sabendo que Noemi não tinha 
condições de acolhê-la e garantir 
seu futuro, por causa de sua velhice. 
Além disso, a própria sogra acon-
selha Rute a voltar para sua terra 
natal (Moabe), ao que ela responde: 

-
rei! O teu povo será o meu povo e o 
teu Deus será o meu Deus!” (v.16).
Rute seguiu os passos da sogra 
porque queria continuar em sua 
companhia e também poder servi-
la até seus últimos dias. Servir à sua 
sogra, era a forma que Rute achou 

Rute demonstra através dessa am-
izade o seu amor, carinho e respei-
to. Mesmo ela não sendo da mesma 
nacionalidade, a sua amizade por 
Noemi era tanta que ela se apegou, 
já não se via sem a companhia da 
sogra.
Servir em amizade é algo que se 
procura nos dias atuais, servir ao 
outro com respeito, companheir-

cuja amizade não é aparente, opor-
tunista.

-
bre uma amizade de quem serve ao 
outro, sem olhar para a vida des-
sas duas mulheres do Antigo Tes-
tamento, e assim tirarmos ensinos 
para cultivarmos boas amizades 
em pleno Século 21, num mundo 

diante de uma possível 3ª Guerra 
Mundial.
O mundo está repleto de sofrimen-
to e pesar. Em nossos dias, que a 
Bíblia chama de “tempos críticos, 
difíceis de manejar” (2 Tim.3:1), en-
frentamos todo tipo de perda e dor 
Portanto, a qualidade demonstrada 
por Rute é, agora, mais importante 
do que nunca. O amor leal, o amor 
que se apega a algo e simplesmente 
se recusa a largá-lo é uma força 
poderosa para o bem, neste mun-
do cada vez mais mergulhado em 
escuridão. Precisamos desse amor 
no casamento, no relacionamento 
com nossos parentes e amigos, 
bem como na família cristã (leia 1 
João 4:7,8,20) Cultivando esse tipo 
de amor, imitaremos o excelente 
exemplo de Rute.

Conclusão
Deus deseja que, por meio de nos-
sas amizades, possamos ajudar 
outras mulheres a conhecê-Lo e ver 
o quanto Ele nos surpreende! Nas 
situações difíceis ou nos momentos 
felizes, estamos juntas, provando 
que Deus não Se enganou quando 
nos aproximou umas das outras. 
É servindo que demonstramos o 
quanto nos importamos com o 
bem estar mútuo. 
Se mostrarmos amor leal como 
Rute e seguirmos seu exemplo de 
humildade, diligencia,  serviço e 
gratidão, nossa fé também será um 
bom exemplo para outros.
Minha esperança é que ao ler está 
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SEMANA QUE TERMINA EM 02 DE JUNHO

A amizade de quem 
serve ao outro

Leitura Bíblica: Rute 1:1-22
Cântico: 359 “Bendita e santa união”

Capitã Josineide Braga
OD Corpo de Boqueirão - PB
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devocional, você possa ser tomada 
de uma compaixão para com os 
de fora de seu círculo de amizade. 
Apresente Jesus, que é o verdadeiro 
“Consolo precioso, Refúgio contra o 
mal,...”, a alguém que ainda não O 
conhece de forma pessoal e trans-
formadora.

Dinâmica
Rute falou lindas palavras de en-
corajamento, amizade e amor 
para sua sogra, quando declarou: 

-
rei! O teu povo será o meu povo e o 
teu Deus será o meu Deus!” (v.16).  
Agora é a nossa vez de fazermos o 
mesmo, umas com as outras.

Garrafa da Graça
Uma garrafa vazia (pode ser de re-
frigerante).
Como Fazer:
1. O grupo deve sentar, formando 
um círculo.
2. O facilitador coloca a garrafa de-
itada no chão no centro da sala e a 
faz girar rapidamente.
3. Quando ela parar estará apon-
tando (gargalo) para alguém, e o 
facilitador dará uma palavra de 
encorajamento ou estímulo a essa 
pessoa.
4. A pessoa indicada pela garrafa 
terá, então, a tarefa de girá-la e fa-
lar palavras de encorajamento para 
quem ela apontar e assim sucessi-
vamente. 



A violência contra mulheres con-
stitui-se em uma das principais 
formas de violação dos seus di-

reitos humanos, atingindo-as em seus 
direitos à vida, à saúde e à integridade 
física. 
A violência contra as mulheres se 
manifesta de diversas formas. De 

Convenção de Belém do Pará (1994) 

violência contra as mulheres como 
“qualquer ação ou conduta, baseada 
no gênero, que cause morte, dano ou 
sofrimento físico, sexual ou psicológi-
co à mulher, tanto no âmbito público 
como no privado” (Art. 1°). Além das 
violações aos direitos das mulheres e 
à sua integridade física e psicológica, a 
violência impacta também no desen-
volvimento social e econômico de um 
país.
A violência atinge mulheres e homens 
de formas distintas. Grande parte das 
violências cometidas contra as mul-
heres é praticada no âmbito privado, 
enquanto que as que atingem homens 
ocorrem, em sua maioria, nas ruas. 
Um dos principais tipos de violência 
empregados contra a mulher ocorre 
dentro do lar, por pessoas próximas 
à sua convivência, sendo também 
praticada de diversas maneiras, desde 
agressões físicas até psicológicas e 
verbais. Onde deveria existir uma re-
lação de afeto e respeito, existe uma 
relação de violência, que muitas vezes 
é invisibilizada por estar atrelada a pa-
péis que são culturalmente atribuídos 
para homens e mulheres. Tal situação 
torna difícil a denúncia e o relato, pois 
torna a mulher agredida ainda mais 

vulnerável à violência. Pesquisa revela 
que, segundo dados de 2006 a 2010 
da Organização Mundial de Saúde, 
o Brasil está entre os dez países com 
maior número de homicídios femini-
nos. Esse dado é ainda mais alarman-

de 90% dos casos, o homicídio contra 
as mulheres é cometido por homens 
com quem a vítima possuía uma rela-
ção afetiva, com frequência na própria 
residência.
Um dos instrumentos mais impor-
tantes para o enfrentamento da 
violência doméstica e familiar contra 
as mulheres é a Lei Maria da Penha 
- Lei nº 11.340/2006. Essa lei, além 

-
lência contra as mulheres (física, psi-
cológica, sexual, patrimonial e moral), 
também prevê a criação de serviços 
especializados, como os que integram 
a Rede de Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher, compostos por insti-
tuições de segurança pública, justiça, 
saúde e assistência social. 
A Lei Maria da Penha também teve 
uma importante vitória em fevereiro 
de 2012, em decisão do STF, quando 
foi estabelecido que qualquer pessoa 
poderia registrar formalmente uma 
denúncia de violência contra a mulher, 
e não apenas a vítima da violência.
Saiba que Deus abomina esse tipo de 
prática, pois Ele fez a mulher para aux-
iliar o homem nas suas tarefas e na 
missão de cuidar, zelar da família.
Homem e mulher são imagens e se-
melhança de Deus. Se a mulher fosse 
realmente inferior ao homem, Deus a 
teria feito do osso do pé dele e não da 
costela. A mulher é um ser que sente, 
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Dizendo “não”
à violência familiar

Leitura Bíblica: Efésios 5:25-32
Cântico: 118 “Achei um bom amigo”

497 “Tudo é belo em derredor”

Capitã Rosseli Fernandes
OD Corpo de João Pessoa
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pensa e tem opinião própria. Precisa 
ser respeitada e amada, protegida e 
cuidada. Não se esquecendo de que 
cada um dará conta para Deus das 
nossas obras e ações, quem agride o 
seu semelhante certamente pagará 
caro por isso.
Para a mulher que sofreu abusos, vio-
lência, o Senhor, como o Deus de “to-
das as consolações”, oferece Seu amor 
e aceitação. A mulher precisa voltar-se 

suas necessidades mais íntimas. 
Você, mulher, também foi feita à ima-
gem e semelhança de Deus, você não 
é superior e nem inferior ao homem, 
mas equivalente, com funções espe-

habilidade que Ele mesmo deu a cada 
ser humano.
As mulheres vítimas de violência pre-
cisam de apoio.  Sendo assim, pre-
cisamos nos unir para que, juntas, 
sejamos mais fortes e possamos com-
bater este mal, que é abominável aos 
olhos de Deus.
Ninguém é uma ilha, precisamos 
umas das outras e precisamos muito 
mais de Jesus Cristo, que é o Amigo 
inseparável de todos os momentos da 
nossa vida.

-
mou: “Não temas porque eu Sou con-
tigo não te assombres, porque eu sou 
o teu Deus.”
Não podemos nos calar, ao ver al-
guém sofrer por qualquer tipo de vio-
lência. Vamos fazer o nosso melhor, 
ajudando umas as outras. Se você 
conhece alguém que esteja sofrendo 
algum tipo de violência, ajude.



Atividade
Combinar com as sócias de produz-
ir toucas para levar a um lar de ido-
sos (servindo de maneira prática).

geral, servir é uma atitude bastante 
rara nos dias atuais. Em um mundo 
cada vez mais egocêntrico, o que 
era para ser a essência do Cristian-
ismo - o serviço tanto a Deus quan-
to ao próximo - tornou-se algo de 
destaque na sociedade, justamente 
por ser incomum!
A Palavra de Deus nos ensina, em 
Mateus 19.16-30, algumas atitudes 
que devemos ter para servir. E é o 
que veremos a seguir.

O jovem rico decidiu ir até Jesus. 
Ele tinha uma pergunta a fazer ao 
Mestre: “Que farei de bom para ter 
a vida eterna?”  Talvez houvesse 
sinceridade em seu coração.  Ele 
obedecia aos mandamentos, mas 
foi até Jesus para saber o que mais 
precisava fazer.
Nós também devemos ir até Jesus, 
como estamos, com nossas dúvidas 
e pensamentos, pois Ele nos acolhe, 
como acolheu aquele jovem. Você 
pode se perguntar: IR para quê?
- IR: Uma demonstração de inter-
esse por receber mais do Senhor;
- IR: Para que Jesus nos direcione ao 
melhor para cada um de nós;
- IR: Uma das decisões para nossa 
Missão de Servir;
Mas no momento em que Jesus fa-
lou que era necessário ele vender 

tudo o que tinha para dar aos po-

uma atitude drástica, em que teria 
de “abrir mão” de muitas coisas em 
favor dos outros, o que, de fato, ele 
não estava disposto a fazer.

como não foi para o jovem. Mas, 
sim um IR para que o Senhor real-
mente trabalhe em nossas vidas, 
preparando-nos para que possa-
mos trabalhar para Ele. 

Aquele jovem estava disposto a 
ouvir o que Jesus tinha a lhe dizer 
em resposta às suas perguntas.
Nossa decisão em relação a Cristo 
não deve ser diferente, temos que 
ouvir tudo o que o Mestre nos tem 
a dizer; e ouvir muitas vezes o que 
não queremos ou o que não gos-
taríamos.
Ao ouvir, passamos pelo processo 
da dor, como o jovem, e aí vem a 
decisão: ou vamos em frente, em 
obediência, ou desistimos. No caso 
daquele rapaz, suas prioridades 
estavam invertidas, toda a sua reli-
giosidade era vã, pois sabia muitas 
palavras, mas tinha poucas ações 
práticas de serviço ao próximo.
Decidir- se, OUVIR, por quê?
- OUVIR: Saberemos o que o Senhor 
deseja de nós;
- OUVIR: Reconhecimento da sober-
ania Dele;
- OUVIR: a direção para servir;
Ouvir, seguir em frente, servir e não 
desistir.
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sirvamos integralmente

Leitura Bíblica: Mateus 19:16-30
Cântico: 234 “Tudo a Ti, Jesus, consagro”

Capitã Alessandra Nunes
OD Corpo de Livramento
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Como vemos, existem atitudes a to-

Renunciar.
O jovem foi até Jesus, ouviu, mas 
não renunciou e desistiu.
Renunciar é: Rejeitar, recusar, não 
querer, abdicar, desistir, “deixar 
voluntariamente a posse”, renegar.  
Ou renunciamos todo o “nosso eu”, 
“nossa vontade” e deixamos Deus 

tristes e desistimos.

Conclusão
O preparar- se para o serviço de 
Deus, às vezes, não é um “mar de 
rosas”. Mas, preparar- se é princi-
palmente:
- IR: Aprender do Senhor.  Você tem 
feito isso?
- OUVIR: O que Ele requer de mim 
(que sempre vale a pena, mesmo 
que me custe algo).  Você tem ou-
vido do Senhor o que Ele quer de 
você?
- RENUNCIAR: Abrir mão de nossos 
interesses, vontades e bens. Há coi-
sas que ocupam o lugar do Senhor 
em seu coração, e que estão im-
pedindo você de servir por comple-
to a Jesus?
Que Deus possa ser o Senhor por 
completo em nosso viver, e que, em 
consequência, estejamos dispostas 
renunciar e dizer:
“Eis- me aqui Senhor, eu quero 
cumprir a missão de servir!”
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Dinâmica
Trazer depoimentos (jornais, vídeos) 
que falem do desemprego e todas 
as consequências que ele tem trazi-
do, iniciando assim uma discussão.

Introdução
Uma das consequências graves, 
geradas pela má administração 
dos governantes, é o desemprego, 
a falta de trabalho. Basta olharmos 
ao nosso redor  e constatamos essa 
verdade. De repente somos sur-
preendidos com a notícia que um 
amigo(a), um parente, um irmão(ã) 
foi demitido(a).  O desemprego está 
atingindo todas as classes. 
O desemprego é um problema 
social muito sério! Quando a pes-
soa não se sente útil, quando não 
é capaz de sustentar sua família, 
torna-se infeliz, insatisfeita. Sente-
se sem lugar, sem espaço! Como é 
difícil trabalhar com essa situação! É 
comum ouvirmos que “fulano está 
com depressão”! Esse estado de 
tristeza profunda.
Outra questão é a falta de habili-
dade, ou seja, falta de preparo para 
o trabalho.
Um processo de seleção é longo e 

-

Não são aprovados! Não satisfazem 
as exigências! As empresas querem 
achar alguém que se encaixe bem 
naquele setor.
Surge uma vaga! Porém, não há 
quem a preencha.
Segundo a Palavra de Deus, temos 
que estar aptos para ser aprovados 

-
-

do, útil para o Senhor e preparado 
para toda boa obra” (versículo 21).
A pessoa que Deus usa é a pessoa 

-
presa, Deus não pode usar todos 
aqueles que se apresentam. So-

-

-
as”... nos versículos anteriores,Paulo 
menciona algumas dessas coisas 
que precisamos deixar, se quere-
mos ser vasos úteis, vasos de honra: 
- Contendas de palavras  que para 
nada aproveitam (v. 14)
- “Conversas inúteis e profanas” (v. 
16)
- Impiedade (v.16)
Não podemos falhar em nossa en-
trega. Ela precisa ser total e não par-
cial. Precisamos ser humildes. Não 
sermos sábios aos nossos próprios 
olhos (Rm. 12.16)

Aplicação
-

do, pois é ele que nos habilitará 
para toda boa obra.
Deus precisa de você! Deus deseja 
usar você!
Para nós, não há desemprego! Há 
muito trabalho a ser realizado! 
Podemos ser úteis ao Senhor aqui 
na terra.
Enganamo-nos quando pensamos 
que para servirmos, precisamos es-

bem ensaiadas... Deus olha para o 
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nosso coração!! Para a nossa vida!
Desta forma, seremos felizes, ser-
vindo ao Senhor! 
 “Tudo o que sou e possa ser, en-
trego a Ti, Senhor Jesus!” Façamos 
deste coro a nossa oração.

O Obreiro Aprovado
Poema de Mardonio Abreu

O obreiro aprovado é um homem 

um homem dedicado/ E por Deus ele 
é usado - é um exemplo de valor.

O obreiro aprovado ama Deus de co-
ração,/ Ao outro estende sua mão, é 
um amigo leal,/ A ninguém faz o mal, 

é um verdadeiro cristão.
O obreiro aprovado é um exemplo 
no lar,/ No agir e no falar busca ser 

de um cidadão do céu.
O obreiro aprovado não se conforma 

com o mundo/ Pois pra ele já mor-
reu, se afasta do pecado/ Seu anelo é 
estar focado, no santo reino de Deus.

O obreiro aprovado é um homem 
abençoado,/ Porque gosta de servir, 
é humilde e discreto, serve a Cristo/ 
Com prazer, não busca glória pra si, 

nem tão pouco aparecer.
O obreiro aprovado é um adorador 

o Deus de amor, porque sabe/ Em 
quem tem crido, mesmo estando 

abatido honra e exalta o Bom Pastor.
O obreiro aprovado gosta muito de 

orar e ler a Bíblia a cada dia,/ Ter de 

amor, pois deseja ardentemente/ 
Levar Cristo ao pecador.
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Introdução
Davi era um pastor de ovelhas que 

-
gante Golias em um combate mor-
tal. Jônatas era o príncipe herdeiro 

Saul, o rei de Israel. Saul não gostava 
nem um pouquinho de Davi, pois o 
moço era valente e se dizia que ele é 
quem seria o novo rei de Israel, em 
vez de Jônatas.

Jônatas, que era guerreiro e de-
stemido, também era temente a 
Deus e sabia que a liderança de Isra-
el seria dada ao seu amigo Davi. Isso 
não o incomodava, ao contrário, tor-
cia para que Davi fosse um bom rei, 
já que seu pai, Saul, decepcionara a 
nação de várias maneiras.

-
bendo do plano maligno de Saul 
para tirar sua vida. O rei, com todos 
os recursos do reino, poderia facil-
mente acabar com qualquer pes-
soa que ousasse contrariá-lo. Não 
era o caso de Davi, que em outras 
ocasiões, tivera oportunidade de 

temia a Deus. Jônatas, que poderia 
muito bem estar apoiando e lide-
rando os esforços para matar Davi, 
vai ao encontro de seu amigo e lhe 
conforta o coração, reforçando o 
cuidado que Deus tem para com os 
que O amam e se submetem à Sua 
vontade.
Nossos amigos, por vezes, têm a 
capacidade de indignar-se conosco 
quando as injustiças vêm sobre 
nós. Estão dispostos até a comprar 
nossas brigas, e louvamos a Deus 

por esses atos de bravura. Mas, na 
maioria das vezes, a melhor ma-
neira de acalmar nosso coração 
não vem da reação explosiva e, sim, 

Deus. Um poema de Casimiro de 
Abreu, que eu aprendi ainda bem 
jovem, quando participava de uma 
Reunião especial em homenagem 
às mães, dizia:

Eu me lembro, eu me lembro!

O mar bramia e, 
erguendo o dorso altivo, sacudia

A branca espuma para o céu sereno.
E eu disse à minha mãe 

nesse momento:
“Que dura orquestra! 

Que furor insano!
“Quem pode haver maior 

do que o oceano,
“Ou que seja mais forte 

do que o vento?!” 
Minha mãe a sorrir olhou para o céu

E respondeu: 
- “Um Ser que nós não vemos

“ É maior do que 
o mar que nós tememos,
“Mais forte que o vento, 

  
Davi sabia que, acima de todo o 
poder terreno, Deus estava no con-
trole de tudo. Mas poder ouvir isso 
de alguém que tinha tudo para ser 
seu maior inimigo, certamente era 
tão reconfortante quanto uma mãe 

controla o universo. Certamente 
para Davi as palavras de Jônatas 
eram, em si, prova do milagre do 
Senhor.
Deus ainda age no centro das am-
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O valor de um amigo
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izades, trazendo palavras doces e 
confortantes em lábios de pessoas 
que realmente se importam com 
seus amigos. Não são heróis nem 
têm seus nomes gravados nos anais 
da história, mas são instrumentos 
belos que canalizam a graça de 

se transformam em referência na 

propósitos do Criador.

Conclusão
Talvez possamos fazer muito pouco 
pela situação de alguém que con-
heçamos, mas podemos acalmar o 

-
plesmente por lembrar que Deus 
sabe todas as coisas e pode fazer 
muito mais do que o que nós pedi-
mos ou pensamos.
A história de Jônatas não teve um 

morreu, juntamente com seu pai, 
em combate contra os inimigos de 
Israel.  Mas deixou um legado de 
amizade verdadeira que é referên-
cia quando se fala em relaciona-
mentos. Seu nome não é tão con-
hecido quanto o de Davi, que se 
tornou o maior rei que Israel já teve. 
Entretanto, no tempo de Deus e 
cumprindo Seus propósitos, Jônatas 
mostrou que ser amigo não é ape-
nas estar disposto, é também saber 

esteja em uma situação difícil. Que 

consigamos também fortalecer a 

amigos.



Aprendamos o que é ministério, voca-
ção, dom e talento:

1º) Cargo ou ofício de ministro (consel-
heiro; auxiliar; empregado)
2º) Desempenho de um serviço
3º) Exercício de um serviço religioso es-
pecial, como o dos levitas, sacerdotes, 
profetas e apóstolos

Vocação
1º) Disposição; tendência predomi-
nante numa pessoa; atitude caracter-
ística
2º) Inclinação; modo de pensar em re-
lação a algo

Dom
1º) Capacidade que o Espírito Santo 
concede aos servos de Deus para uso 
em favor dos outros 
2º) Presente
3º) Oferta 

Talento
1º) Uma habilidade especial de fazer 
algo 
2º) Habilidade do inventar;
3º) Criar no pensamento; ser o pri-
meiro a ter a ideia de
A partir do talento, descobrimos a nos-
sa VOCAÇÃO. Quando essa vocação é 
voltada para a obra de Deus, recebe-
mos o DOM de Deus que nos capacita 
para exercermos o MINISTÉRIO ao 
qual Ele nos tem chamado.

Introdução

tive, ao chegar ao Brasil, foi a língua. 
Foi muito difícil poder compreender 
as pessoas, palavras muito estranhas 

mim. Muitas vezes me questionava 
como poderia ser usada por Deus, 
como fazer o meu trabalho, entender 

as pessoas, ou como iria poder pregar 
e entregar a Palavra do Senhor?
Foram muitas as vezes que senti te-
mor de fazer visitação, porque as 
pessoas falavam tão rápido que não 
conseguia entender o que diziam, e 
elas não compreendiam o que eu lhes 
estava falando.
Foram momentos muito complicados, 
senti que não seria capaz de poder 
cumprir com as expectativas que es-
tavam colocando em meus ombros.  
Durante várias noites, conversando 
com Deus, perguntei a Ele: “Por que 
neste lugar, por que eu, Senhor?”
Certo dia, eu estava fazendo minha 
devocional pessoal, quando Deus me 
falou de maneira muito clara e precisa 
“cumpra o seu ministério” (2 Timóteo 
4:5).
Naquele dia, senti realmente que 
Deus me chamara e me mandara a 
este país para trabalhar para Ele e em 
Seu nome.
Então, me perguntei o que eu iria fazer 
para cumprir essa maravilhosa missão 

Tinha que me preparar, ler muito, con-
hecer as pessoas, suas necessidades, 
aprimorar meu português, pedir a 
Deus Sua ajuda e as ferramentas ne-
cessárias para cumprir Sua missão.
Deus, em Sua maravilhosa misericór-
dia, colocou pessoas idôneas que 
caminharam lado a lado, ajudando-
me e acompanhando-me em minha 
caminhada de fé.
Ao ler e meditar neste livro o (2 Timó-
teo), pude compreender que eu tinha 
que fazer.
O apóstolo Paulo exorta o jovem 
Timóteo o que fazer para cumprir com 
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êxito o seu ministério (2 Timóteo 3).
Não importa qual seja o ministério, 
o tipo de serviço ao qual Deus a tem 
chamado, o mais importante é que 
seja feito da melhor maneira possível. 
Temos que fazer o nosso melhor, com 
excelência porque é para Deus.
Cada uma de nós foi capacitada por 
Deus com dons e talentos para cum-
prirmos a missão que Ele mesmo nos 
deu.
Então, nossa responsabilidade é de 
nos prepararmos através do estudo 
de Sua Palavra e da comunhão con-
stante com Ele.
Mas o que é estamos fazendo para 
cumprir essa missão?
Tenho alguns conselhos:
-Desfrute do que você faz.
-Prepare-se no que você faz bem.
- Compartilhe suas experiências com 
outras pessoas.
- Entregue seu melhor ao Senhor.

faça como para o Senhor.
Você está abençoando seus irmãos 
e irmãs por meio do ministério que 
Deus lhe tem dado? A resposta só 
você pode dar!

Conclusão
Minha querida amiga, você é muito 
importante para Deus. Ele pensou 
em você para algo especial e, a cada 
dia, você pode procurar a presença de 
Deus, preparando-se para o ministério 
que Ele tem para você, com a certeza 
de que Ele mesmo irá capacitá-la.
Deus enviará, desde o Alto, Seu amor, 
paciência, sabedoria, para você cum-
prir o ministério de ajudar outras pes-
soas que estão necessitando dEle. 
“Cumpra o seu ministério!”



Atividade
- Na hora do chá, cada mulher de-
verá fazer um pratinho com o que 
tiver para o lanche ou servir a xícara 
com o chá para sua companheira 
da direita, assim todas serão servi-
das umas pelas outras.
- Durante a semana, faça algo para 
servir de ajuda para alguém e com-
partilhe na semana seguinte. O que 
fez e como se sentiu ao fazer?

Você já teve a experiência de poder 
ajudar alguém de alguma forma? 
Dando do seu tempo, doando al-
gum bem material ou mesmo fa-
zendo algo para outra pessoa? 
Como você se sentiu? Isso não lhe 
deu uma sensação de prazer, um 
sentimento de utilidade? Acredito 
que isso aconteça com todo o mun-
do. Todos nós queremos passar 
nesta vida deixando marcas positi-
vas nas vidas dos outros.
Se o próprio Filho de Deus veio a 
este mundo para servir aos outros, 
qual deve ser o nosso papel, então? 

alguns aspectos do SERVIR:
1. Servir com alegria agrada a Deus 
– “Cada um dê conforme deter-
minou em seu coração, não com 
pesar ou por obrigação, pois Deus 
ama quem dá com alegria.” 2 Corín-
tios 9:7 – Deus ama quando você ou 
eu ajudamos de alguma forma, não 
por obrigação ou com reclamação.

2. Deus abençoa sua sinceridade 
ao servir – “Partiam o pão em suas 
casas, e juntos participavam das re-
feições, com alegria e sinceridade 
de coração, louvando a Deus e ten-
do a simpatia de todo o povo. E o 
Senhor lhes acrescentava todos os 
dias os que iam sendo salvos.” Atos 
2:46,47 – Você colhe as bênçãos de 
Deus quando faz algo com amor 
verdadeiro para outros, pois assim 
você estará fazendo para Ele.
3. A humildade nos ajuda a sermos 
mais parecidas com Jesus – “Nada 
façam por ambição egoísta ou por 
vaidade, mas humildemente con-
siderem os outros superiores a 
si mesmos.” Filipenses 2:3 – Não 
podemos nos achar melhores do 
que ninguém, mas tratar a todos da 
mesma forma, porque está é a von-
tade de Deus.
4. Fazer o bem sem olhar a quem – 
“Mas Deus dará glória, honra e paz 
a todos os que fazem o bem,... Pois 
ele trata a todos com igualdade.” 
Romanos 2:10,11 (NTLH) – Para o 
Senhor não há rico ou pobre, bran-
co ou negro, gordo ou magro, são 
todos iguais, e Ele ama a todos da 
mesma forma, tanto que enviou o 
Seu próprio Filho para morrer na 
cruz, levando sobre Si os nossos pe-
cados, para que, assim, tivéssemos 
o perdão e a salvação, a certeza da 
vida eterna.

-
damento do Senhor, que conhec-
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emos como a regra de ouro: “Façam 
aos outros o que querem que eles 
façam a vocês; pois isso é o que 
querem dizer a Lei de Moisés e os 
ensinamentos dos Profetas.” Ma-
teus 7:12 (NTLH) – Todos nós que-
remos ser tratados com respeito e 
ter alguém com quem contar em 
uma hora de necessidade, portan-
to, aquilo que queremos para nós, 
também devemos querer para os 
outros.

Aplicação
Vamos atentar para o conselho de 
Paulo que nos diz:
“Seja a ATITUDE de vocês a mesma 
de Cristo Jesus, que, embora sendo 
Deus, não considerou que o ser 
igual a Deus era algo a que devia 
apegar-se; mas esvaziou-se a si 
mesmo, vindo a ser SERVO, tornan-
do-se semelhante aos homens.” Fili-
penses 2:5-7

Qual tem sido nossa atitude diante 
das outras pessoas? 
Temos assumido uma postura de 
superioridade? 
Temos servido os outros com 
alegria, sem murmuração?

Que o Senhor nos ajude a servir-
mos os outros com o coração cheio 
de alegria e gratidão, com humil-
dade e o desejo sincero de fazer o 
bem, agradando assim o coração 
de Deus!
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Introdução
-

sulta, o médico me disse: “Você 
têm que pensar menos nos outros 
e mais em si mesmo”. O médico 
tinha suas razões para dizer isso, 
ele estava parcialmente certo, 
pois defendia aquilo que pensava 
ser o melhor para mim; porém, 
talvez ele não entenda que um dia 
eu decidi servir a Deus.  Quando 
escolhemos servir a Deus, o foco 
da nossa vida muda em pelo me-
nos três itens:

e, então, deixamos tudo para 
seguir a Cristo.

Sempre existe uma programação 
para concorrer como as atividades 
da igreja, como, por exemplo, uma 
visita que chega bem na hora de 
sairmos para a Reunião; o último 
capítulo da novela exatamente no 
dia em que temos um ensaio; um  
convite de aniversário  imperdível 
no dia que temos um compromis-

Campeonato no dia em que esta-
mos na escala de Reuniões.
Resta a nós decidirmos a qual 
Senhor servimos, visto que nunca 
conseguiremos servir a dois sen-
hores. Escolhendo servir a Deus, 
vamos perder algumas coisas, não 
tenha dúvida. Porém, será a mel-
hor escolha.

importante do que o Eu.
O chamado é para nos colocar 
com servos a serviço de Deus. E a 
missão de Deus é: “Deus amou o 
mundo de tal maneira que deu o 
seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna.” João 
3:16
Sendo esta a missão de Deus, a 
nossa é ir a todo o mundo e proc-
lamar esta salvação.  “E disse-lhes: 
Ide por todo o mundo, pregai o 
evangelho a toda criatura.” Mar-
cos 16:15
Quando o próximo se torna mais 
importante do que o eu, per-
demos alguns mimos da família, 
porém ganhamos muitos irmãos, 

família em Cristo.
Quando o próximo se torna mais 
importante do que o eu, chora-
mos com os que choram e nos ale-
gramos com os que se alegram. 

Vejamos o que diz 1 João 5:4 -  “ ...A 
vitória que vence o mundo: a nos-
sa fé”. Vejo que é impossível servir 
a Deus sem fé, pois não somente 
não nos sentiremos realizados se 
não tivermos fé, mas também, a 
própria Palavra de Deus diz: “sem 
fé e impossível agradar a Deus”  
(Hebreus 11:6).
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Quando vivemos pela fé, temos 
tudo e ao mesmo tempo nada. Te-
mos tudo, porque Deus é dono de 
tudo; mas não temos nada porque 
se nos apegarmos a qualquer coi-
sa material, então, deixaremos de 
viver pela fé. Tudo que tenho en-
trego a Deus; por isso, tudo o que 
Ele tem se torna meu; mas, num 
dia posso ter tudo e, no outro, 
nada; mas Deus continua sendo 
Deus em minha vida.
Que nossa oração de cada dia 
seja: “Senhor, ensina-me a escol-
her o melhor caminho que é Te 
servir. Ensina- me a entender que, 
servindo ao meu próximo, estou 
servindo a Ti.”

Dinâmica/Aplicação
Cada pessoa deve receber de pre-
sente um bombom de chocolate. 
Porém, poderá escolher comer o 
doce ou dá-lo de presente a al-
guém que pode estar na Liga ou 

pessoa tem essa escolha e tam-
bém deve ser feito em particular. 
Ao entregar o doce a alguém, deve 
dizer “Eu escolhi dar este doce 
para você.”
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A -
vra amizade, percebe-se sua 
imprecisão. No entanto, há 

“amicus” (amigo) que, por sua vez, 
deriva do termo “amore“ (amor), 
que envolve um sentimento de 
grande afeição, simpatia, apreço 
entre pessoas, gerando compan-
heirismo e camaradagem. 
No texto bíblico em questão, 

claramente. Noemi perde o seu 
-

hos, Malom e Quiliom, na terra de 
Moabe. Haviam se mudado para lá, 
devido a uma fome em Judá e, ao 
saber que a fartura chegara à sua 
terra natal, ela decide retornar. As 
duas noras de Noemi, Rute e Orfa, 
desejaram acompanhá-la. Noemi, 

-

pede para elas retornarem, colo-
cando argumentos bastante perti-
nentes. Tais argumentos conven-
cem Orfa, que retorna, mas não 
Rute, que refutou dizendo: “Não 
insistas comigo para que te aban-
done e deixe de seguir-te. Pois 
aonde quer que fores, irei também, 

O teu povo será o meu povo, e o 
teu Deus será o meu Deus. Onde 
quer que morreres, ali também 
morrerei e serei sepultada. Que o 
Senhor me castigue se outra coisa 
que não seja a morte me separar 
de ti”. E o texto diz que Noemi, per-
cebendo a determinação de Rute, 

não se opôs.
As lições que podemos extrair 
deste texto é que amizade surge 
da capacidade de sentir o que o 
outro sente (empatia), gerando 
ações que proporcionam a aproxi-
mação (comunhão) das partes. 
Noemi se colocou no lugar das 
suas noras quando solicitou que 

delas. Ela não queria que elas não 
fossem “mal recepcionadas” pelo 
seu povo, por serem estrangeiras, 
além de sofrerem a dor de não ter-

-
raelitas, denotava maldição. Então, 
além de estrangeiras, seriam con-
sideradas amaldiçoadas. Com 
isso, Noemi abnega da companhia 
das únicas pessoas que restavam 
em sua vida para que estas fos-
sem felizes. Rute age da mesma 
forma, apesar da discordância, 
mostra empatia, acompanhando 
sua sogra para que esta tivesse 
um braço, um ombro amigo, decla-
rando que a vida dela seria a sua 
vida, dispondo-se a abrir mão de 
sua origem, de sua vida particular, 
para acompanhar sua sogra para 
sempre.
Rute nos ensina que o valor de 
uma amizade está naquilo que o 
indivíduo é, e não naquilo que ele 
tem a oferecer. Amigos são im-
portantes porque, antes de serem 
intitulados amigos, eles foram con-
quistando inexplicavelmente um 
espaço no coração.
A amizade, segundo o coração de 
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Deus, manifesta-se quando, em 

prevalece; quando a companhia 
faz diferença; quando alvos espiri-
tuais são estabelecidos e almeja-
dos por ambas as partes e quando 

Jesus diz: “Ninguém tem maior 
amor do que aquele que dá a sua 
vida pelos seus amigos” (Jo. 15:13). 

-
plo deixado da amizade de Rute e 
Noemi,  o Senhor Jesus é a demon-
stração máxima de amizade, pois 
Ele alinhou a empatia com a ação 
intercessória, para dar Sua vida 
na cruz para que pudéssemos sair 
do império das trevas para a Sua 
maravilhosa luz e estarmos unidos 
a Ele, a ponto de sermos chama-
dos Filhos de Deus.

Sugestão de Atividade
Todas as participantes formam um 
círculo, sentadas. Uma voluntária 

observem. Depois de alguns minu-
tos, sairá e mudará algum detalhe 
da sua roupa, ou sapato, ou pen-
teado, ou batom, etc. e voltará ao 
grupo. Quem descobrir primeiro a 
mudança, vai ao centro.

Fonte: https://www.google.com.br/
etimologia+de+amizade



Introdução

O lava pés é, em sua essência, um 
costume tipicamente judaico, que 

A importância do ato realizado 
por Jesus não estava em ser 
colocar água numa bacia e 

lavar os pés daqueles homens, mas 
em QUEM estava fazendo aquilo. 
Se Ele, o Deus Encarnado, chegou a 
fazer tal coisa, tendo que Se curvar 
diante de Suas próprias criaturas, 
na condição de um Servo, o que 
não devemos fazer para imitá-Lo? 
“Porque eu vos dei o exemplo, para 
que COMO EU FIZ (e não o que eu 

gesto, que diz respeito ao nosso 
andar neste mundo. São os nossos 

deste mundo, que se apega a nós. 
Quando um irmão vem me falar do 
Senhor e de como vale a pena se-
gui-Lo, sinto como se ele estivesse 
me lavando os pés. O seu ministé-
rio está tirando a poeira (as coisas 
deste mundo) que estava grudada 
em mim. Quão bom seria se tivés-
semos sempre deste lava pés com 
a água mais pura, que é a palavra 
de Deus! (Jo. 15.3)

Modelo a ser imitado
Jesus foi um modelo de servo e 
mostrou isso na prática para Seus 
discípulos.
Nos tempos antigos, era costume 

lavar os pés dos convidados antes 
de se sentarem à mesa, e quem 
fazia este trabalho era um servo 
da casa. Jesus surpreende Seus 
discípulos quando envolveu uma 
toalha ao redor da cintura e, como 
o escravo mais humilde faria, lavou 
e secou os pés de cada um deles.
Servir as pessoas nem sempre é 
fácil, muitas vezes preferimos ser 
servidos, ao invés de servir. Mas 
se até Jesus, que veio como Deus 
em carne e osso, mostrou através 
dessa atitude que precisamos ser-
vir os outros, nós, que somos seus 
seguidores, também devemos ser 
servos dispostos a servir de todas 

Deus.
A atitude de Jesus, ao lavar os pés 
de Seus discípulos, não foi apenas 
para ensiná-los a serem gentis 
uns com os outros, mas, sim, para 
fazê-los entender Sua missão na 
terra. Depois de Sua partida, es-
ses homens seriam enviados ao 
mundo para ensinarem a respeito 
do amor, do perdão, do arrepen-
dimento e de como servir a Deus 
e ao próximo. Jesus sabia exata-
mente o que esperava por eles e 
precisava ensiná-los a lição da hu-
mildade e do serviço.

Como podemos nos dias de hoje 
servir o próximo?

Mostrando amor - mesmo tendo 
nossas diferenças, temos que apre-
nder a amar ao próximo da mesma 
maneira que Deus nos ama. Nós, 
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um dos outros

Leitura Bíblica: João 13:1-20
Cântico: 317 “Se ao seguir”

SS Ana Tebas
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que já fomos lavadas por Jesus e 
conhecemos Seu grande amor, 
precisamos trazer outras pessoas 
para também serem lavadas e viv-
erem uma vida transformada pelo 
amor de Deus.
Servimos ao próximo também 
quando ajudamos os outros em 
sua caminhada cristã. Todos nós 
somos falhos, todos nós estamos 
caminhando na estrada da salva-
ção e, às vezes, vamos empoeirar 
nossos pés e precisaremos ter a 
humildade de reconhecer nossos 
erros, deixarmos Jesus lavar nos-
sos pés e voltarmos ao caminho 
correto. Isso também acontece 
com nossos irmãos, muitas vezes 
eles se sujam, e cabe a nós ajudá-
los a retornar para o caminho cor-
reto. Ao invés de julgarmos nosso 
próximo, devemos amá-los e 
ajudá-los a se reconciliarem com 
Deus.

Aplicação
Você está disposto a seguir o ex-
emplo de serviço de Cristo?
A quem você pode ajudar hoje?
Se nós seguirmos o exemplo de 
humildade e serviço de Jesus, com 
certeza seremos muito abençoa-
das. 
“Agora que vocês sabem estas coi-
sas, felizes serão se as praticarem.” 
(v.17)



Atividade
Dividir as presentes em 2 grupos. 
Cada grupo dramatizará uma pas-
sagem bíblica na qual Jesus está 
servindo as pessoas. A melhor 
representação poderá apresentar 
numa das Reuniões de domingo.

Introdução
Jesus nos ensina a fazer tudo movi-
das pelo amor a Ele e ao próximo. O 
maior de todos os seus ensinamen-
tos foi servir. Nós, que somos sal-
vacionistas, sabemos que o serviço 
está sobre os nossos ombros, pois, 
ao recebermos as nossas dragonas, 
recebemos um contínuo lembrete, 
simbolizado pelos SS, de que so-
mos salvas para servir. Além disso, 
a Declaração de Missão do Exército 
de Salvação diz:
“O Exército de Salvação existe para 

servir a humanidade sofredora, 
motivado pelo amor a Deus, em 
nome de Jesus, sem discriminação.”
 Se realmente queremos cumprir a 
nossa missão com excelência, pre-
cisamos ter as mesmas ATITUDES 
de SERVIÇO de Jesus.
Três atitudes que nos mostram 
como servir com excelência.

Ele ouviu a súplica dos necessita-
dos. Ele conversou com eles em 
particular.

sangue foi curada (Mc. 5.25-29), Ele 
fez questão de ter um tempo para 

ouvir a sua história.
Estar dentro da igreja e se envolver 
com o que está à nossa volta é algo 
bem fácil e cômodo. Contudo, nos 
envolvermos com os problemas 
de pessoas que estão fora, requer 
um grande esforço de cada uma de 
nós, mas é o que Deus espera. 

O texto nos diz que Jesus olhou 
para o céu.
 Quando necessitarmos de algo de 
Deus como:
Forças, depois de um dia de trab-
alho, de uma semana cansativa.
Forças para carregar a nossa 
própria cruz.
Forças para ajudar a carregar a cruz 
do outro.
Força (poder) para fazer a obra, 
cumprir Sua missão... 
podemos buscar tudo o que neces-
sitamos em Deus.  É Dele que vem a 
força para enfrentarmos as nossas 

Muitas vezes achamos que não va-
mos conseguir, mas a nossa força 
precisa vir de DEUS!

Jesus suspirou de amor e com-
paixão (por isso o Pai sempre ouvia 
as Suas orações).
Jesus curou o surdo (que imediata-
mente também começou a falar).
Jesus também nos deu autoridade, 
como vemos abaixo:
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É melhor servir
que servir-se!

Leitura Bíblica: Marcos 7:31-37
Cântico: 420 “Ama o teu próximo, busca o perdido”

Capitã Vanessa Simões
OD Corpo de Rio Grande
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“E, chamando os seus doze discípu-
los, deu-lhes poder sobre os espíri-
tos imundos, para os expulsarem, e 
para curarem toda a enfermidade e 
todo o mal.” (Mt. 10.1)
Ele mostrou poder e autoridade 
para atender os pobres e necessita-
dos, como vemos, por exemplo, na 
multiplicação dos pães, em Mateus 
14.13-21.
Determinação e amor ao próximo 
sempre foram os ensinamentos 
de Jesus. Essa é a Missão de todo o 
cristão e também e a missão salva-
cionista!!
Uma vida de SERVIÇO, deixar que 
através das minhas atitudes o meu 
próximo perceba que eu sou discí-
pulo de Jesus; e uma vida de SERVO 
são as consequências de uma vida 
real com CRISTO.

Conclusão
Se quisermos fazer uma obra com 
excelência, assim como Jesus, te-
mos de ter as mesmas atitudes 
Dele, ou seja, envolver-nos com a 

Pai e suspirar de amor e compaixão 
pelos que sofrem.Desse modo cum-
priremos a nossa missão de servir a 
humanidade sofredora.
Quando compreendemos que Je-
sus Cristo nos serviu, a despeito de 
toda a nossa vileza, egoísmo e peca-
do, nada que venhamos a suportar 
dos outros esgotará nossa determi-
nação de servi-los por amor a Ele.
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Dinâmica
Pedir que todas se sentem em cír-
culo, dar uma bala a cada uma. Pedir 
que desembrulhem a bala usando 
somente uma das mãos. Muitas, se 
não todas, conseguirão. Mas a tôni-
ca da dinâmica é que elas poderiam 
pedir ajuda da colega ao lado.  Dizer 
que o nosso grande Deus espera 
e conta conosco para obedecer-
mos, ajudarmos e estarmos ao lado 
daqueles que precisam.

Devocional
O relato de Atos 9:36-43 fala a res-
peito de Dorcas. Não temos muitos 
detalhes sobre ela, mas a Bíblia nos 
diz que era uma discípula, notável 
pela sua dedicação à prática de boas 
obras. Ela atendia as viúvas, costur-
ava fazendo vestidos e outras peças 
de roupas para essas senhoras des-
favorecidas. Dorcas adoeceu e mor-
reu, e como Deus tem o plano per-
feito, os discípulos ouviram falar que 
o apóstolo Pedro estava em Lida, 
isto é, estava perto de Jope, cerca de 
15 quilômetros de distância. Então 
mandaram dois homens com o pedi-
do: “Não demore em vir até nós”.
Pedro foi com eles e, chegando, le-
varam-no até o cenáculo (aposento 
no andar superior) onde haviam 
colocado o corpo de Dorcas. Todas 
aquelas mulheres viúvas choravam, 
mostrando o quanto tinham rece-
bido de Dorcas. Acredito que além 
das roupas, elas recebiam carinho e 
atenção.
Pedro, debaixo da potente Mão do 
Deus Trino, ajoelha-se, ora, e Dorcas 

volta à vida.
Dorcas tinha deixado um legado, 
pelo fato que servia em amor. Sua 
dedicação a acompanhou, mesmo 
quando não estava mais lá. Sua 
dedicação deixou rastros como um 
suave perfume.  Eu creio que servir 
é ajudar na prática. 1João 3:18 diz: 
“Filhinhos, não amemos  de palavra 
nem de boca, mas em ação e em ver-
dade”.
Vemos também a parábola do 
Bom Samaritano. Lucas 10:30-37.  
Certo homem estava viajando de 
Jerusalém para Jericó quando foi 
assaltado, espancado, deixado sem 
roupas quase morto. Por aquele 
caminho passou um sacerdote (min-
istro devidamente autorizado, para 

favor de um povo. A função essen-
cial a seu cargo era a de mediador 
entre Deus e o homem). O sacer-
dote, quando viu o homem caído, 
passou pelo outro lado. Se, como 
parece provável, ele estava vindo 
do cumprimento de suas obriga-
ções sacerdotais, naturalmente ten-
taria evitar contato com um possível 
cadáver, por medo de incorrer em 
impureza cerimonial (Nm19:11-19). 
Mas a compaixão humana comum 
é uma lei mais elevada do que a 
observância de qualquer obrigação 
ritual (1Sm:15:22; Am:5:22-24).
Em seguida, passa um levita (um 

-
mente religioso) e faz a mesma coi-
sa, passa pelo outro lado. Mas um 
samaritano, raça desprezada pelos 
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Disposição
para Servir

Leitura Bíblica:  Atos  9:36-43
Cântico: 420 “Ama o teu próximo, busca o perdido”

Major Clóris Andrade
OD Corpo de Itaquaquecetuba
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judeus, fez para com o seu próxi-
mo o que o sacerdote e o levita de-
ixaram de fazer. O samaritano fez o 
que ninguém poderia ter esperado 

obediente ao mandamento, amando 
o seu próximo como a si mesmo.
Na missão de servir, foi-nos deixado 
pelo Mestre o mandamento tão im-
portante de amar a Deus acima de 
todas as coisas e ao nosso próximo 
como a nós mesmos (Lc:10:27).

-
tar ao lado. Conta-se que uma ga-
rotinha de cinco anos saiu para ir à 
casa de sua amiguinha para brincar. 
Chegando lá, a garotinha encontrou 
sua amiguinha muito triste e cho-
rando muito, pois o seu cachorrinho 
havia morrido. Mais tarde, voltando 
para casa, disse à sua mãe: “Minha 
amiguinha estava muito triste e cho-
rando, mas eu a ajudei.” A mãe, sur-
presa e curiosa, perguntou: “Como 
você a ajudou?” E a garotinha re-
spondeu: “Eu chorei com ela.”

Conclusão
Deus valoriza nosso serviço, mesmo 
quando o que fazemos parece in-

um papel a desempenhar no reino 
de Deus. Às vezes, tudo o que Deus 
pede de mim é minha disposição 
para ajudar. A missão de servir é aju-
dar na prática, é obedecer ao man-
damento, é simplesmente estar ao 
lado quando nada pode ser feito. 
Que o nosso servir seja a nossa ado-
ração ao Senhor. 
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Introdução
A igreja é formada de pessoas a 
quem Cristo foi revelado, mas tam-
bém é local de vidas em tratamen-
to. É local de restauração. Sempre 
haverá pessoas chegando com vel-
hos costumes e conceitos adquiridos 
no tempo que não conheciam Jesus, 
quando ainda não eram libertos e 
não haviam nascido de novo. Mui-
tos passam anos sem abandonar o 
“velho homem” e sem se revestir do 
“novo homem” (Efésios 4:22-24)

Devocional
Para abandonarmos essa velha cria-
tura e nos revestirmos da novidade 
de vida é necessário, de acordo com 
o texto bíblico:
1º despir-se do velho ser:
-maneiras de pensar e agir que são 
erradas e por vezes estamos prati-
cando, assim como hábitos e cos-
tumes.
-desejos enganosos
2º revestir-se do novo ser:
-renovar o nosso modo de pensar e 
agir
-sermos semelhantes a Deus em 
justiça e santidade

É preciso querer mudar. Deus re-
quer de nós uma vida de santidade, 
de contínua mudança. 
“...se alguém está em Cristo, é nova 
criação. As coisas antigas já pas-
saram; eis que surgiram coisas no-
vas!” (2 Co. 5.17).  Você pode ser, sim, 
uma pessoa nova em Cristo Jesus, 
servindo a Deus e as pessoas ao seu 
redor.

Sugestão de Atividade
Escolha cinco pequenos vasos de 
cerâmica. Pinte-os, cada um, numa 
das cores: ouro, prata, marrom. 
Use tinta  guache, ou de tecido, ou 
outra que tenha à mão. Em tiras de 
papel, escreva o versículo referente 
a cada vaso (conforme indicado 
abaixo). Dobre e coloque dentro do 
vaso. Coloque-os na mesa, antes de 
começar a reunião. Diga que a pes-
soa que desejar deve escolher um 
vaso para si (sem que ela saiba o sig-

-
ha, chame uma a uma, e pergunte 
por que escolheu aquele vaso. Ouça 
atentamente as respostas. À medi-
da que a dirigente apresentar cada 
vaso, cada um lerá o versículo que 
está dentro do seu vaso.

1. Vaso de ouro - um objeto de ouro 
representa riqueza; ouro é caro, é 
precioso. Representa poder e bele-
za. Poucos podem tê-lo. Em que se 
parece conosco? Quando usamos 
as habilidades que Deus colocou em 
nossas mãos apenas para demon-
strar poder e chamar atenção sobre 
nós, não estamos servindo com hu-
mildade, como Jesus serviu. Veja 1 
Pedro 5.5b.

2. Vaso de prata - um vaso de prata 
é também usado para embelezar 
ambientes; é também valioso, pou-
cos podem tê-lo. Em que se parece 
conosco? Quando somos ape-
nas parte da decoração da igreja, 
porque poucos podem contar con-
osco, guardamos bem trancados os 
nossos dons, não estamos servindo 
com dedicação, como Jesus serviu.  
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As lições
dos vasos

Leitura Bíblica: Efésios 4:22-24
Cântico: 418 “Quero ser um vaso de bênção”

Capitã Rosseli Fernandes
OD Corpo de João Pessoa
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Veja Hebreus 13.16

3. Vaso de bronze  - nada precioso, 
porém, se bem polido, pode parec-
er-se com o ouro e pode enganar al-
guém desavisado. Em que se parece 
conosco? Quando parecemos tão 
crentes, tão polidos na linguagem, 
tão prontos a ajudar, mas estamos 
usando nossos dons para adquirir 
vantagens, não estamos servindo 
desinteressadamente, como Jesus 
serviu. Veja Filipenses 2.3.

4. Vaso de barro  - é o vaso que se de-
ixa moldar pela mão do oleiro. Sua 
aparência não demonstra poder ou 
riqueza, mas tem a beleza do brilho 
que vem do seu criador. Em que se 
parece conosco? Quando temos um 
coração de servo, podemos desem-
penhar tarefas nobres ou serviços 
simples. Quando estamos dispostos 
a servir, não importa quão simples 
sejamos, Deus irá nos usar para Sua 
honra e glória.  Veja 2 Coríntios 4.7. 

Conclusão
Como acabamos de ver, mesmo as 
pessoas que não foram renovadas 
no seu modo de viver, podem ser-
vir, mas por motivos equivocados.  
Já aquelas que se despiram de sua 
velha natureza e que se têm deixa-
do moldar pelo Oleiro (Deus), pre-
starão serviço aos outros seguindo 
o exemplo de servo deixado por Je-
sus; desse modo, as pessoas serão 

Que seja assim conosco; que, com 
nosso serviço, as pessoas vejam que 
somos “amigas de Deus” e, conse-
quentemente, delas também!



Ao se referirem às pessoas de 
idade, as diferentes versões das 
Escrituras Sagradas usam um 

vocabulário enorme, desde o idoso, o 
ancião, “o bem velho”, “o muito velho”, 
o encanecido, o indivíduo de cabelos 
brancos e “os anciãos de venerandas 
cãs” (Jó 15.10, BJ) até as expressões 
mais generosas, como “o entrado em 
dias”, “o adiantado em anos” e “os 
avançados em idade”. A expressão 
moderna “terceira idade”, que já está 
sendo abandonada, não se usa nem 
uma vez. 
A Bíblia alimenta e estimula o respeito 
pelos mais velhos. Basta considerar 
os seguintes textos: 
Uma das leis dadas a Israel por inter-
médio de Moisés diz: “Fiquem de pé 
na presença das pessoas idosas e as 
tratem com todo o respeito” (Lv 19.32, 
BLH). Paulo, sem dúvida, tinha isso 
em mente quando instruiu a Timó-
teo: “Não repreendas asperamente 
ao homem idoso, mas exorta-o como 
se ele fosse seu pai” (1 Tm 5.1, NVI). 
Roboão não levou em consideração 
o conselho dos anciãos para diminuir 
a carga tributária e, então, provocou a 
divisão do reino de Israel, lá pelo ano 
930 a.C. (1 Rs 12.1-15). 
 O tempo de serviço pesado dos levi-
tas era só de 25 anos, dos 25 aos 50 
anos de idade (Nm 8.24-26). A partir 
dessa aposentadoria compulsória, 
eles poderiam ajudar os mais novos 
no trabalho mais leve. 
A esperança de uma longevidade feliz 
aparece aqui e acolá. Por intermédio 
do profeta Isaías: “Nunca mais mor-
rerão ali [no novo céu e na nova terra] 
criancinhas de poucos dias; ninguém 

Morrer aos cem anos será morrer 
moço, e não chegar aos cem anos 
será uma maldição. Vocês construirão 
casas e morarão nelas, farão planta-
ções de uvas e beberão de seu vinho. 
Não construirão casas para outros 
morarem nelas nem farão planta-
ções de uvas para outros beberem do 
seu vinho. O meu povo viverá muitos 
anos como as árvores, e todos terão 
o prazer de aproveitar as coisas que 

BLH). Por intermédio do profeta Zac-
arias: “Os velhinhos e as velhinhas, 
com as suas bengalas na mão, vão se 
sentar nas praças de Jerusalém” (Zc 
8.4, BLH). Por intermédio do apóstolo 
Paulo: “É preciso que Ele (o Senhor Je-
sus) reine, até que tenha posto todos 
os seus inimigos [todos os poderes 
hostis ao reino de Deus] debaixo dos 
seus pés” e “o último inimigo a ser 
destruído será a morte” (1 Co 15.25-
26, BJ). Por intermédio do apóstolo 
João: “Ele [Deus] enxugará toda lágri-
ma dos seus olhos, pois nunca mais 
haverá morte, nem luto, nem clamor, 
e nem dor haverá mais” (Ap 21.4, BJ). 
Das seis pessoas mais envolvidas com 
o nascimento de Jesus, três eram ido-
sos: Zacarias, Isabel (Lc 1.7) e Ana, a 
profetiza (Lc 2.36-38). É muito prováv-
el que Simeão, o homem que tomou 
nos braços o Senhor, fosse um idoso 
à espera da morte (Lc 2.25-32). 
As Escrituras fazem questão de men-
cionar a idade daqueles que morrem 
em adiantada velhice. 

(Revista Ultimato online)

Sabia que existem Serviços ofertados 
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A Bíblia e 
o idoso

Leitura Bíblica: Salmo 71:1-18
Coro: “Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio”

Major Silvia Santana
DDMF PR/SC
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à Pessoa Idosa (60 anos ou mais) 
Serviços que são ofertados no CRAS 
(Centro de Referência de Assistência 
Social) – Proteção Social Básica:
- Programa de Atenção Integral ao 
idoso;
- Programas de Transferência de Ren-
da para famílias ou pessoas de baixa 
renda: Prestação Continuada para 
idosos  (BPC);
- Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos para pessoa idosa;
O CRAS e Centros Comunitários acio-

nam os seguintes direitos:
Serviços: Socioeducativos, socioco-
munitários, entre outros. Por ex-
emplo, atividades lúdico-educativas 
focadas no convívio comunitário, for-
talecimento de vínculos e crescimen-
to pessoal. 
- Espaço Amigo

- Reuniões socioeducativas
- Grupos de Apoio
Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com 

visa a garantia de direitos e o desen-
volvimento da autonomia das pes-

idosas, a partir de suas necessidades 
e potencialidades individuais e soci-
ais, prevenindo situações de risco, a 
exclusão e o isolamento. 
Carteira do Idoso – Documento que 
garante acesso gratuito ou desconto 
de, no mínimo, 50% no valor das pas-
sagens interestaduais, de acordo com 
o Estatuto do Idoso. Destinada a pes-
soas acima de 60 anos, que não ten-
ham como comprovar renda indi-
vidual de até dois salários mínimos.



Dinâmica “Eis-me aqui!”
Material:
Palavras digitadas: Serviço Cristão, 
Deus, Próximo e Compromisso.
01 Coração (vermelho) feito de car-
tolina ou E.V.A.
01 Quadro branco ou outro tipo.
Procedimento:
- Coloquem no alto do quadro a ex-
pressão SERVIÇO CRISTÃO.
- Perguntem: A quem servimos? 
Aguardem as respostas. Então, colo-
quem as palavras DEUS e PRÓXIMO, 
logo abaixo de SERVIÇO CRISTÃO.
- Coloquem em seguida o coração e 
falem que o AMOR é o que nos mo-
tiva a servir a Deus e ao próximo. 
Leiam Mc 12.30 e 31.
- Falem que o serviço que fazemos 
para o próximo é uma evidência do 
nosso amor a Deus. Leiam 1 Jo 3.17.
- Falem também que precisamos ter 
compromisso com a obra do reino. 
Leiam Lc 9.62. Coloquem a palavra 
COMPROMISSO ao lado do coração.
- Perguntem: O que temos realiza-
do no serviço cristão? Aguardem as 
respostas. Incentivem aqueles que 
estão servindo a continuarem nas 
suas atividades, e conclamem os 
que estão parados a levantarem-se 
e dizerem: “Eis-me aqui!”

um de nós, enquanto parte inte-
grante da igreja, colocando em 
prática o serviço cristão, está co-
laborando para o cumprimento da 
Missão Integral da Igreja, somando-
se à pregação do evangelho e da co-
munhão uns com os outros.

Introdução
O que é servir?
1. Realizar trabalho em favor de al-
guém;
2. Prestar culto/adoração/louvor/re-
conhecimento;
3. Obedecer (fazer a vontade) ao 
seu senhor;
4. Suprir as necessidades de al-
guém;
a) Servir Ativamente: quando todos 
os itens acima estão presentes no 
seu ato servil.
b) Servir Passivamente: quando um 
ou mais dos itens acima estão fal-
tando no ato servil.
A ESCOLHA É: servir a Deus ou servir 
a outra coisa, pois de um modo ou 
de outro, você estará sempre ser-
vindo.
O serviço cristão deve ser ativo. É 
este tipo de atitude que Deus espe-
ra de nós e que nos aproxima Dele 
e realmente mostra o nosso amor e 
agradecimento. É este tipo que será 
recompensado no céu, e que contin-
uaremos a fazer na Nova Jerusalém. 

O serviço passivo é um pouco mais 
difícil de compreender. Deus contin-
uadamente transforma o mal que 
nós fazemos em um bem maior. 
Cada ação que tomamos no nosso 

outras pessoas, inclusive numa 
faixa de tempo bem ampla. Assim, 

em pessoas que, de fato, nem nos 
conheceram e  muito tempo depois.
Pedro exortou os servos a servirem 
de bom grado e com lealdade aos 
seus senhores. Devemos fazer as 

. 41 .

SEMANA QUE TERMINA EM 08 DE SETEMBRO

Ser servido 
ou servir?

Leitura Bíblica: Marcos 1 Pedro 2:18; 
Samuel 2:11 e 3:1a

Coro: “Celebrai com júbilo ao Senhor”

SS Elizene Sachs
Corpo de Boqueirão - PR/SC

S E R
 V

 I Ç O
 

coisas para Deus e não para os ho-
mens, assim como Samuel que ser-
via a Eli.
A Bíblia nos conta que, desde crian-
ça, Samuel servia a Deus e, mesmo 
sendo tão jovem, sua maturidade 
era avançada por conta da comun-
hão que tinha com Deus. Através da 
vida dele podemos aprender muito 
sobre serviço.
Samuel era aprendiz de Eli, e a fun-
ção do aprendiz naquele contexto 
consistia em: abrir as portas do tab-
ernáculo toda as manhãs, limpar 
os móveis do templo, varrer etc. (1 
Samuel 3:15) Porém, antes de apre-
ndiz de Eli, Samuel era aprendiz 
do Senhor, a quem ele servia com 
amor e submissão.
O tempo passava, e Samuel crescia 
em Deus. E quando crescemos em 
Deus, crescemos diante dos ho-

dos obstáculos  etc...
Muitos querem fazer a obra de 
Deus, mas não se submetem às 
pequenas coisas; contudo, devemos 
nos lembrar que, como cristãs e 
sendo parte do Exército de Salva-
ção, somos chamadas a ser SALVAS 
PARA SERVIR sempre e quando se 

Aplicação
Existem várias maneiras de servir-
mos ao nosso próximo e também 
a Deus, assim como serviu Samuel.  
Podemos servir, cuidando da nossa 
igreja, oferecendo a Deus nosso 
louvor, amando uns aos outros ou 
dizendo para Deus: “Eis-me aqui.” 
De que maneira você está servindo?
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Dinâmica
Separar em grupos e em determi-
nado tempo listarem diversas pes-
soas que nos servem com seu trab-
alho em nosso dia a dia: porteiro do 
prédio, cabeleireiros, caixas do su-
permercado, funcionários das com-
panhias de água e luz, jardineiros, 
os atendentes no posto de saúde, os 

Ter um momento de intercessão por 
cada um desses trabalhadores. 

“Quem construiu o primeiro templo 
do Senhor?” 
O primeiro templo foi projetado pelo 
rei Davi e executado no tempo do 
rei Salomão. Mas Salomão não ex-
ecutou a obra sozinho. Quero citar 
as características de um rei que nem 
era de Israel, mas que foi fundamen-
tal na construção do templo. Ele se 
chamava HIRÃO, era rei de Tiro.
Aprenderemos aqui que devemos 
ser como Hirão na construção do 
templo. Agora, não mais um templo 
físico, mas um templo espiritual, as 
nossas vidas. 
Quem é templo do Senhor?  Cada 
um que tem recebido a Jesus como 
seu Salvador.

Quais as características que o rei 
Hirão teve que nós devemos ter para 

1º- amizade que ultrapassa gera-
ções. 
O rei Hirão já havia tido um relacio-
namento com o Rei Davi e fornecera 
madeira para a construção do palá-
cio (1 Reis 5:1) e continua ajudando 
Salomão.
Hirão valoriza as outras pessoas, es-

tende sua amizade, é leal e assim de-
vemos ser uns com os outros.  Con-
tudo, quantas vezes temos medo, 
sentimos inveja do sucesso do outro 
e no lugar de agradecer a Deus pelo 
que Ele faz na vida dos outros, so-
mos críticos e destrutivos. 
2º- Hirão não somente estende am-
izade, mas supre as necessidades 
materiais, entrega o melhor em fa-
vor do outro. Madeira, mão de obra, 
navios, marinheiros, tesouros (1Reis 
5:8,18; 9:27; 10:11 e 2 Crônicas 2:12). 
Quanto estamos dispostos a dar do 
que é nosso, do nosso melhor em 
favor do próximo? Quantos de nós 
somos egoístas?  Pensamos que se 
ajudarmos, se dermos do que te-
mos, vai nos faltar! Achamos que o 
que Deus nos tem dado é apenas 
nosso e não ajudamos no desen-
volvimento de outras pessoas, na 

3º- Trabalhar junto, acompanhar - o  
Rei Hirão não apenas colocou mate-
riais e pessoas à disposição de Sa-
lomão, mas trabalhou junto, acom-
panhou (1 Reis 5:12).
O tempo dedicado ao outro é de 
suma importância no desenvolvim-
ento, o andar junto, acompanhar, 
estar ao lado. Quanto tempo você 
dedica às pessoas?
4º- Mais uma característica desse rei 
de Tiro, é que os relacionamentos es-
tavam acima das frustrações (1 Reis 
9:10 e 11 – terra de Cabul – Cabul sig-

ou suas atitudes se você fosse o rei 
de Tiro:  trabalhou 20 anos para aju-

-
plo, enviou material, mão-de-obra, 
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SEMANA QUE TERMINA EM 15 DE SETEMBRO

Ajudando na construção 
do(s) “templo(s)” (vidas)

Leitura Bíblica:  1 Reis 6 a 10
Versículo-chave: Efésios 4:11-13

Cântico: 418 “Quero ser um vaso de bênção”
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interessou-se pela obra e recebe ci-
dades inúteis. Pense nos seus senti-
mentos e no que faria. 
Ao lermos o texto bíblico, vemos que 
não mudou muita coisa entre Hirão 
e Salomão. Hirão expressa o que ele 
acha das cidades, é honesto, mas é 
depois desses versículos que lemos 
que os marinheiros navegaram jun-
tos e que os navios de Hirão levaram 
madeira de Junipero a Salomão. 

Aplicação
Como nossa vida seria mais fácil se 
não mudássemos nossa forma de 
tratar as pessoas, mesmo quando 
não recebemos aquilo que nos agra-
da; mesmo ao nos sentirmos desval-
orizados, quando parece que não re-
conhecem nosso esforço e nos dão 
qualquer coisa. 
Entendo que Hirão soube que sua 
responsabilidade, seu relaciona-
mento com o povo de Deus eram 
mais importantes do que seu ponto 
de vista com relação às cidades. Ele 
continuou com sua aliança com Sa-
lomão, continuou fornecendo ma-
terial e acompanhou o trabalho de 
Israel.
Na sua vida, o Reino de Deus está ac-
ima dos seus próprios desejos? Você 

Não temos mais um templo físico a 
construir, mas temos vidas, templos 
do Senhor a valorizar, investir bens e 
tempo, acompanhar para que apre-
ndam e cresçam, servi-las, em nome 
de Jesus, ou seja, colocar o bem do 
Reino de Deus acima de nossos de-
sejos. Você tem agido assim? Você 
tem servido assim?
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Introdução
1-  De que diferentes maneiras  as 
pessoas  reagiram à generosidade  
de Jesus?
Jesus era generoso em dar de seu 
tempo, afeição e recursos. Isso 
atraía as pessoas, que alegremente 
lhe retribuíam essa generosidade. 
(Luc. 8:1-3) Por experiência própria, 
Jesus podia dizer: “Praticai o 
dar, e dar-vos-ão. Derramarão 
em vosso regaço uma medida 
excelente, recalcada, sacudida e 
transbordante. Pois, com a medida 
com que medis, medirão a vós em 
troca.” -   Luc. 6:38.
Naturalmente, alguns tentaram 
associar-se com Jesus apenas por  
causa  do que  podiam  receber  dele.  
Esses  falsos amigos abandonaram 
Jesus quando entenderam mal algo 
que ele havia dito.  Em  vez  de  dar  
a  Jesus  o benefício  da dúvida, 
eles precipitadamente tiraram uma 
conclusão errada  e  lhe deram  as 
costas.  Os  apóstolos,  por  sua  vez,  
eram leais. A sua amizade com Cristo 
foi provada muitas vezes , mas eles 

bons e nos maus momentos. (Leia 
João  6:26,_56,60, _66-68   . ) Na  sua  
última  noite  como  humano  na  
Terra,  Jesus  expressou  seu  apreço 
pelos  seus amigos, dizendo: “Vós  

minhas  provaçõi3s.” -  Luc.  22:28.

amizade pelos discípulos, e como 
estes reagiram?
Pouco depois de Jesus ter elogiado 

a lealdade de seus discípulos, esses 
mesmos homens o abandonaram. 
Eles permitiram que o medo do 
homem fosse maior do que seu 
amor a Cristo. Novamente, Jesus 
os perdoou. Depois de sua morte 
e ressurreição, ele lhes apareceu 

sagrada: fazer discípulos “de 
pessoas de todas as nações” e 
serem testemunhas suas “até à 
parte  mais  distante da terra”.  
(Mat. 28:19; Atos 1:8) Qual foi a 
reação dos discípulos?
Os discípulos se empenharam 
de toda a alma na divulgação da 
mensagem do Reino. Apoiados 
pelo espírito santo de Jeová, logo 
cobriram Jerusalém com o seu 
ensino. (Atos 5:27-29) Nem mesmo 
a ameaça de morte podia dissuadi-
los de acatar a ordem de Jesus de 
fazer discípulos. Apenas algumas 
décadas depois de terem recebido 
essa  ordem, o  apóstolo Paulo 
podia escrever que as boas novas 
haviam sido pregadas “em toda a 
criação debaixo do céu”. (Col. 1:23) 
Certamente, aqueles discípulos 

vínculo de amizade que tinham 
com Jesus!
3- De que maneiras os discípulos de 
Jesus permitiram que Seus ensinos 
os afetassem?
Os que se tornaram discípulos 
permitiram também que os 
ensinos de Jesus afetassem a 
sua vida pessoal. Muitos tiveram 
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SEMANA QUE TERMINA EM 22 DE SETEMBRO

Correspondendo à 

Leitura Bíblica: João 15:1-15
Cântico: 118 “Achei um bom amigo”
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de fazer grandes mudanças na 
sua conduta e personalidade. 
Alguns novos discípulos haviam 
sido homossexuais, adúlteros, 
beberrões ou ladrões. (1 Cor. 6:9-
11) Outros tiveram de mudar sua 
atitude para com pessoas de outra 
raça. (Atos 10:25-28) Ainda assim, 
obedeceram  a Jesus. Renunciaram 
à velha personalidade  e  assumiram  
a ·... nova. (Efésios 4:20-24) Vieram 
a conhecer “a mente de Cristo” 
por entenderem e imitarem o Seu 
modo de pensar e de agir. - 1 Cor. 
2:16.

Aplicação
Sendo que nós somos amigas de 
Jesus, e tendo muitos amigos, em 
nosso vizinhança, trabalho,  família 
mãe irmãos que não só são parentes 
que também são nossos amigos. 
Como estamos compartilhando ou 
dividindo essa amizade especial 
que é Jesus. Jesus assim como 
vimos no inicio do devocional era 
generoso em dar de seu tempo, 
afeição e recursos. Nós podemos 
dar nosso serviço que pode ser com 
nosso tempo, nossos talentos e até 

falando, serviço é se doar a nosso 
amigos assim como Jesus nosso 
amigo se dou para nos e por nós 
incondicionalmenteaqueles nossos 
amigos devemos pensar que como 
amigos de Jesus mais que podemos 
da no que podemos receber,que 
nossos donativos de serviço feitos 
de coração sejam grandes.



Atividades
Convidar as sócias para realiza-
rem uma atividade de serviço-
mutirão na Liga ou no Corpo, de 

Dirigente/Dirigentes.

Introdução
Quando falamos em educação, 
lembramos que a educação e os 
bons costumes começam em casa, 
no relacionamento familiar. Na 
escola, o professor ensina a lição 
que vai nos preparar para o fu-
turo. Quando a criança é educada, 
facilita o estudo na escola e ajuda 
o professor a passar as tarefas 
com facilidade.
Tito 2:11-13 diz: “Porquanto a 
graça de Deus se manifestou sal-
vadora a todos os homens. Edu-
cando-nos para que, renegadas a 
impiedade e as paixões mundan-
as, vivamos no presente século, 
sensata, justa e piedosamente 
aguardando a bendita esperança 
e a manifestação da glória do nos-
so grande Deus e Salvador Jesus 
Cristo.”
Na passagem de Lucas 10:40 
vemos também as irmãs Marta e 
Maria. Enquanto Marta se agitava 

escutar Jesus. Aprendendo com 
Ele. No versículo 41, Jesus chama 
a atenção de Marta: “Marta, an-
das inquieta e te preocupas com 
muitas cousas.” Enquanto Marta 
estava preocupada com os afaz-
eres do lar, para agradar o Mestre; 

Maria procurava aprender mais 
as coisas espirituais do Reino de 
Deus.
Estamos neste mundo de muita 
agitação e corre e corre diário, 
no qual temos de nos dividir para 
poder cumprir as tarefas do dia a 
dia, sem nos esquecer do principal 
em nossas vidas que é o momento 
com JESUS, pois Ele nos ensina e 
capacita a como organizar nosso 
dia a dia para encontrarmos tem-
po para as prioridades.
No centro de um sistema educa-
tivo deve situar-se o ser humano 
a educar, num horizonte de pleni-
tude. A tarefa educativa consiste, 
na verdade, na capacidade de 

presente inquietação do homem, 
mantendo vivo o amor pelo saber, 
despertando o coração e pondo 
em marcha a sua razão e a sua 
liberdade. (Wikipedia.org/wiki/
Educação) 
Como lemos no texto acima, o ser 
humano é o foco central da edu-
cação – seja ela secular ou cristã.
Ensinar as crianças boas maneiras 
e mostrar princípios espirituais 
e bíblicos irá ajudá-la a se de-
senvolver na sociedade com um 
caráter formado, para que possa 
ser um agente de transformação 
em sua comunidade, por meio do 
serviço que prestará.
 “Ninguém escapa da educação. 
Em casa, na rua, na igreja ou na 
escola, de um modo ou de muitos, 
todos nós envolvemos pedaços da 
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Educando bem 
para servir bem

Leitura Bíblica: Tito 2:11-13
Cântico: 379 “O bom soldado de Jesus”
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vida com ela: para aprender, para 
ensinar.. Para saber, para fazer, 
para ser ou para conviver, todos 
os dias misturamos a vida com a 
educação.”. (BRANDÃO, 1981, p.7)

Conclusão
Um dia, a graça de Deus chegou 
até nós através de Jesus, mani-
festando-se salvadora, educando-
nos e trazendo-nos de volta aos 
pés de Quem nunca deveríamos 
ter saído – e começamos de novo 
a aprender. Esse processo da gra-
ça que educa deve pôr em nossos 
corações uma tranquila expecta-
tiva pela volta de Jesus, a nossa 
bendita esperança.

 Você tem sido educada por Deus? 
Ele tem educado e corrigido suas 
emoções momentâneas, carnais, 
e tem feito de você uma mulher, 
madura em Cristo Jesus? Que essa 
palavra caia em terra boa e pro-

-
car uma vida mais perto de Deus 
e mais longe de nós mesmos: no 
centro da vontade de Deus!

Oração
Em quero, Senhor, ser educado 
por Ti, para que minhas emoções 
momentâneas manifestem ma-
turidade em minha vida cristã. Em 
Cristo, Amém.



Sugestão de Atividades 
Traga para o encontro os 
seguintes produtos e veja se 
alguém sabe quem os inventou. 
Para que servem? Que benefícios 
trouxeram? Por que seus 
inventores são desconhecidos? 

Sutiã: Mary Phelps Jacob
Garrafa térmica: James Dewar
Fralda descartável: Marion 
Donovan
Chapinha de cabelo: Lady Jennifer 

Esmalte de unha: Michelle Ménard

Fonte: http://www.
sitedecuriosidades.com

Introdução
Um dia destes, entrei num salão 
de beleza. Enquanto aguardava 
minha vez, observei duas 
mulheres criando seu canal no 
youtube. Empolgadas, começaram 
ali mesmo a postar vídeos com 
dicas de moda. Assim como elas, 
muita gente está em busca do 
seu minuto de fama. No mundo 
virtual, por exemplo, nunca vimos 
tantas páginas, blogs, canais e 
contas pessoais sendo divulgados. 
E vale de tudo para conseguir 
alguns “likes” - pegadinhas, 
receitas mirabolantes, conselhos 
amorosos, dicas de maquiagem 
e assim por diante. Parece que 
essa facilidade toda deixou mais 
evidente nossa necessidade de 
aparecer e conquistar seguidores.

O problema nisso é que, em um 
mundo onde gostamos de expor e 
divulgar tudo o que fazemos, tem-
se tornado cada vez mais difícil 
obedecer esse conselho de Jesus: 
“Portanto, quando você der esmola, 
não anuncie isso com trombetas, 
como fazem os hipócritas nas 

serem honrados pelos outros. Eu 
lhes garanto que eles já receberam 
sua plena recompensa.  Mas 
quando você der esmola, que a 
sua mão esquerda não saiba o que 
está fazendo a direita.” (Mt. 6.2,3). 
Embora Jesus esteja falando de 
dar esmolas, o conselho se aplica 
a qualquer boa ação, serviço ou 

Tocar trombeta, ou seja, chamar 
atenção para si mesmo, em 
busca do reconhecimento dos 
homens, continua sendo errado. 
E o complemento está em outro 
princípio bíblico: “Que outros façam 
elogios a você, não a sua própria 
boca; outras pessoas, não os seus 
próprios lábios” (Pv 27.2). Quando 

sair por aí buscando elogios, 
postando fotos ou exaltando 
nossos próprios atos. Isso deve 
ser feito por outros, se for o caso. 
Há na Bíblia uma personagem que 

frasco de alabastro. Alguém que 
se aproximou de Jesus para adorá-
lO de forma prática, derramando 
um perfume caro aos seus pés. 
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SEMANA QUE TERMINA EM 06 DE OUTUBRO

Não busque
likes

Leitura Bíblica: Mateus 6:2-3
Cântico: 428 “Vamos nós trabalhar”

Coro: Tua graça me basta (Toque no Altar)
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com a atitude dessa mulher, que 
declarou: “em qualquer lugar do 
mundo inteiro o que ela fez será 
contado” (Mt 26.13). Mas, será 
que não faltou um detalhe? Como 
vamos nos lembrar dela, se nem 
sabemos o seu nome? E os autores, 
que em tantas passagens incluem 
até a linhagem dos benfeitores 
citados, resolvem ocultar o nome 
de alguém que provavelmente 
se tornaria famoso. Por quê? A 
resposta é simples: o ato de serviço 
e adoração era mais importante 
do que o nome da pessoa que o 
estava executando. 
Um pouco diferente dos nossos 
dias, não? Ela não deixou seu 

com Jesus ou pediu umas curtidas 
na sua foto. Ela não disse seu 
nome porque seu nome não 
era importante; importante era 
o que ela estava fazendo. Jesus 

anonimato.

Aplicação
Que ao servir, não caiamos 
no erro de buscar likes. Que 
nossa motivação seja apenas o 
engrandecimento de Cristo, e 
não a exaltação do nosso próprio 
nome. E, se acontecer de sermos 
elogiadas, que seja pelos lábios de 
outras pessoas. Você pode dizer 
“amém” a isso?



O encontro de Jesus com a 
mulher samaritana não foi 
casual, mas providencial. 

Da parte da mulher, buscar água 
naquela hora do dia, sob o sol es-
caldante, tinha uma razão. Ela era 
considerada uma pessoa imoral, 
uma prostituta diante da lei, como 
foi ensinado pelo Senhor Jesus 
(Marcos 10.1-9).
Porém, Ele veio para salvar o mun-

precisam de médico”. Diante de 
Deus todos são pecadores e neces-
sitam de salvação.  Aquela mulher 
era uma sofredora que buscava a 
felicidade de forma equivocada e 
naquilo que não pode satisfazer.
Ela sofria discriminação por parte 
da sociedade, como acontece hoje 
em dia, quando as mulheres são 

racial e religiosamente e, mais que 
isso, são agredidas maltratadas e 
até mortas.
Porém, para o Senhor Jesus, a 
condição da mulher era a mesma 
de todas as pessoas. Quando Ele 
se encontrou com Nicodemos e lhe 
revelou o que deveria fazer para 
ser salvo, disse que ele precisava 
nascer de novo (João 3.5-7).
Não importa se alguém é homem 
ou mulher, samaritano ou judeu, 
ignorante e pecador ou um mestre 
da lei, se seu encontro com Deus se 
dá ao meio dia, ou à noite (às escon-
didas), todos precisam de salvação, 
ilustrada por Jesus como “nascer de 
novo” ou “beber da água da vida’”.

No caso da mulher, Jesus revelou a 
ela Quem Ele é, o Messias, o Salva-
dor. Ele procura adoradores que O 
adorem em espírito e em verdade, 
pois a adoração é o meio pelo qual 
experimentamos uma mudança 
radical em nossas vidas, e Jesus é 
o único meio pelo qual chegamos 
a Deus, com a ajuda do Espírito 
Santo.
Ao crer em Jesus, a vida daquela 
mulher mudou radicalmente, pois 
deixou o cântaro e foi anunciar ao 
seu povo que havia achado o Mes-
sias.
A revelação de Jesus à mulher sa-
maritana foi das mais claras e pro-
fundas e mostra que todo aquele 
que tem sede de Deus pode rece-
ber o Espírito Santo e ter a sua vida 
inundada pela graça de Deus e se 
tornar uma serva ou servo do Sen-
hor.
Basta crer de todo o coração.
Como Jesus disse “ter vindo ao 
mundo para servir e dar a sua vida 
em resgate de muitos”, nós tam-
bém como Seus discípulos, e nosso 
objetivo de vida é servir o Mestre 
servindo os nossos semelhantes.

A verdadeira adoração
Poema de Mardonio Abreu

A verdadeira adoração
É fruto do nosso amor

E se expressa no serviço
Que prestamos ao Senhor.

Em espírito e em verdade
É a verdadeira adoração;
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A Missão 
de Servir

Leitura Bíblica: João 4.1-28
Cântico: 416 “O Filho de Deus veio para salvar”

Coro: “Tu és digno do meu louvor”

Comissário Paulo Rangel

A
 D

 O
 R

 A
 Ç

 Ã
 O

A esses o Pai procura
E alegram Seu coração.

Muitos pensam que adorar
É apenas dar louvor.

Adorar é mais que isso, 
É servir só por amor,
É viver em santidade
Com a vida no altar,

É viver em integridade.
Um testemunho de verdade, 

Quem adora a Deus, triunfa
E derrota a satanás;

Vai vencendo as batalhas
E adorando o Deus vivo,
Não mais olha parta trás.

Quem adora a Deus entende
Que sem Ele nada é

É um eterno dependente
De Jesus de Nazaré.

A verdadeira adoração
Que agrada ao Senhor

E expressa a gratidão
Dos que amam ao Redentor.

Por isso vamos:
Adorar intensamente, 
Adorar Sua majestade,
Adorar bem consciente,

Adorar o onipotente
Em espírito e em verdade.
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“Ora, qual destes três 
você diria que foi o 
semelhante da vítima 

dos bandidos? E ele disse: O que 
usou de misericórdia para com 
ele. Disse, pois, Jesus: Vai, e faze 
da mesma maneira.”

Não foi por acaso que o Mestre 
Jesus Cristo deixou o maior exem-
plo em questão de servir. Toda a 
sua vida foi pautada por serviços 
em prol do ser humano.
Atualmente vivemos num período 
em que as pessoas só querem ser 
servidas, e o mundo capitalista 
leva o homem a tornar-se mais 
egoísta. Contudo, para aqueles 
que possuem a presença do 
maior professor que já existiu e 
que ensinou o verdadeiro sentido 
da palavra servir, sabemos que 
nossa missão deve ser servir sem 
esperar recompensa.
Recordo da minha infância, 
quando vizinhos pediam ajuda e 
nos compensavam com algumas 
moedinhas. Meus pais nos fa-
ziam voltar e devolver, pois nos 
ensinavam que uma pessoa com 
educação cristã deve servir sem 
esperar retribuição. Esse ensina-
mento eles transmitiram com 
muita eficiência e, até hoje, esse 
comportamento deles do pas-
sado nos faz refletir sobre o as-
sunto.

Comissionada para servir é nossa 
missão em relação a todos que 
necessitam do nosso apoio. Na 
parábola do Bom Samaritano, so-
mente um deles sabia o sentido 
real do amor, demonstrado na 
atitude de servir.
Para o bom samaritano, não im-
portava quem e o que realmente 
deveria ser feito, ele fez, serviu a 
quem estava em extrema neces-
sidade. Podemos ignorar, passar 
de largo, não ver, mas a nossa 
vida com Deus e o próprio Es-
pírito irão nos alertar que somos 
comissionados para servir, para 
termos ter uma atitude que irá 
transformar a vida daqueles que 
precisam de nós.
Em meu dia-a-dia como profes-
sora, tenho muitas experiências, 
e são muitas as vezes que tenho 
auxiliado a quem precisa. Tenho 
a grande responsabilidade de en-
sinar e, juntamente com os con-
hecimentos que transmito, pro-
curo ajudar na hora certa, pois 
isso pode mudar o curso de uma 
vida. Precisamos nos dispor a 
servir sempre que a necessidade 
surge, para que não venhamos a 
dizer arrependidos tempos mais 
tarde: “Ah! Se eu tivesse auxiliado 
na hora que ele ou ela precisava, 
não teria acontecido isso!”
Infelizmente nos deparamos com 
crianças que estão sendo ensina
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Comissionadas
para servir

Leitura Bíblica: Lucas 10:36-37
Cântico: 226 “Na presença do meu Mestre”

SS. Débora Silva
Corpo de Quaraí

A
 M

 I Z A
 D

 E

das na base do “toma lá da cá”, ou 
seja, da barganha, e isso é muito 
triste, e faz-se urgente reverter 
esta realidade!  Nossas crianças 
e jovens precisam logo aprender 
a ajudar sem almejar retribuição.
A maior recompensa para aqueles 
que são comissionados a servir é 
uma vida cheia de bênçãos que 
Deus concede a todos os cora-
ções caridosos que se preocupam 
com o ser humano. 
As pessoas precisam de todos 
os tipos de ajuda, mas o auxílio 
espiritual é o mais importante, 
pois as almas estão sedentas da 
presença de Jesus Cristo. Ajudar 
a levar a Palavra de Deus, que é a 
solução para todos os problemas, 
irá realmente fazer a diferença na 
vida delas.
Tendo Deus, temos tudo, por isso 
nossa missão mais importante 
deve ser a de levar a Verdade 
que liberta, que é o próprio Deus 
encarnado, a Palavra feito carne, 
Jesus! As Escrituras dizem: “E con-
hecerão a verdade, e a verdade 
os libertará” (Jo. 8.32).
Que o Senhor nos ajude a proc-
lamar essa verdade e a vivermos 
por ela, para que as vidas das 
pessoas ao nosso redor sejam 
transformadas e possam experi-
mentar o grande amor de Deus!



Introdução
O amor é muito bonito e 

quando demonstrado de forma 
verdadeira. Encontramos a maior 
expressão de amor no próprio 
Deus, que enviou Seu único Filho 
para morrer na cruz por amor 
ao mundo todo! Por amor a 
você! Mesmo sendo nós pessoas 
pecadoras e com muitos erros, 
Deus nos amou, foi algo especial, 
grande amor sem igual!
E você, ama ao Senhor?  Será que 
de fato amamos a Cristo, a ponto 
de entregarmos tudo a Ele?
Devemos entregar ao Senhor 
nossos SONHOS – Sonhar não é 
errado, estabelecer metas que 
almejamos alcançar ao longo de 
nossa vida.  Mas, quantas vezes 
deixamos Deus fora dos nossos 
sonhos? Quantas vezes fazemos 
planos, mas não oramos, não 
buscamos o Senhor para saber 
qual é a vontade dEle! Em Mateus 
6.33 lemos: “Busquem, pois, em 
primeiro lugar o Reino de Deus e 
a sua justiça, e todas essas coisas 
lhes serão acrescentadas”.
Devemos entregar ao Senhor nossa 
VONTADE – É bem conhecido de 
todas nós a oração do PAI NOSSO 
descrita em Mateus 6. Contudo, 
quantas vezes oramos para que 
a vontade de Deus seja feita 
em nossa vida, mas na verdade, 
queremos que a nossa vontade 
se cumpra, e não a de Deus! Ele 
sempre tem o melhor para cada 

uma de nós, mas precisamos 
entregar nossa vontade no altar 
do Senhor.
Devemos entregar ao Senhor 
nosso FUTURO – Quantas de nós 
ainda sonhamos com um futuro 
melhor, para nós mesmas, para 

Quantas de nós sonhamos com 
um futuro melhor para nosso país? 
Em Jeremias 29.11 lemos: “Porque 
sou que conheço os planos que 
tenho para vocês, diz o Senhor, 
planos de fazê-los prosperar e não 
de lhes causar dano, planos de 
dar-lhes esperança e um futuro.” 
Por mais difícil que seja, quando 
amamos ao Senhor de todo o 
nosso coração e entregamos 
nosso futuro em Suas mãos, 

melhor para nós.

Aplicação
Qual o tamanho do seu amor por 
Cristo?
Cristo nos amou tanto, que 
morreu para nos perdoar, dar-
nos nova vida e um futuro 
cheio de esperança. Ele deseja 
que O amemos também! Que 
entreguemos a Ele nossos sonhos, 
nossas vontades e nosso futuro.  
Que Deus continue nos ajudando 

coração!

Oração
Ó Deus, ajuda-nos a demostrar 
nosso amor a Ti, a escutar Teu 
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Qual o tamanho do 
seu amor por Cristo?

Leitura Bíblica: Jeremias 29:11
Cântico: 313 “O que me importa se as nuvens”

Tenente Josiane Martinez
OD Corpo de Joinville
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chamado e a demonstrar nosso 
amor a Ti ajudando as pessoas 
que trazes aos nossos cuidados. 
Em nome de Jesus. Amém

Poema
Afonso Claudio de Meireles

O amor não se pode medir, mas 
ser provado a cada instante da 
vida.
O amor não pode ser visualizado, 
mas as manifestações do seu 
efeito, sim.
O amor é algo tão raro, que 
muitos dizem amar, porém, basta 
uma desavença para extinguir tal 
sentimento declarado. Porque o 
amor não precisa ser declarado 
com palavras evasivas e eivada de 
lisonjas, o amor se sobressai na 
adversidade, naturalmente, sem 
nenhum esforço, tal como a luz 
do sol que não se pode ocultar na 
imensidão espacial.
O amor contraria o eu, fala mais 
alto que o SER, não é avarento ao 
ponto do TER, faz bem a quem 
está mal, faz bem a todo o tempo. 
O amor é o tesouro mais precioso 
de todo o universo, não há maior 
riqueza, poucos são os que 
possuem esta dádiva divinal.
O amor, quem poderá entender 
sua profundidade, altura, largura 
e imensidão?
O amor é tão puro e santo, por 
isso que não cabe plenamente em 
nosso coração.



“Tentem pensar como Cristo Jesus 
pensava. Mesmo em condições de 
igualdade com Deus, Jesus nunca 
pensou em tirar proveito dessa 
condição, de modo algum. Quando 
sua hora chegou, Ele deixou de 
lado os privilégios da divindade 
e assumiu a condição de escravo 
“servo”, tornando-se humano! E, 
depois disso,  permaneceu humano. 
Foi sua hora de humilhação. Ele 
não exigiu privilégios especiais, 
mas viveu uma vida abnegada e 
obediente, tendo também uma 
morte abnegada e obediente – e da 

Versão: A Mensagem

Esse texto nos diz que Jesus, 
estando em forma de Deus, não 
prevaleceu do fato de ser igual 
a Deus, muito pelo contrário, 
esvaziou-se de Sua condição e 
assumiu a condição humana, a 
condição de praticamente um 
escravo,fez-Se servo.
O sentimento que permeava 
Jesus, e sobre o qual Paulo está 
orientando a Igreja de Filipos, 
o sentimento de SERVIR com 
humildade - algo tão raro em 
nosso tempo. Você anda na rua, 
nos transportes coletivos e é difícil 
ver alguém levantar e dar o lugar 
para uma pessoa mais velha ou 
que está gestante. É difícil você 
ver alguém ajudando a empurrar 
um carro que parou, ajudar outra 
pessoa que precisa, preocupar-
se com a necessidade do outro. 

Infelizmente, as pessoas que 
moram na rua viraram paisagem, 
parte do cenário, quase ninguém 
se importa. Por tudo isso, podemos 

resgatar o prazer de servir!
Jesus é o nosso maior exemplo 
de servo.  Ele mesmo, quando 
esteve entre nós disse a respeito 
de Si mesmo: “...como o Filho do 
homem, que não veio para ser 
servido, mas para servir...”  (Mt. 
20.28).
Nosso tempo, nossa cultura, nos 
ensina que aquele serve é que é 
o menos afortunado, e o que é 
servido, esse, sim, está em posição 
de destaque. Mas não é isso que o 
Evangelho de Jesus nos ensina. E 

ir contra a nossa própria cultura 
e acreditarmos na Palavra de 
Deus que diz que precisamos ter 
conosco o mesmo sentimento que 
houve em Cristo Jesus. Mesmo 
podendo nos colocar em lugar 
de sermos servidos, devemos ter 
o prazer de servir, o prazer de 
estender a mão. 

Servir é um privilégio, porque 
servir é algo que vem do céu. A 
Igreja de Cristo tem dois chamados 
que são que são inerentes a ela: 
salvação e serviço.
Somos chamados para pregar a 
salvação e para servir o mundo, 
apregoando o Reino de Deus.
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Salvos para: 
Servir com alegria!

Leitura Bíblica: Filipenses 2:5-8
Cântico: 409 “Eu quero trabalhar por meu Senhor”

Tenente André Sena
OD Corpo de Piraí do Sul
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Que possamos praticar aquilo que 

a atitude de vocês a mesma de 
Cristo Jesus.” Ou seja, a atitude do 
serviço humilde!
Que tenhamos o mesmo 
sentimento de Jesus, este é o 
chamado de Deus para nós, hoje, 
agora. Ao compreendermos como 
Cristo desceu da glória para a 
humilhação, da vida eterna para 
a morte cruel, saberemos o que é 
renúncia e abnegação e a dar de 
acordo com o Modelo, que é Jesus.
O sermão mais difícil de pregar é 
o da negação própria. A avareza e 
o eu fecham as portas para o bem. 
Cristo não agradou a Si mesmo, 
mas gastou e apagou a Sua vida 
em serviço dos demais. 
Oração: “Senhor, ajuda-nos a ter 
um coração de servos. Mostra-nos 
pessoas que podemos servir em 
Teu nome. Amém!”

Atividade 
Aprendam e ensinem a 
confeccionar roupas de frio. 
Tricotem cobertores, cachecóis, 
toucas, luvas... estejam prontas 
para aquecer o frio de quem 
necessita. 
Ajudem uma família necessitada 
com uma cesta básica.



Ilustração
“Aves que voam em formação de V” 
- Cientistas conseguiram desvendar 
a razão pelas quais algumas aves 
migratórias voam formando a letra 
V no céu.  Os dados coletados reve-
laram que as aves sabem se posicio-
nar com perfeição para aproveitar o 
impulso gerado pelo deslocamento 
de ar causado pelo bater das asas 
da ave que voa logo à frente.

É no Livro de Neemias que encon-
tramos a extraordinária história de 
um chamado para servir!
Com Neemias, aprendemos a 
dinâmica do servir, seja como em-

lidas domésticas ou como líder es-
piritual!
Neemias era provavelmente da 
tribo de Judá e pode ser que fosse 
até descendente do Rei Davi. Ele se 

É provável que o pai de Neemias 
tenha sido levado para o cativeiro 
quando Jerusalém caiu nas mãos 
dos babilônicos. Provavelmente ele 
nasceu no cativeiro e foi cercado 

e corruptoras do Oriente Próximo. 
Mas quando encontramos Neemias, 
ele está servindo como copeiro do 
Rei em Susã, principal palácio e 
residência de inverno do Rei.
Como copeiro, tinha uma posição 
singular. Exerce ao mesmo tempo 
os cargos de primeiro ministro e 
mestre de cerimônias.
Neemias viviam em um ambiente 
hostil e conturbado, pois havia o 
temor das intrigas e ameaça con-

stante de assassinato do rei.
Era, portanto, natural, que para 
ocupar esta posição, o rei procu-
rasse um homem com sabedoria, 
discrição, hábil, e disposto a servir!
Justamente nesta época, Neemias 
recebe a visita de seu irmão, Ha-
nani, que lhe transmite a notícia da 
situação do seu povo, que está em 
grande miséria e desprezo; os mu-
ros de Jerusalém estão derrubados 
e as suas portas queimadas a fogo!
Essa informação é terrível e de-
salentadora!  Todas as tentativas 
de reconstruir o muro foram frus-
tradas!  Neemias está consciente 
de que uma cidade sem portas, 
trancas e muralhas bem altas, não 
é uma cidade! 
Então, Neemias toma uma atitude: 
ele começa a orar, interceder por 
seus irmãos e pede permissão ao 
rei para ir a Judá, com o objetivo de 
reconstruir o muro de sua cidade!  
Que atitude linda e positiva! Há pre-
disposição e desejo de servir ao seu 
povo!  
Sabemos como termina esse acon-
tecimento: o muro é reconstruído 
em 52 dias!  Uma tarefa que, para 
muitos, parecia impossível!
Que lição aprendemos com 
Neemias!  
Se tivermos a disposição de ajudar, 
de fazer algo em favor do nosso 
próximo, se tivermos disposição 
para servir, certamente Deus nos 

Que verdade maravilhosa vemos 
registrada em Mateus 20.28: “como 
o Filho do homem, que não veio 
para ser servido, mas para servir e 
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Chamados
a servir

Leitura Bíblica: Neemias 1:1-11
Cântico: 422 “No serviço do meu Rei”

Major Márcio Mendes
SC Campo de Batalha
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dar a sua vida em resgate por mui-
tos”.
Pergunta: Como Neemias conse-
guiu fazer o que ninguém tinha sido 
capaz de fazer?
Ele tinha uma grande tarefa para 
realizar, que era a reconstrução 
dos muros que estavam destruí-
dos e facilitavam qualquer ataque 
dos inimigos. Mas ele precisava do 
aval do rei Artaxerxes e, para isso, 
entendeu que somente orando a 
Deus teria sucesso, tanto diante do 
rei quanto no processo de recon-
strução.
Neemias tomou atitudes muito im-
portantes, que podemos imitar:
- OROU: De que maneira as orações 
podem nos ajudar a resolver prob-
lemas?
- JEJUOU: Como o jejum pode trazer 
mudanças para a nossa vida?
- SOUBE ABRIR MÃO: Será que é 
necessária abrir mão de coisas e 
atitudes para obtermos o auxilio de 
Deus?
- PLANEJOU: Qual a necessidade 
de planejamento no nossa vida? 
Para ganharmos vidas precisamos 
planejar?

Qual muro que você precisa recon-
struir, e que lhe parece impossível?
 Quando Deus está conosco podem-
os surpreender a todos com nossas 
mudanças e nossas atitudes, e to-
dos podem ver a mão dEle agindo 
em nosso favor.

SEMANA QUE TERMINA EM 10 DE NOVEMBRO
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Dinâmica

cosméticos, material de limpeza, 
etc., separadamente, e peça às mul-

cheiro.

Material necessário
Tule ou teci do de TNT cortado em 
quadrados de 12 cm, ervas aromáti-

-
ho de 12 cm, colherzinhas de sobre-
mesa descartáveis.

Instruções
Encha a colherzinha descartável 
com um pouco das ervas aromáti-
cas (ou cubra o sa bonete) com 
pedaço de tule (ou tecido de TNT).  
Cubra a parte funda da colherzinha 
com o  te cido escolhido, aperte bem 
este tecido contra as ervas e  amarre 

de picotar, corte as bordas do teci-
do. Depois de prontos, cada mulher 
deve levar seu sache de fragrâncias 
para uma amiga especial!

Dependendo do cheiro que es  tiver 
no ar lembramo-nos de fatos bons 
ou  ruins de nossas vidas, certas 
vezes apreciamos aquele cheirinho  
gostoso,  e  outras,  tapamos o  nariz   
para   não  sermos  obrigadas a sen-
tir o péssimo odor. Por  exem  plo, o 

chuva é  refrescante;  um  buquê 

torna mais românticas; folhinhas  
desabrochando  numa   árvore   
lembram-no de que logo teremos 

frutos; em lojas de cosméticos sen-
timos o suave per fume dos produ-
tos à venda. Mas, um saco de  lixo 
aberto,  um  pano  sujo no canto ou 
fertilizantes naturais produzem um 
odor muito desagradável. São chei-
ros e odores que nos agradam ou 
desagradam.
Nossa passagem das escrituras 
fala sobre a AMIZADE. Uma doc 
e amizade é comparada a óleos 
aromáticos e frascos de perfume. 
Você tem uma  boa amiga que pode 
ser comparada a um doce e suave 
perfume? E quanto a você, será que 
alguém a chamaria de uma doce e 
meiga  amiga?
No velho testamento, Deus dá in-
struções aos israelitas sobre os 
sacrifícios. Ele os instrui para pre-
parar especiarias para serem quei-
madas e transformarem-se num 
suave aroma para Ele  a cada dia. 
No dia da expiação,  o  incenso era 
queimado no lugar chamado de 
Santo dos Santos para que o banco 
de misericórdia fosse e envolvido 
numa nu vem de fragrância. Isto 
simbolizava as orações que  subiam  
ao céu.
A Bíblia também fala dos cristãos 
como sendo uma fragrância de 
Cristo para Deus. Para alguns so-
mos o odor da morte e para outros 
somos  a fragrância da vida. Nos-
sas vidas precisam ter  o aroma de 
Cristo  (2  Coríntios 2:15).
Vamos nos esforçar para conseguir 
manter a fragrância da amizade em 
nossas vidas.
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A fragrância
da amizade

Leitura Bíblica: Provérbios 27:9
Cântico: 342 “Que bondoso amigo é Cristo”
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Perfumando a casa
- Encha um vidro de  boca  larga 
com  pétalas de  rosas secas e deixe 
num canto de seu ba  nhei ro, pois 
serve como refrescante para o ar. 
Mexa as pétalas de vez em quando 
para reavivar  o perfume.
- Coloque uma ou duas gotas de 
água-de-colônia sobre a tábua de 
passar roupas. O perfume penetra 
no tecido, enquanto seus lenços es-
tão sendo passa dos.
- Coloque alguma gotas de per-
fume numa  lâmpada.  Quando se 
acender a luz e a lâmpada aquecer, 
a fragrância se espa lhará por todo 
o quarto. Co loque pacotes abertos 
de sabonete perfumado no armário 
de roupa branca: assim você terá 
lençóis e toalhas perfumados. Colo-
que de vez em   quando um venti-
lador no chão de seu armário. Isto 
fará com que o ar próprio de am-
bientes fechados saia e o ar fresco 
entre, deixan do suas roupas com 
uma fra grância agradável. Para ti-
rar o cheiro de verniz ou e tinta de 
um armário de guardar porce lana 
ou cristal, coloque  lá dentro uma 
cebola  cortada  e deixe durante 

com cheiro de cebo la). Para tirar o 
cheiro da  tábua de cortar carne ou 
verduras, basta esfregar a supertl-
cie com uma fatia de limão . Retire 
o cheiro de cebola de uma faca, 
segurando-a sobre uma chama du-
rante  2  minutos.

SEMANA QUE TERMINA EM 17 DE NOVEMBRO



Como um hebreu, por nome 
José, estrangeiro, escravo 
e prisioneiro, chega a ser 

governador de Egito? 
Como um fugitivo da justiça 
egípcia, por nome Moisés, foi 
escolhido por Deus para liderar 
milhões de pessoas e conduzi-las 
à liberdade?
Como um jovem pastor, por 
nome Davi, enfrenta um gigante 
e o vence? E como esse rapazinho 
chega a ser o segundo rei de Israel?
Como um simples pescador, 
por nome Pedro, chega a ser 
comissionado pelo mesmo Senhor 
Jesus, para pastorear homens?
Como um perseguidor dos 
cristãos, por nome Saulo, chega a 
ser um apóstolo do Senhor, para 
levar o evangelho aos gentios?
Como William e Catherine Booth 
chegam a ser os fundadores do 
Exército de Salvação?
Pessoas comuns, alguns com pouco 
ou nenhum preparo acadêmico; 
outros, muito letrados, mas 
todos eles com algo em comum: 
foram preparados e capacitados 
por Deus, antes de assumirem 
seu ministério. Alguns deles 
com sonhos desfeitos, passando 
necessidade, sofrendo injustiças 
e até fracassos espirituais; porém, 
Deus nunca os esqueceu, e 
continuou a prepará-los.
José foi provado várias vezes. 
Vendido por seus irmãos, 
comprado como escravo, 
injustamente acusado, suportou 

treze anos de sofrimento, mas 

convicções, perante o Deus Todo 
Poderoso. O Senhor estava com 
ele, e todo o que fazia Deus fazia 
que prosperasse. 
Moisés foi preparado com o 
melhor da época, no Egito, 
vivendo como neto do Faraó. Após 
ter cometido um crime contra um 
egípcio, ao defender um hebreu, 
teve que fugir ao deserto. Foi, 
então, naquele lugar que Deus 
começa a prepará-lo para usá-lo 
depois. Transforma seu caráter, 
sua visão e lhe ensina o caminho.
Davi, ao cuidar das ovelhas, estava 
sendo preparado para administrar 
um país inteiro. Ele era valente, 
cuidava muito bem das ovelhas, 
defendia seu rebanho de animais 
ferozes. Deus o estava preparando 
para combater, não só com as 
feras do campo, mas com grandes 
guerreiros e também para ser 
pastor de seu povo, Israel. 
Pedro um homem impetuoso, 

foi preparado pelo mesmo 
Senhor Jesus. Um treinamento 
personalizado. Apesar de que 
Pedro falava impulsivamente até o 
ponto de negar Seu Mestre, Jesus 
não o rechaçou. Foi perdoado, 
restituído para o ministério para o 
qual tinha sido preparado.
Paulo conhecido como Saulo 
de Tarso, foi treinado com um 
dos melhores mestres judeus 
da época, Gamaliel; com uma 
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preparação acadêmica formidável, 
além de ser socialmente exitoso, 
foi preparado por Deus para 
grandes coisas em relação à 
evangelização de novas igrejas. 
Fez muitas viagens, pregando 
o evangelho e escreveu muitas 
cartas doutrinárias para igreja e o 
mundo cristão, conhecidas como 
as epístolas paulinas.
William Booth foi preparado por 
Deus no meio da pobreza familiar, 
numa casa de penhores, onde 
foi testemunha da  injustiça e da 
miséria e depravação humanas.
Catherine Mumford, esposa de 
William, quando adolescente, foi 
preparada pelo Senhor ao ler Sua 
Palavra nove vezes do começo 

enfermidade. Sem dúvida que, 
com a base bíblica que adquiriu, 

o obra de Deus. Deus a preparou 
para abençoar milhares de 
pessoas ao redor do mundo todo. 

Aplicação
Muitas vezes não entendemos por 
que devemos viver experiências 
que não nos agradam. Mas temos 
que aprender que cada situação 
que passamos, sejam difíceis, 

também as gratas são parte da 
preparação para o ministério 
que Deus tem para nós. Vamos 
cumprir os Seus propósitos neste 
mundo.

SEMANA QUE TERMINA EM 24 DE NOVEMBRO



Introdução
Ao chegarem a Belém, vindos de 
Nazaré para o recenseamento, 
chega o momento de Maria dar à luz 
o menino Jesus.  Podemos, então, 
imaginar o nervosismo de José em 
sua busca para logo encontrar uma 
hospedaria para acolher sua esposa 
neste momento tão delicado e 
especial.  Contudo, como sabemos 
pelo relato bíblico: “...não havia 
lugar para eles na hospedaria” (v. 
7b).

A estrebaria hospitaleira
Só restava a estrebaria, que é 
demonstrada com singeleza em 
todas as cenas de presépios, mas 
que, na realidade, estava longe de 
ser o melhor lugar para se das à luz, 
mas que acabou sendo a hospedeira 
do recém-nascido Deus conosco!
Fico imaginando qual foi, depois, a 
reação dos donos das hospedarias 

negaram lugar para o nascimento 
do próprio Deus!  É certo que alguns 
nem se importaram, pois, como a 
maioria do povo, eles também não 
devem ter acreditado que aquele 
bebê fosse Deus encarnado!  Mas 

que poderia ser verdade, devem ter 

consigo mesmos, para dizer o 
mínimo!
Em Hebreus 13.2 somos alertados 
a praticar a hospitalidade; e o que 
segue é muito interessante: “...
foi praticando-a que, sem o saber, 
alguns acolheram anjos.”  Algumas 

vezes, o anjo ou a pessoa acolhida 
foi o próprio Deus (isso é conhecido 
como epifania – palavra que, em 

o relato de quando isso aconteceu 
com Abraão, em Gênesis 18.1-2 e 
seguintes.

Maria hospitaleira
Não podemos esquecer de Maria 
– que, ao contrário dos donos das 
hospedarias, mesmo assustada 
e sem entender muito bem o 
que acontecia, aceita pronta e 
obedientemente o fato de que 
o Todo Poderoso Deus a havia 
escolhido para “hospedá-lO” em 
forma humana em seu ventre 
por 9 meses e, nos anos que se 
seguiram, em sua casa, educando-O 
e amando-O até a idade adulta.
Sua resposta ao anjo é de extrema 
submissão e humildade: “Sou serva 
do Senhor; que aconteça comigo 
conforme a tua palavra” (v. 38).  
Sabemos que a vida dessa jovem 
mudou radicalmente por isso; 
muitas incompreensões e dores ela 
teve de sofrer, até chegar o dia de 
ver Jesus ressuscitado e vencedor!  
Mas sua disposição de servir, 
hospedando Jesus em sua vida, foi 
maior do que tudo o mais!

Cada uma de nós... hospitaleira?
Assim como fez Maria, a primeira 
pessoa a quem devemos receber e 
acolher em nossas vidas é também 
o Senhor Jesus, deixando-O habitar 
em todo o nosso ser, convidando-O 
a ser o hóspede bem-vindo e 
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permanente em nossas vidas, 
tornando-Se nosso Salvador e 
Senhor. (Aqui seria importante 
apresentar o Plano de Salvação, pois 
sempre há sócias que ainda não têm 
aceitado Jesus.)
Uma vez tendo Jesus como nosso 
hóspede permanente, recebemos 
dEle mesmo a missão de acolher, 
hospedar, receber e abençoar todos 
aqueles que tivermos oportunidade.  

recebê-las em nossa casa, se esse for 
o caso, contudo, a hospitalidade vai 

dar atenção às pessoas, ouvi-las e 
oferecer afeto.  Em nosso mundo, 
em nossa comunidade, há tantas 
pessoas necessitando de um gesto 
de solidariedade, de real interesse, 
de amor.  O Bispo Nelson Leite, da 
Igreja Metodista, escreve: “Num 
ambiente social onde predomina 
o egoísmo, o desinteresse pelas 
pessoas, a falta de afeto, oferecer 
acolhimento e hospitalidade 

convidativo.”

Aplicação
Veja a possibilidade de convidar 
alguém que você sabe que estará 
sozinho neste Natal ou que está 
passando por uma situação 

casa e passe o Natal com você e 
sua família.  Faça o propósito de ser 
verdadeiramente hospitaleira com 
essa pessoa.

SEMANA QUE TERMINA EM 01 DE DEZEMBRO - ADVENTO



Ilustração
Os magos são frequentemente 
retratados visitando Jesus ainda na 
estrebaria.  Contudo, isso não cor-
responde à realidade.  Vindo eles 
do Oriente (não vamos aqui entrar 

pode pesquisar a respeito), calcula-

perigosa.  Tudo indica que chega-
ram a Belém cerca de dois anos 
após o nascimento de Jesus.
Ao lermos o relato bíblico com aten-
ção, notaremos que Mateus diz o se-
guinte: “Ao entrarem na casa viram 
o menino com Maria, sua mãe...” (v. 
11) – estavam em uma casa, e Jesus 
não é mais descrito como bebê, mas 
como um menino.

Doação de seu tempo e 
de suas energias:

(eram astrônomos), certamente 
possuíam famílias, tinham conforto, 
negócios a cuidar.  Contudo, enten-
deram que deveriam abrir mão de 
tudo isso para uma viagem de lon-
guíssima duração, pois o Rei que 
iriam visitar era digno da doação de 
seu tempo e de suas energias.

Alguém já disse que é mais fácil 
doar, o difícil é doar-se. Dar do que 
temos e do que até pode estar so-
brando, para ajudar alguém, é fácil, 
embora também seja importante.  
Mas dar de nós mesmas, de nosso 
tempo e energias, doar-nos, portan-
to, isso custa mais e requer muito 
mais amor e disposição, não é ver-
dade?!

Os magos viajaram aquela enorme 
distância para fazerem uma visita!

Parece que nos dias fazermos visi-
tas está se tornando algo cada vez 
mais raro, por uma série de razões.  

esquecido e negligenciado.  Com-
partilho o que li no site: http://www.
luteranos.com.br/textos/visitar-e-
doar-o-que-temos-de-melhor-as-
pessoas: “visitar é doar algo de nós 
a alguém. Doar o tempo, a escuta 
atenta e compassiva, a ajuda ao es-
tar ali, ao lado, sem julgamento di-
ante das histórias que nos são con-
tadas. Na visita olhamos as pessoas 
com empatia e ofertamos o que 
há de melhor em nós. É um tempo 
bom e agradável aos olhos de Deus. 
Quando visitamos pessoas olhamos 
para toda a sua humanidade, que-
bramos a barreira do individual-
ismo, criamos comunhão, parceria, 
ajudamos com o pouco que temos e 
o pouco que somos, acendemos es-
peranças e alegrias na vida de quem 
é visitado e também na nossa vida 
de visitadores e visitadoras. Que a 
visita dos magos ao menino Jesus 
e sua família nos motive para neste 
novo ano visitarmos mais as pes-
soas e sermos fonte de doação, cui-
dado, bondade e compaixão, pre-
senteando as pessoas com a nossa 
presença e com aquilo que temos 
de melhor em nós e nos torna pes-
soas melhores a cada dia: o amor de 
Deus!”
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e tomar a decisão de colocá-las em 
prática, não acha?!

Doação de suas posses
Eles não deram presentes sem valor 
a Jesus; ao contrário, deram presen-
tes dignos do Rei que estavam indo 
visitar.  Escolheram artigos tanto de 
alto valor monetário quanto de alto 
valor espiritual. Levaram presentes 
para adorar o menino, presentes 

de Deus: ouro - lembrando do reina-
do do Messias; incenso - apontando 
para seu sacerdócio e fé; mirra - es-
sência usada para embalsamar o 
corpo morto, apontando para o fu-
turo sacrifício e morte de Jesus.
Nós também temos muito a doar 
quando visitamos alguém: podemos 
levar uma mensagem, um folheto, 
um texto bíblico, a revista “Rumo”, 
nossas orações... Podemos ainda 
oferecer algo que temos em casa: 

-

potes de doces, bolacha, um trab-
alho manual. Quando partilhamos 
algo que temos com outras pessoas 
sinalizamos que gostamos dela e 
que as valorizamos.
 

Conclusão
Quando éramos crianças, nosso 
sonho era o de receber presentes 
no Natal.  Agora, adultas, somos 
chamadas a nos doar aos outros 
e servi-los por amor, em nome do 
Jesus que nasceu, viveu e morreu 
para nos dar a maior de todas as 
dádivas: a salvação de nossos peca-
dos e a certeza da vida eterna.

SEMANA QUE TERMINA EM 08 DE DEZEMBRO - ADVENTO
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Introdução
O maior evento jamais conhecido pe-
los homens, não foi dada aos gover-
nadores sentados em tronos, nem a 
fariseus ou sacerdotes em Jerusalém, 
capital e centro da religião judaica, 
mas aos humildes pastores de Belém. 
Eles estavam vigilantes e em serviço: 
Sua ocupação não lhes permitia nem 
mesmo participar das reuniões religio-
sas no Templo de Jerusalém, embora 
fosse bem perto; se eles estivessem lá, 
decerto perderiam o privilégio de tão 
grande revelação reservada para os 
humildes e abatidos de espírito. Não é 
o lugar em que estamos que nos re-
comenda a Deus, mas, sim, o estado 
de espírito e a comunhão com Deus. 

-
senrolou naqueles mesmos campos 
entre Boaz e Rute? Rute 4. (Boaz e 

Jesus Cristo.) Agora, o imenso amor 
de Deus é revelado aos humildes pas-
tores naqueles mesmos campos de 
Belém. Eles foram escolhidos, na sua 
humildade, para serem os primeiros 
receptáculos e testemunhas da maior 
dádiva do amor de Deus para com os 
homens.  “Naquela ocasião Jesus disse: 
‘Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da 
terra, porque escondeste estas coisas 
dos sábios e cultos, e as revelaste aos 
pequeninos’.” (Mateus 11. 25).

anunciada pelo anjo:
“Hoje lhes nasceu o Salvador...” v.11
Nasceu o Salvador de quem? O Sal-
vador para pecadores perdidos. É im-

madeiro que Ele Se tornou o nosso 
Salvador e Se fez o nosso substituto, 
morrendo na cruz, pagando assim o 
alto preço da miséria de nosso peca-
do, para levar-nos a Deus. Está escrito: 

dar-lhe o nome de Jesus, porque ele 
salvará o seu povo dos seus pecados”. 
(Mateus 1.21)
Os anjos sabiam exatamente por que 
Jesus estava entrando no mundo, 
para ser o Salvador; e o anunciaram 
claramente aos pastores: “... lhes 
nasceu o Salvador.” Muitas pessoas 
não levam essa mensagem a sério, e 
muitos nem a conhecem. Tratam do 
nascimento de Jesus com a maior levi-
andade, trocando os seus valores por 
prazeres meramente temporais, sem 

As decisões dos pastores
1ª decisão – Ir até Jesus
A cena que os pastores contem-
plaram levou-os a tomar uma decisão 
imediata naquela mesma noite. Não 
esperaram para o dia seguinte, nem 
pelo nascer do sol.
Todo esse resplendor de glória e sua 
mensagem foram exclusivos para es-
ses pastores, e eles não podiam espe-
rar. No dia seguinte não teriam mais a 
mesma experiência
Como é possível que milhões de pes-
soas ouvem hoje a mensagem de 
Cristo através de anjos humanos, 

-
diferentes?  
Tomaram, então, a grande decisão: 
“Vamos a Belém...”  Unânimes, de-
ixaram seu compromisso de guardar 
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o rebanho, e cederam diante da prio-
ridade de conhecer Jesus, o Messias 
que havia chegado ao mundo, embo-
ra recém-nascido. Os pastores foram 
imediatamente ao encontro de Jesus; 
nada os poderia deter! Como você 
tem reagido à mensagem de Jesus e 
de Seu Evangelho?
Os pastores não possuíam nada da-
quilo que falsamente chamam de 
alegria para o Natal, mas tinham Jesus! 

plena de um verdadeiro Natal e, a par-
tir dali, uma vida que nunca mais seria 
a mesma.
2ª decisão – Testemunhar a respeito 
de Jesus
Como resultado da sua experiência de 
um verdadeiro Natal de Jesus Cristo, 

“Depois de o verem, contaram a todos 
o que lhes fora dito a respeito daquele 
menino, e todos os que ouviram o que 

-
dos.” (Lucas 2:17, 18)

Aplicação
Como você está festejando o nas-
cimento de Cristo o Filho de Deus?  
Agora já conhece como foi o Natal 
dos pastores em Belém: Como vai 
fazer suas comemorações? Uma das 
formas de cumprirmos nossa missão 
de servir é testemunhando do Senhor 
Jesus a todos que pudermos.  E o te-
stemunho mais impactante é aquele 
que é resultado de nossa própria ex-
periência. Compartilhe sua experiên-
cia com Jesus a todos quantos tiver 
oportunidade; e que Ele mesmo a 
abençoe nesta linda e importante 
missão!

SEMANA QUE TERMINA EM 15 DE DEZEMBRO - ADVENTO



Introdução
Os dois últimos versículos do Cântico 
de Zacarias, destacados acima na 
referência da leitura bíblica, estão 
entre alguns dos meus preferidos da 
Bíblia.  Neles, Zacarias expressa de 
forma muito resumida, mas muito 
clara, a missão da vinda de Jesus ao 
mundo. 
O “sol nascente das alturas” viria 
para:
- “brilhar sobre aqueles que estão 
vivendo nas trevas e na sombra da 
morte”,
- “guiar nossos pés no caminho da 
paz”.
Jesus veio para dar sentido a vidas 

para servir “entregando-se a si 
mesmo como resgate por todos” (1 
Tm. 2.6).
Li uma meditação escrita por Messias 
Anacleto Rosa, que se encontra no 
livro intitulado: NATAL – Manifestação 
da Alegria, publicado em 2005, por 
Ministério Publicação da Palavra.  
Quero compartilhá-la com vocês:
“Jesus veio para servir. Ele mesmo fez 

do Homem não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida 
em resgate por muitos (Mc. 10.45). 
Durante todo o Seu ministério, 
vamos vê-lO sempre servindo.
“Quando, ao cair da tarde, grande 
multidão encontrava-se num 
lugar deserto, faminta, a noite já 
se aproximava, Ele serviu a todos, 
oferecendo-lhes uma gostosa 
refeição que constava de pão e peixe 
(Mt. 14.13-21).
“Quando sete de Seus discípulos 
encontravam-se decepcionados e 

tristes na praia de Tiberíades, Ele 
chegou e perguntou-lhes: Filhos, 
tendes aí alguma coisa de comer? (Jo. 
21.5).  Diante da resposta negativa, 
Ele, num gesto de serviço, lhes 
disse: Trazei alguns dos peixes que 
acabastes de apanhar (Jo. 21.10).  
E, naquela madrugada, lá estava 
o amigo Jesus com uma refeição 
farta para os Seus companheiros: 
Ao saltarem em terra,viram ali uma 
brasa e, em cima, peixes; e havia 
também pão (Jo. 21.9).
“Ele está sempre agindo como servo. 
Numa festa de casamento, Ele esteve 
presente para servir, transformou 
água em vinho e não permitiu que os 

(Jo. 2.1-10).
“De certa feita, Ele disse: no meio de 
vós, eu sou como quem serve (Lc. 
22.27b). Quanta nobreza, quanta 
beleza no ato, no gesto de servir. 
Servimos quando estendemos 
as nossas mãos ao próximo, 
quando olhamos com simpatia as 
necessidades do outro, quando 
repartimos o pão, quando olhamos 
com misericórdia, quando sentimos 
a dor do nosso semelhante, quando 
não passamos de largo e deixamos 
o ferido caído à beira do caminho, 
quando não pensamos tanto em nós, 
mas no bem-estar do outro. Servimos 
quando não discriminamos, não 
fazemos acepção de pessoas. 
Servimos quando valorizamos e 
respeitamos a vida. Servimos quando 
não tripudiamos e não humilhamos 
o mais fraco. Servimos quando 
não matamos, não roubamos, não 
massacramos, não destruímos 
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o nosso semelhante: quando 
denunciamos o mal, a injustiça, 
quando promovemos a paz dizendo 
não à guerra. Servimos quando 
contribuímos em favor da promoção 
da criatura humana. Servimos 
quando colocamos em prática os 
ensinamentos do Mestre: Porque 
tive forme, e me destes de comer; 
tive sede, e me destes de beber; 
era forasteiro, e me hospedastes; 
estava nu e me vestistes; enfermos 
e me visitastes; preso, e fostes ver-
me. Então, perguntarão os justos: 
Senhor, quando foi que te vimos 
com fome e te demos de comer? 
Ou com sede e te demos de beber? 
E quando te vimos forasteiro e te 
hospedamos? Ou nu e te vestimos? E 
quando te vimos enfermo ou preso e 
te fomos visitar? O Rei, respondendo, 

meus pequeninos irmãos, a mim o 

“Neste tempo de Natal, vamos imitar 
Aquele que veio ao mundo não para 
ser servido. Ele veio, serviu e continua 
servindo.
“Vamos fazer com alegria, conforme 
o ensino do Sl. 100.2 - Servi ao Senhor 
com alegria. Servir não é um peso, 
um fardo. Servir nos torna felizes, 
é prazeroso, traz alegria ao nosso 
coração.

Oração
“Grande Deus, ensina-me a servir-
Te com alegria e a colocar os Teus 
ensinamentos em prática em minha 
caminhada diária. Para glória do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo.  Amém.”

SEMANA QUE TERMINA EM 22 DE DEZEMBRO - ADVENTO



Dinâmica
Material: Fita crepe
- Divida o grupo em dois;
- Demarque no chão um caminho 
(pode ser a largura do piso) com duas 
linhas paralelas de mais ou menos 
uns 3 metros;
- Posicione os dois grupos em 

caminho;
- Peça ao grupo que atravesse a ponte, 
todas ao mesmo tempo, sem sair da 
demarcação;
- Observe as estratégias usadas pelos 
grupos para atravessar a ponte;
- Observe: quem não se preocupa 
com o grupo, qual grupo é mais unido, 
quem contribui com a estratégia que 
envolve chegar com toda a equipe do 
outro lado.
- Conclusão: Falar sobre união, sobre 
pensar primeiro nos outros antes de 
si mesmo, amor ao próximo, trabalho 
em equipe.
Segundo o dicionário bíblico, 
“chamado” vem do grego: convocado, 
convidado, vocação.
Quando alguém é vocacionado 
para um determinado serviço, ele é 
chamado para realizar esse serviço.
No texto lido, Deus chama Samuel.  É 
bom lembrarmos que o nascimento 
de Samuel foi um grande milagre de 
Deus na vida de Ana, sua mãe, que, 
então, promete entregá-lo para o 
serviço de Deus no templo. Samuel, 
ao completar certa idade, vai para o 
templo viver e servir a Deus, sendo 
criado pelo sacerdote Eli.
Deus nos escolhe bem antes de nossa 
concepção, ainda no ventre de nossas 

mães. Ele escolheu Samuel para ser 
o maior profeta de sua época. Por 
isso, desde seu nascimento, tudo foi 
diferente na vida daquele garoto.
Só que Samuel ainda não conhecia 
o Senhor, por isso, quando Deus o 
chamou, durante três vezes ele se 
dirigiu ao profeta Eli, pensando que 
tinha sido Eli que o chamara.
Na noite em que Deus chamou 
Samuel, ele não se dava conta de 
que a voz que ouvia era do próprio 
Deus que o chamava. Mas Eli, por 
sua vez, entendeu isso. Sendo assim, 
ele orientou o rapaz que, se a voz 
o chamasse novamente, era para 
responder: “Fala, pois o teu servo está 
ouvindo.” 1 Samuel 3.10.
Deus nos tem para servi-lO, muitas 
vezes de formas diferentes umas das 
outras. A palavra de Deus, em Efésios 
4.11- 12, diz que “Assim, Ele designou 
alguns para apóstolos, outros para 
profetas, outros para evangelistas e 
outros para pastores e mestres, com 
o propósito de aperfeiçoar os santos 
para a obra do ministério, para que o 

importa para qual área Ele chamou 
você, apenas responda como Eli 
ensinou a Samuel, “Fala, pois o teu 
servo está ouvindo”. Que a nossa 
resposta possa ser como a de Isaias. 
“Eis-me aqui, envia-me”.
Sabemos que trabalhar para Deus tem 
um sabor muito especial, mas não é 
fácil, pois temos que renunciar muitas 
coisas. O próprio Jesus deixou-nos o 
maior exemplo de serviço voluntário. 
Ele disse de Si mesmo: “...o Filho do 
homem não veio para ser servido, 
mas para servir, e para dar a sua vida 
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em resgate por muitos.” Mateus 20:28.
Jesus teve que renunciar, durante um 
tempo, de estar no lar celestial com 
o Pai, para vir a esta terra, oferecer 
um serviço de sacrifício por amor à 
humanidade.
Deus chamou todos os crentes 
para o serviço em Sua obra. No 
entanto, muitas vezes a nossa falta 
de conhecimento e limitação pessoal 
fazem com que nos sintamos 
impossibilitados de nos envolver na 
obra do Senhor. Deus nos quer usar, e 
precisamos estar disponíveis para que 
Ele nos use!

Conclusão
Devemos servir por amor. Existe uma 
frase que expressa esta atitude da 
seguinte maneira: “É possível oferecer 
sem amar, mas é impossível amar 
sem oferecer”. Por isso, Deus Disse 
em 2 Coríntios 5.14: “O amor de Cristo 
nos constrange.”  Quando sentimos o 
amor de Deus por nós, nossa resposta 
natural é: “Senhor, queremos Te 
servir”.
Devemos servir por missão. Temos 
uma grande responsabilidade em 
nossas mãos. Deus nos chama para 
sermos restauradores de brechas.
Estamos vivendo dias nos quais é 
importantíssimo que se levantem 
servos de Deus dispostos a se 
envolverem com o serviço do 
Senhor. A tarefa é grande, e Deus nos 
chama e conta conosco para que o 
cumprimento da missão aconteça. 
Fomos chamados para servir o 
Senhor com humildade, com amor, 
perseverança, responsabilidade e 
oferecendo o nosso melhor.
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Dia Mundial de Oração
Escrito pelo Comitê do DMO do Suriname

2 de março de 2018
Estudo Bíblico – Gênesis 1

“Toda criação de Deus é muito boa!”

A República do Suriname faz parte 
das Guianas, uma região ecológica 
dentro da Amazônia, na América 
do Sul. Sua capital é Paramaribo. 
O nome Suriname vem 
da tribo Surinen, um 
dos povos indígenas da 
terra. O país tem aprox-
imadamente 540.000 
habitantes. A popula-
ção multiétnica é com-
posta por povos indíge-
nas, afrodescendentes, 
descendentes asiáticos 
e europeus e, atual-
mente, novos imigran-
tes de países vizinhos. 
A diversidade étnica im-
plica uma variedade de 
culturas, religiões e lín-
guas. A língua ‘Sranan’ 
foi desenvolvida duran-
te o período colonial. É 
a língua falada entre os 
diferentes grupos étni-

holandês.
A liberdade de religião 
está estabelecida na 
Constituição. As religiões pratica-
das no Suriname são o cristian-
ismo (48,4%), o hinduísmo, o is-
lamismo, as religiões tradicionais e 
uma pequena percentagem da fé
judaica e outras religiões. Impor-
tante mencionar é que a Mesquita 
Keizerstraat foi construída junto à
Sinagoga Neve Shalom, em Para-
maribo.

Ambiente e Biodiversidade
Mais de 90% do país é coberto 

uma alta biodiversidade. Existem 
715 espécies de aves. As tartaru-

gas marinhas gigantes reúnem-se 
nas praias arenosas, para pôr seus 
ovos. A caça e a coleta de ovos são 
proibidas em áreas de reprodução. 
Hoje, cerca de 15% da superfície 

do país é território protegido. Essa 
reserva natural foi colocada na lis-
ta de Patrimônio da UNESCO.

História Política
Depois que Colombo chegou à 

de europeus para o ‘Novo Mundo’,
particularmente vindos da Es-
panha e de Portugal, em busca da 
Costa do Ouro. Posteriormente, o 
país foi capturado por franceses, 
ingleses, neozelandeses e hol-
andeses, por curtos períodos de 
tempo. Os ingleses governaram 

o Suriname de 1651 a 1667, mas 
como resultado da guerra entre a 
Holanda e a Inglaterra, o Suriname 
foi trocado por New Amsterdam 
(atualmente Nova York, EUA). Des-

de então, o Suriname 
foi uma colônia hol-
andesa até sua inde-
pendência em 1975.
Em 1948, o Suriname 
conseguiu ter seu 
próprio governo para 
assuntos internos, 
mas para assuntos 
internacionais o país 
continuou sob a su-
pervisão da Holanda. 
Em 25 de novembro 
de 1975, o Suriname 
conquistou sua total 
independência.
Em 1980, um golpe de 
Estado militar mudou 
o sistema político. Até 

-
tar em 1987, a Con-
stituição foi posta de 
lado. Finalmente, com 
base na nova Con-
stituição, as eleições 

democráticas foram restauradas e 
o chefe de governo é o presidente 
executivo.

Economia
A corrida do ouro não teve êxito na 
colônia. Então, áreas foram desti-
nadas ao cultivo de cana-de-açú-
car, café, tabaco, cacau e algodão. 
As plantações foram implantadas 
numa economia baseada na es-
cravidão, inicialmente sobre os 
povos indígenas, e depois substi-
tuídas pelo comércio transatlân-
tico de escravidão, que continuou 
até 1863, quando foi abolida. Du-
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rante a Primeira Guerra Mundial, 
os Estados Unidos começaram a 
mineração de bauxita, matéria-
prima para o alumínio, necessário 
na indústria aeronáutica. Com o 
declínio da mineração 
de bauxita e a inde-
pendência política do 

-
cação da economia foi 
colocada na vanguar-
da. São sinais de uma 
nova economia: min-
eração, exportações 
de anchovas e atum, e 
a recuperação da agri-
cultura.
Há duas empresas in-
ternacionais de min-
eração de ouro muito 
ativas no país e há tam-
bém mineração ilegal. 
Os mineiros surinam-
eses e estrangeiros 
(como os brasileiros 
“porknockers”) estão 
minando ilegalmente 

ambiente. Como re-
sultado, grandes áreas 

-
receram, dando lugar 
a enormes crateras e 
paisagens desérticas. A 
água nos rios e riachos 
está sendo poluída 
pelo mercúrio. O ouro 
e o petróleo bruto são 
as maiores fontes de 
divisas para o país.

Educação
As Igrejas Morava e 
Católica Romana rece-
beram permissão para 
educar os escravos, 
Maroons (mestiços) 
e os trabalhadores 
contratados, particu-

Hoje, o governo é re-
sponsável pela educa-
ção, mas também há 
escolas de igrejas e particulares 
leigas em todo o país. Até o nível 
secundário, as escolas públicas e 
das igrejas são gratuitas, uma vez 
que o governo subsidia ambos 

os sistemas. Em áreas remotas, a 
educação é oferecida nos centros 
dos núcleos e internatos. A univer-

-
ais superiores não são gratuitas, 

mas os estudantes podem candi-
datar-se a bolsas de estudo ou a 
crédito educativo.

Saúde Pública
Há seis hospitais, cinco dos quais 
estão em Paramaribo. Há vários 
postos de saúde nos distritos e no 
interior, 360 locais de saúde (que 

totalizam 1 médico por 
1.500 habitantes) e 166 
especialistas. Diferen-
tes igrejas no
Suriname têm desem-
penhado um papel 
importante, enviando 
suas missões médicas 
para atender pessoas 
afetadas pela malária, 
HIV e AIDS, e outras 
doenças de alta in-
cidência no interior. A 
principal responsabi-
lidade pela prevenção 
da dengue, chikungu-
nya e zika está a cargo 
do Departamento de 
Saúde Pública.
Todas as crianças com 
idades até os 17 anos, 
bem como os idosos 
a partir de 60 anos, 
têm direito a cuida-
dos médicos gratuitos 
através do sistema de 
Seguro Social.

A situação das 
mulheres 

e das crianças
O voto feminino só foi 
plenamente concedido 
em 1948. Em 1936, as 
mulheres podiam con-
correr às eleições, mas 
não podiam votar. Esse 
direito era reservado 
apenas aos homens. A 
primeira mulher mem-
bro do Parlamento foi 
Grace Schneiders-How-
ard, eleita em 1938. 
Vale a pena mencionar 
a Dra. Sophie Redmond 
como uma mulher que 
abriu novas bases nas 
áreas de saúde pública 

e política. Ela foi a primeira médica 
do país.
Durante as eleições de 2015, 
aproximadamente 31% dos candi-
datos aos órgãos representativos 

. 63 .



eram mulheres. Nessas eleições, 
15 mulheres foram eleitas mem-
bros dos Parlamentos e, pela ter-
ceira vez, uma mulher foi eleita 
Presidente do Parlamento.
As mulheres casadas não tinham 
os mesmos direitos civis que seus 
cônjuges. Em 16 de abril de 1981, o
Decreto Nacional C-11, concedeu 
às mulheres igual capacidade ju-
rídica. O Suriname tem uma lei 
especial para casamentos asiáti-
cos, onde as pessoas podem se 
casar pelas regras habituais de 
suas tradições Hindu ou Islâmica, 
porém têm que registrar o casa-
mento religioso no Departamento 
Central.
Com a criação do Gabinete Na-
cional de Políticas de Gênero e do 
Gabinete de Violência Doméstica, 
o país busca consolidar os direi-
tos civis das mulheres. As leis e 
políticas para combater a violência 
doméstica numa fase precoce não 
só protegem as mulheres, como 
também os idosos e as crianças. 
Mas existem formas veladas de 
violação dos direitos da infância. A 
visão de crianças vendendo frutas 
nas ruas é bastante comum. Mais 
grave é o fato de que muitas crian-
ças estão envolvidas no trabalho 
nas minas de ouro.

Cultura
Cada grupo étnico trouxe sua 
própria língua, tradições e religião 
de seu país natal. A diversidade 
étnica aliada às riquezas culturais 
dos habitantes nativos do Surina-
me, deu origem a um país cultur-
almente abençoado, com grande 
variedade de artesanato, literatu-
ra, música, roupas, dança e teatro. 
A cozinha é multiétnica, com uma 
variedade de pratos, especiarias e 
bebidas típicas.

Comitê Mundial de 
Oração do Suriname

A colaboração ecumênica foi esta-
belecida no Suriname em novem-
bro de 1942, sob o nome de Co-
mitê de Igrejas Cristãs (CCK). O Dia 
Mundial de Oração das Mulheres 
começou em 1953.
As celebrações do DMO foram 
inicialmente mantidas apenas na 
“Grote Stadskerk” (a “Igreja –Mãe” 
da
Morávia) e na Catedral Católica 
Romana. Com o golpe militar e os 
eventos políticos subsequentes, o
comparecimento às reuniões au-
mentou, talvez por necessidade 
de apoio e de conforto da comu-
nidade durante um tempo difícil. 
Atualmente as celebrações são 

realizadas tanto em Paramaribo 
como em outros distritos. A oferta 
tem sido usada localmente para o 
trabalho missionário das igrejas e 
também enviada para o país escri-
tor.
Em novembro de 2014, foi real-

fortalecimento do Comitê Nacio-
nal, para iniciar o processo de re-
dação, com apoio do Comitê Inter-
nacional do Dia Mundial de Oração 

realizada em abril de 2015, com 
cerca de 35 mulheres e jovens, 
proporcionou um treinamento e a 
oportunidade de organizar os gru-
pos de trabalho escrito. Agradec-
emos ao Senhor a dedicação des-
sas mulheres e jovens ao escrever 
os materiais para o programa de 

de especialistas e pastoras.
Desde 1953, as celebrações são 
realizadas na primeira sexta-feira 
de março. Existem 20 locais de cel-
ebração para adultos e 5 para cri-
anças, que acontecem no domingo 
subsequente. As celebrações tam-
bém são realizadas em casas de 
idosos e em uma prisão.
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Programa para o Culto
2 de março de 2018

“Toda criação de Deus é muito boa!”

Orientação
Preparem uma mesa com tecidos 
nas cores do Suriname (vermelho, 
verde, branco e amarelo). Estendam 
a cor verde escuro debaixo de um 

cor verde escura representa a cor 
da selva amazônica. O ramo mul-
ticor simboliza os dez distritos do 
Suriname e a diversidade étnica das 
populações. Ao redor da mesa prin-

-
ais tais como (coco, abacaxi, batata 
doce, gengibre, mandioca).
Ao entrar na igreja, cada partici-
pante deve receber um cartão em 
forma de uma árvore de manguezal 
ou de uma tartaruga marinha que 
sirva para escrever o compromisso 
pessoal de cada um com a Criação 
de Deus. 

Boas vindas e saudação
DIRIGENTE: Damos graças a Deus 
pelo lindo país do Suriname – um 

incríveis, onde pessoas das mais 
diferentes etnias podem conviver 

em paz.
Damos graças a Deus pela liberdade 
de praticar nossa fé e pela opor-
tunidade de celebrar nossos cultos 
como bons vizinhos. Assim demon-
stra a mesquita ao lado da sinagoga 
Neve Shalom na Keizerstraat (Rua 
do Imperador) em Paramaribo, a 
capital do Suriname. 
Toda a criação de Deus é muito boa! 
Digamo-lo no idioma Sranan: A heri 
grontapu de Gado meki bun doro, 
dãoro!
Todos: A heri grontapu di Gado 
meki bun doro, dãoro!
DIRIGENTE: Nós as mulheres do Dia 
Mundial de Oração do Suriname 
lhes convidamos para esta celebra-
ção. Em nosso país, começamos a 
organizar estes cultos como grupo 
ecumênico em 1953. O primeiro cul-
to foi celebrado na Grande Igreja da 
cidade (Grote Stadskerk) da Igreja 
Morávia. Damos graças pelo teste-
munho das irmãs fundadoras.
Hoje viemos com nossos dons que 
representam o povo do Suriname, 
com a diversidade cultural e étnica 

de seu povo e a natureza que Deus 
tem colocado em nossas mãos para 
que cuidemos.
Todos: A heri grontapu de Gado 
meki bun doro, dãoro!
DIRIGENTE: Convidamos vocês a 
que cantem conosco, e a se darem 
um abraço de boas-vindas.
DIRIGENTE: Senhor, Te convidam-
os, pedindo que estejas em nosso 
meio. Abençoe todas as pessoas 
que se unem a nossa oração em to-
dos os lugares deste mundo. 
Cântico nº 1: “Juntos cantemos em 
louvor, Deus é bom.”.
DIRIGENTE: Agora apresentamos a 
as mulheres do Suriname.
Mulher jovem 1: Eu sou Aliam. Es-
tudo e trabalho em Paramaribo. 
Sou da tribo dos Arava. Vim do meu 
pequeno povo nativo no distrito de 
Sipalwini para estudar na capital. 
Meus ancestrais foram os primeiros 
habitantes do Suriname, e sentimos 
orgulho de viver em harmonia com 
nosso entorno natural. Ali as mães 
fazem azeite com a semente de 
carapa (andiroba), e com o dinheiro 
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da venda compram material para os 
estudos. Nosso estilo de vida está 
baseado no cuidado e na proteção 
da natureza: ela nos oferece as ár-
vores de carapa, o ouro, o alumínio 
e as lindas tartarugas marinhas.
Todos: Deus, damos-Te graças e Te 
louvamos!
Mulher jovem 2: Eu sou Mueinga 
e eu também venho de Sipaliwini. 
Meus antepassados foram escravos 
africanos que fugiram para o inte-
rior para poderem viver longe das 
plantações, em comunidades livres. 
Somos chamados de “Cimarrones”. 
Nossos antepassados têm conser-
vado muitas tradições da África Oci-
dental. Vivemos na selva tropical e 
em montanhas que nos proporcio-
nam alimentos, plantas medicinais 
e beleza natural. Desfrutamos de 
poder nadar e pescar nos rios.
Todos: Deus, damos-Te graças e Te 
louvamos.
Mulher 3:
de imigrantes chineses. Vivo no dis-
trito de Coronie. Quando meus an-
tepassados chegaram ao Suriname, 
foram colocados para trabalhar nas 
plantações da Costa. Mais tarde, 
estabeleceram-se em pequenos co-
mércios, armazéns ou restaurantes. 
Coronie é conhecida pelas conchas 

pássaros e abelhas que produzem 

um rico mel. Das nozes de coco é 
feito o óleo de coco que é muito 
saudável.
Todos: Deus, damos-Te graças e Te 
louvamos.
Mulher 4: Sou Carolina e vivo na 
Prospérité, um antigo viveiro de 
árvores no distrito de Para. Sou 
considerada mulata; meu pai era 
europeu e minha mãe era de ori-
gem africana. Sou mãe solteira de 

a preparar mandioca para alimen-
-

dioca simples ou com recheio de 
coco. Vendo-os no aeroporto inter-
nacional J.A.Pengel.  Em Para esta-
mos agradecidos pelos abundantes 
recursos de água fresca e pelos 
rios naturais. Mas nos preocupa 
que há pouco começaram a extrair 
alumínio e ouro.
Todos: Deus, damos-Te graças e Te 
louvamos.
Mulher 5: Sou Wichemien, mas to-
dos me chamam de Wichie. Sou 
descendente dos agricultores que 
vieram dos Países Baixos para trab-
alhar em Suriname. Somos chama-
dos de “burus”. Muitos de meus 
descendentes não sobreviveram às 
enfermidades tropicais. Fixamo-nos 
em Paramaribo; alguns continuam 
como agricultores e pecuaristas, e 
em outras ocupações. Meu marido 

e eu temos uma pequena fazenda 
com porcos, vacas e galinhas. Nos-

verduras orgânicas.
Todos: Deus, damos-Te graças e Te 
louvamos.
Mulher 6: Sou Shanti. Vivo no distri-
to de Nickerie. Depois da abolição 
da escravatura, os obreiros das 
colônias holandesas foram em-
pregados como trabalhadores 
contratados. Foi assim que meus 
antepassados vieram da Índia. 

mas para a educação secundária 
e universitária terão que ir a Para-
maribo. Nickerie está na fronteira 
com a Guiana, e muita gente cruza 
a fronteira para trabalhar em Suri-
name.
Todos: Deus, damos-Te graças e Te 
louvamos.
Mulher 7: Sou Kartini. Vivo com 
minha família no distrito de Com-
mewijne, o lugar onde levaram 
meus antepassados quando os 
trouxeram da Indonésia como tra-
balhadores contratados. No distrito 
havia plantações de café, algodão, 
cacau, tabaco, índigo e cana de 
açúcar. Eu cultivo uma horta e meu 
marido é pescador. Faz pouco que 

em um colégio secundário próximo 
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de nossa casa.
Todos: Deus, damos-Te graças e Te 
louvamos por toda a criação. A heri 
grontapu di Gado meki bun doro, 
dãoro.
Cântico nº 1: “Senhor, meu Deus, 
quando eu maravilhado” 1ª e 2ª es-
trofes.
PREGADORA “E Deus viu que era 
bom” convido todos a dizer: “A heri 
grontapu di Gado meki bun doro, 
dãoro” 

A Palavra de Deus - Estudo Bí-
blico

DIRIGENTE: Como seres humanos 
nós fazemos promessas que não 
cumprimos, mas isso não quer 

Deus ora conosco e por nós. Não 
-

mos nosso maior esforço para con-
servar a terra para as gerações fu-
turas. Despertemos as consciências 
dos demais de que todos e todas 
somos responsáveis pelo cuidado 
com o meio ambiente. Queira nosso 
Criador dar-nos sabedoria, força e 
valor para propagar o chamamento 
de Deus pela justiça climática.
Cântico nº 1: “Senhor, meu Deus, 
quando eu maravilhado” 3ª estrofe.
DIRIGENTE: Juntos com o mundo in-
teiro, confessemos nossa negligen-

cia quando se trata de cuidar da cri-
ação de Deus. Parece, Senhor, que 
somos incapazes de entender como 
nossa negligencia na vida diária afe-
ta a criação inteira. Ajuda-nos a dar-
nos conta de que os resíduos que 
são jogados na rua irão entupir os 
bueiros e provocar inundações na 
temporada das chuvas.
Todos: Senhor, pedimos que nos 
perdoes. Masra wi e begi fu gi wi 
pardon.
DIRIGENTE: -
mos que toda a Tua criação é muito 
boa. Mas devemos confessar que 
somos culpados de viver com Tua 
criação sem nos preocuparmos por 
cuidar dela. Reconhecemos que o 
desenvolvimento sem sustentabili-
dade, o consumo sem conservação 
são condutas que diminuem o futu-
ro da terra para as gerações futuras.
Todos: Senhor, pedimos que nos 
perdoes. Masra wi e begi fu gi wi 
pardon.
DIRIGENTE: Confessamos que não 

-
fender Tua criação ante nossos gov-
ernos. A terra tem sido submetida a 
ações irresponsáveis. Inquieta-nos 
a contaminação de nossos rios com 
mercúrio, devido à nossa ambição 
de obter ouro, e o desmatamento 
causado pela extração de bauxita. 
Sofremos porque as pessoas e os 

animais perdem seu habitat, porque 
os locais onde vivem foi destruído.
Todos: Senhor, pedimos que nos 
perdoes. Masra wi e begi fu gi wi 
pardon.
DIRIGENTE: Confessamos que não 
nos temos às necessidades de nos-
so próximo, seja homem ou mulher, 
assim como Jesus nos pede. Guar-
demos um momento de silencio em 
oração pessoal.
Coro: ”Estou seguindo a Jesus Cris-

-
hor, meu Pai Celeste”
Todos leem em uníssono
ORAÇÃO CONGREGACIONAL: Sen-
hor, Tu nos criaste à Tua imagem e 
semelhança; Tu nos conheces com 
todas as nossas falhas. Pedimos 
que recebas nossas orações e nos 
concedas compreensão e sabedoria 
para cuidar de Tua criação.
Comprometemo-nos a encontrar 
em nossa vida diária formas concre-
tas de expressar nosso cuidado pela 
Tua criação e a conscientizar nossos 
governos e comunidades, nossas 
igrejas e famílias sobre a importân-
cia da proteção da terra para as fu-
turas gerações.

Todos: Em nome de Jesus. Amém. 
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Introdução
Nos últimos anos, tem havido mui-
ta conversa sobre as alterações 
climáticas. O Suriname, juntamente 
com muitos outros países do mun-
do, sente os efeitos das mudanças 
climáticas devido ao aquecimento 
global. Nossa cidade principal, 
Paramaribo, está situada perto do 
Oceano Atlântico e muitos lugares 
são inundados agora na estação 
chuvosa. Muitos outros países en-
frentam a seca, os furacões e as 
inundações. Os cientistas acredi-
tam que as mudanças básicas no 
ambiente podem ter sérias conse-
quências. Observamos os efeitos 
devastadores de desastres naturais 
sobre o meio ambiente ou desas-
tres causados pelo homem como 
poluir os rios com o mercúrio da 
mineração de ouro. A vida harmo-
niosa dos seres humanos, animais 
e natureza está totalmente fora de 

equilíbrio. Muitos concordam que 
nós, como seres humanos, somos 
responsáveis por isso. Ao mesmo 
tempo, somos nós que podemos 
trazer as soluções para restaurar a 
harmonia entre a humanidade e a 
criação de Deus. 
Como mulheres do Suriname, acr-
editamos que a comunidade de fé 
cristã pode fazer uma grande con-
tribuição para a preservação de 
um ambiente habitável, saudável 
e seguro. Na verdade, o futuro da 
Terra para as próximas gerações é 
importante para nós. Vemos isso 
como um dos elementos-chave da 
fé cristã. Somos lembrados da rela-
ção entre Deus e a criação, Deus e 
a humanidade. Trata-se de ter res-
peito por todos os seres vivos. 
Como uma comunidade cristã, é 
muito importante estar ciente de 
que vivemos no século 21, um perío-
do que é caracterizado por um rápi-

do avanço na tecnologia. Dado que 
agora vivemos em uma economia 
de 24 horas e as pessoas buscam 
a excelência, todos nós somos de-

morais e éticos altos. Devemos nos 
perguntar como alcançar o equilí-
brio entre manter-se com a tecno-
logia por um lado e minimizar os 
efeitos colaterais negativos da tec-
nologia em nosso ambiente, por 

-
tólico: “Creio em Deus Pai, Criador 
do céu e da terra, creio em Jesus 
Cristo, seu único Filho, e creio no 

-
ção se relaciona com a nossa fé em 
Deus como Criador? Qual é o nosso 
papel como cristãos no mundo de 
Deus? Como vivemos de forma re-
sponsável no século XXI? 
Sejamos guiados pelo tema: “Toda 
a Criação de Deus é Muito Boa!” 
(Gênesis 1:1-31). 

Explicações Gerais sobre 

começo ou tornar-se. O livro do 
Gênesis abre para nós a Bíblia, na 
qual as revelações divinas são regis-
tradas por pessoas de fé. O Gênesis 

criação da humanidade e sua re-
sponsabilidade para com a criação. 
Na história da criação, a partir do 
caos Deus cria os céus e a terra. 
Deus cria um cosmos, um mundo 
vivo (1-26). Deus conclui a cria-
ção criando o homem e a mulher 
à Sua imagem e semelhança (27). 
A humanidade, então, recebe a 
comissão de Deus para cuidar de 
Sua criação, que, na opinião de 
Deus, era muito boa (28-31). Tudo 
isso, Deus faz ao falar, separar, dife-
renciar e criar. Em Gênesis há decla-
rações sobre a beleza da criação e 
o lugar e a função de cada criatura 
em toda a criação. “E Deus viu tudo 
o que tinha feito, e era muito bom.” 
No Salmo 8, o salmista olha para os 
céus, a lua e as estrelas e pergunta 

Estudo Bíblico
2 de março de 2018

(Gênesis 1)
“Toda criação de Deus é muito boa!”
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a Deus “o que são os seres huma-
nos para que te preocupes com 
eles?” E continua a louvar, “contudo, 

mesmo, e tu os coroaste de glória 
e honra, dando-lhes domínio sobre 
as obras das tuas mãos” (3-5). 
No entanto, o Salmo não dá a en-
tender que a humanidade tenha o 
direito de fazer uso da criação de 
Deus sem se preocupar em cuidar 
dela. Não é possível trazer desen-
volvimento para as comunidades 
sem se considerar sua sustent-
abilidade e sem consumir o que a 
criação oferece sem preservar e 
renovar os recursos naturais. Nós, 
criaturas masculinas e femininas, 
temos que estar conscientes de 
que somos criados à imagem e se-
melhança de Deus, e somos chama-
dos a viver em paz e justiça com a 
criação. 
Assim como os animais, a humani-
dade também recebe as bênçãos 
de Deus e uma comissão: ser re-
sponsável, fazer boa administração, 
proteger e cuidar de toda a criação 
de Deus. Vivemos no mundo, por-

Deus criou. Além disso, nunca de-
vemos nos colocar acima de Deus, 
porque a terra é do Senhor e todos 
os que nele vivem (Salmo 24:1). Sig-

Deus! 

Aplicação
Começamos a ler a Bíblia ciente da 
nossa situação para que possamos 
ouvir a Palavra de Deus do passado 
para hoje. Esta abordagem lança 
nova luz sobre nossas perguntas e 
ações. 

O que o texto diz (deixe o texto 
ser lido muitas vezes ou em várias 
versões para iniciar a conversa)? 
Que palavras se destacam para 
você? Existem repetições, movi-
mentos no texto? O que está escrito 
sobre a criação? O que está escrito 
sobre a humanidade? 
A. Que imagens vêm à sua mente 
quando você ouve as palavras que 
se destacam para você? 
B. Em Gênesis 1:22, 28 Deus aben-
çoa os animais e a humanidade. 
Como você ouve a bênção da cria-
ção diante da poluição ambiental, 
dos desastres naturais, da tecnolo-
gia avançada e do abuso do ser hu-
mano e da natureza? 
C. Como nós, como seres humanos, 
usamos nossos dons para cuidar da 
criação? Quais são nossas tarefas 
para trazer a bênção de Deus para 
o nosso contexto? 
D. Como podemos garantir o fu-
turo da Terra para as gerações se-
guintes? Considere, por exemplo: 
- cultivo de alimentos (orgânicos, 
fertilizantes químicos, agropecuária 

de pequena escala) 
- extração de minerais (ouro, bauxi-
ta, etc.), desmatamento (as clareiras 
levam a menos oxigênio), colheita, 
caça e pesca de espécies ameaça-
das de extinção como as tartarugas 
marinhas. 
- gestão de resíduos (aterros, re-
ciclagem, reutilização, composta-
gem) 
- todas as formas de violência con-
tra crianças, jovens e mulheres.

Conclusão
Conclua resumindo o que o tema 
“Toda criação de Deus é muito boa!” 

-
munidades, à medida que recebem 
a bênção de serem cuidadores da 
criação de Deus.

Oração Final
Pai de Jesus Cristo, estamos aqui 
em Tua presença para pedir perdão 
por tudo o que temos feito para 
estragar e destruir a Tua criação. 
Perdoa-nos pela nossa falta de cui-
dado para com a criação e a falta de 
tolerância com que nos temos trat-
ado entre nós.  Lamentamos o que 
temos feito e queremos comprom-
eter-nos a sermos melhores admi-
nistradores de Tua criação e cuida-
dores de nosso próximo, seguindo 
o exemplo de Jesus Cristo. Amém.

. 71 .



Programa para o Culto Infantil
2 de março 2018

“Toda criação de Deus é muito boa!”

Orientação
O programa para crianças foi feito 
para crianças de idade entre 4 e 
13 anos. Para liderar o programa 
vocês poderiam convidar uma jo-
vem ou um adulto para narrar e 
cinco crianças para representarem 
as diversidades étnicas do povo do 
Suriname. 

Decoração
Coloquem um tecido negro na 
metade de uma mesa, rep-
resentando a escuridão, e 
um tecido azul celeste na 
outra metade, para repre-
sentar a água do mar. Sobre 
o tecido negro, coloquem 
uma bola de vidro vazia, 
para representar que a ter-
ra estava vazia e escura. So-
bre o tecido azul coloquem 
uma bola de vidro com uma 
vela acesa, representando 
a luz (sol, lua, estrelas) que 
Deus criou. Para represen-
tar a separação dos mares 
e da terra, coloquem areia 
na borda do tecido azul e, 
sobre a areia, coloquem se-

animais (cortados de papel 
ou brinquedos). Sobre o 
tecido azul, coloquem ani-
mais do mar (cortados de 
papel ou brinquedos). Fa-
çam uns móbiles simples com pás-
saros ou borboletas e os coloquem 

-
el ou cano plástico formem um arco 
sobre o tecido  azul, pregando nas 
pernas da mesa. Preguem borbole-
tas e pássaros nesse arco. 
Na frente da mesa pode-se colo-
car uma bandeira do Suriname. Ou 
pode usar globos ou guirlandas nas 
cores da bandeira (verde, branco, 
vermelho e amarelo). 

História bíblica
O texto bíblico principal é Gênesis 
1:1-31. Preparem de antemão os 
materiais necessários para cada 
participante do relato. 
Material: uns 2 metros de tecido. 

Tecido branco representa a luz; 
tecido negro para a escuridão; azul 
celeste, para o mar. Tenham em 

naturais ou imagens destas; ani-
mais (pelúcias); sol amarelo e lua 
branca, feitos de papel.  

Palavras de boas vindas

Oração de abertura
Narradora: O Suriname está situa-

do na parte norte da América do Sul 
com uma costa ao longo do Oceano 
Atlântico. Os países vizinhos do Su-
riname são Guiana Francesa, Brasil 
e Guiana. No Suriname, as crianças 
vêm de diferentes origens. Podem 
ser indígenas, descendentes de af-
ricanos, de chineses, crioulos, hol-
andeses, indostânicos e javaneses. 
Mesmo sendo o holandês o  idioma 

comum usado por todos é a Língua 
Sranan, mas cada grupo cultural 
também tem seu próprio idioma 
materno. 
Narradora: O Dia Mundial de Ora-
ção de hoje tem como tema de 
celebração “Toda criação de Deus 
é muito boa!” Escutemos a historia 

bíblica sobre a criação de Deus do 
livro de Gênesis, capítulo 1. 
“No principio criou Deus os céus e 
a terra. E a terra estava desordena-
da e vazia.” (duas crianças vão até 

tecido preto pelas 4 pontas e o bal-
ançam em movimento rápido.  Um 
tecido  azul, representando o mar, 
é colocado no piso por outros duas 
crianças).
“E o Espírito de Deus se movia sobre 

a face das águas.” (A narra-
dora sopra no microfone, 
enquanto as crianças pren-
dem e baixam o tecido ne-
gro). “E as trevas estavam 
sobre a face do abismo.” (O 
tecido negro é colocado so-
bre o tecido  azul - “o mar”). 
E disse Deus: “Haja luz” (as 
crianças prendem um teci-
do  branco sobre “o mar”); e 
houve  luz. E viu Deus que a 
luz era boa; e separou Deus 
a luz das trevas. E chamou 
Deus a  luz Dia, e  as trevas 
chamou Noite. “E foi a tarde 
e a manhã de um dia – o 
primeiro dia da criação de 
Deus.” 
“Em seguida Deus criou os 
oceanos e, entre os ocean-
os, a terra seca, e sobre a 
terra todo tipo de árvores 
e plantas.” (Os oceanos 

são representados com o movi-
mento do tecido azul, como ondas  
de agua. Outras crianças colocam 
plantas e ramos de árvores.) “E 
Deus estava contente, porque viu 
que tudo era bom.”
Deus falou e tudo aconteceu justa-
mente como Ele queria. Não neces-
sitava de outra coisa para fazer Sua 
bonita criação. Deus é tão bondoso! 
Ele deseja que nós lhe digamos: 
“Senhor Deus, Tu és tão maravilho-
so. Graças por todas as coisas boni-
tas que Tu criaste para nós.” Vamos 
fazer isso juntos? “Senhor Deus, Tu 
és tão maravilhoso. Graças por to-
das as coisas bonitas que Tu criaste 
para nós.” 
Então Deus fez brilhar uma luz bril-
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Atividade Manual

Faça as crianças pensarem sobre a importância de serem 
cuidadores da criação de Deus e que a reciclagem é boa 
para o meio ambiente. Garrafas plásticas podem ser re-
cicladas para formar um vaso (atividade para 8 a 13 anos) 
ou recipiente para colecionar coisas pequenas (atividade 
para 4 a 7 anos). 

Materiais
garrafas pet (1,5 litros), barbante, marcadores perma-
nentes e garfos. Se possível tenham terra, sementes 

grampeador. 

Vaso pendurado: Desenhe um retângulo na garrafa e re-
corte-o. Faça dois furos na garrafa debaixo da parte cor-
tada. Passe o barbante pelos furos e amarre-o com um nó 
em cima. Faça furos no fundo do vaso, para que água pos-
sa gotejar quando a planta for regada. Se possível, plan-
tem algo com as crianças para que possam levar a casa. 

Recipiente: Recorte metade de uma garrafa pet de 1,5 li-
tros e use a parte inferior para fazer o recipiente. As crian-

-
cando os enfeites com grampeador, cola ou durex.

hante durante o dia, e a chamou 
Sol. (Uma criança levanta um sol 
de cartolina ou um quadro.) E, na 
noite, uma luz que chamou Lua. 
(Uma criança levanta uma “lua”.) E 
no céu colocou milhões de estrelas 
cintilantes. (Uma criança levanta 
um quadro de estrelas.) E assim 
começou a existir o mundo.
Em seguida, Deus encheu os 
oceanos com peixes, caranguejos, 
tubarões, baleias e outras criaturas. 
E, no ar, sobre a terra e o mar, voa-
vam os pássaros, as borboletas, as 
abelhas e muitos outros (são colo-
cados desenhos ou quadros destes 
animais sobre a parede). Somente 
com a palavra que Deus falou 
foram criados todos esses animais. 
E Deus os olhou com prazer e os 
abençoou. Podem dizer o nome de 
alguns tipos de pássaros e peixes?  
Como é o barulho que cada um 
deles faz? (interagir com as respos-
tas das crianças e imitações de sons 

dos animais). Deus criou todos eles. 
Deus lhes disse: “Multipliquem-se”, 
assegurando que se aumentem em 
números até encherem a terra.  
No sexto dia, Deus fez muitos ani-
mais diferentes, gado e animais que 
se arrastam sobre a terra, como as 
serpentes. (Coloquem desenhos ou 
quadros de cavalos, elefantes, gi-
rafas, cabras, cachorros, galinhas, 
vacas, etc. sobre um quadro grande 
na parede). E Deus viu que tudo era 
bom, e isso Lhe deu prazer. 
Mas no sexto dia Deus também 
criou outra coisa bonita. Ele disse: 
“Façamos agora o ser humano, para 
que domine sobre  os peixes do 
mar e sobre as aves do céu e sobre 
todos os animais da terra, e sobre 
todos os répteis e insetos.” E Deus 
nos criou a nós, as crianças de todo 
o mundo. E todos somos tão dife-
rentes. Mas Deus nos ama a todos. 
Vamos nos olhar e dizer “Toda a 
criação de Deus é muito boa!” (mo-

tivar a audiência a repetir esta ação 
entre eles e concluir com um forte 
abraço). 
No sétimo dia Deus descansou. 
Tudo o que existe, os seres huma-
nos e a natureza, deve sua vida a 
Deus.  Ele abençoou todas as criatu-
ras e declarou que a natureza e os 
animais eram bons. Demos graças 
agora a Deus por sua bondade, am-
abilidade e amor. 

Oração de encerramento
 Senhor Deus, damos-Te graças 
pelo lindo mundo que nos tens 
dado. Perdoa-nos pelas vezes que 
não cuidamos bem dele, e pelas 
vezes que não agimos com amor 
para com nossos vizinhos. Ajuda-
nos a nos comportarmos melhor 
para com o meio ambiente e a na-
tureza, e inspira a nossos amigos e 
amigas, a também fazê-lo. Amém.
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Educação
 livre de violência

O vídeo da Ong Promundo: Era 
uma vez uma família, é  um de-
senho animado sem palavras, que 
apresenta a história de uma famí-

pais, cuidadores e responsáveis 
enfrentam na criação e educação 

crenças, opiniões e atitudes que 
os adultos apresentam diante do 
castigo físico e humilhante e nos 
convida a olhar a criança como um 
sujeito de direitos.

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=quCy1KcIzzo

Hoje em dia enfrentamos muitas 

com uma rotina muitas vezes es-
-

lemas para serem resolvidos e 

educarmos.
A maioria dos pais deseja o melhor 

los da melhor maneira, contudo 
em muitos casos não sabem como 

-
ites sem o uso da violência. 

As famílias costumam recorrer 
ao castigo físico por diferentes 

razões:
- porque acham que é importante 

- para descarregar a raiva;
- porque perdem o controle;
- porque acreditam que é o meio 

-
hos repitam uma atitude ou com-
portamento considerados perigo-
sos ou muito inadequados.

se dá para o castigo físico, os efei-
tos que produzem não são bons:

Nos meninos e nas meninas
- diminui a auto-estima, gerando 
a sensação de que eles valem me-
nos.
- ensinam o medo e a submissão, 
minando a capacidade das cri-
anças de crescer como pessoas 
autônomas e responsáveis;
- paralisam a iniciativa da criança 
bloqueando seu comportamento 
e limitando sua capacidade de 
planejar e resolver problemas;
- quando tem medo de ser castiga-
das, as crianças não se arriscam a 
tentar coisas novas, de modo que 
não desenvolvem sua criatividade, 
sua inteligência e seus sentidos;
- estimula uma relação em que a 
criança consegue mais atenção 
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dos pais por meio da transgressão 
da norma do que por atitudes pos-
itivas;
- oferece a violência como um 

-
tos aprendendo atitudes violen-
tas;
- traz consigo sempre o castigo 
emocional, fazendo com que a cri-
ança sinta que não tem o carinho 
dos pais nem sua aprovação.
- gera sentimentos de solidão, 
tristeza, raiva, abandono e desejo 
de fugir de casa.
- cria um muro que impede a co-

prejudica os vínculos
emocionais que existem entre 
eles.

Por isso precisamos cada vez mais  

buscar práticas educativas positi-
vas  que promovam a autonomia e 
o pleno desenvolvimento de crian-
ças sem o uso de violência.

Fontes: Educa, no Pegues. Campa-
ña para la sensibilización contra el 
castigo físico en la familia. Madrid: 
Save the Children, Comité Español 
de UNICEF, CEAPA y CONCAPA, 
2002;
Pesquisa Homens, violência de 
gênero e saúde sexual e reprodu-
tiva: um estudo sobre homens 
no Rio de Janeiro/Brasil. Instituto 
PROMUNDO e Instituto NOOS, 
2003.
Cuidar sem violência todo mundo 
pode - Guia Prático para Famílias 
e Comunidades. Instituto Promun-

do – Rio de Janeiro 2003

-
milhantes - Manual para sensibili-
zação de pais, mães e cuidadores 
de crianças. Instituto Promundo – 
Rio de Janeiro

Site: www.promundo.org.br 
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Quando pensamos em mãe, per-
cebemos o quanto cada mãe é dife-
rente, única, com forma singular de 
lidar com as situações cotidianas 
não só como mãe, mas como amiga, 
conselheira, cozinheira, professora 
e tantos outros papéis.
As mães recebem de Deus a tarefa 

que devem andar, servindo a Deus 
de todo o coração, de toda a sua 
alma e de todo o seu entendimento 
(Deuteronômio 6.5).
Às mães tem sido dada a tarefa de, 
em todo o tempo, ensinarem seus 

de todo o coração.
Minha mãe era uma mulher que 
sabia apenas escrever seu nome, 
simples na sua fé, imperfeita como 
todas nós somos, mas que muito 
contribuiu para que eu conhecesse 
a Deus e O buscasse de todo o co-
ração. 
Havia uma música que ela cantava 
comigo e minhas irmãs, quando 
éramos pequenas, e depois as en-
sinou também aos seus netos que 
dizia: 

Abre a porta do teu coração, 

Ele te dará salvação, 
para o céu te levará.

Abre a porta do teu coração, 
e deixa Cristo em ti habitar.
Abre a porta do teu coração, 

e Jesus te dará salvação.
Abre a porta, abre a porta, 

Abre a porta, abre a porta, 
e Jesus te dará salvação.

Seus ensinamentos sobre Deus 
foram válidos para eu e minhas ir-
mãs, porque todas nós conhecemos 
a Deus e O servimos e a maioria dos 
seus netos também. 
Saber alguma coisa sobre uma pes-
soa não quer dizer que você saiba 
tudo sobre ela. Por mais que as 
mães tenham limitações, elas po-

Até mesmo você que está aí pensan-
do: “Não aprendi nada com minha 
mãe”, se parar e se esforçar em 
lembrar, verá que alguma coisa boa 
você aprendeu com ela.
Mães são perfeitas? Não, elas não 
são.
Mães sabem tudo? Não sabem, mas 
bem que gostariam de saber.
Mães acertam sempre? Não, mas lu-
tam para ser hoje melhores do que 
foram ontem.
As mães tomariam o lugar de seus 

dor, não chorassem, não sofressem. 
Mas o sofrimento é o curso natural 
da vida de cada pessoa e faz parte 
do crescimento humano. Crescer 
dói.
Por mais que nós mães soframos 

fazem, devemos lembrar que Deus 
deu o livre arbítrio a cada um. Eu 
sei, queridas amigas, que se pudés-
semos, faríamos as escolhas por 
eles. Mas não é assim que a vida 
real funciona.
Então o que nos resta? Resta-nos 
continuar com nossas vidas, e a 
cada dia servir e honrar a Deus de 
todo o nosso coração, para que, 

-
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sam fazer suas escolhas dentro da 
vontade de Deus.
Podemos também orar por eles, 
pois se eles ainda não têm uma 
experiência real e transformadora 
com Cristo, através de nossas ora-
ções Deus moverá seus corações, 
e eles abrirão a porta de seus cora-
ções e deixarão Cristo entrar e fazer 
morada neles.
Deus escolheu cada mãe e deu a 
elas uma tarefa, uma missão espe-

deles. Se Ele nos deu essa missão, é 
porque nós somos capazes de cum-
pri-la, com a ajuda de Deus.
Então, deixe a tristeza de lado, as 
inquietações, as dúvidas e incerte-
zas. Deus irá cuidar de tudo isso e 
irá usá-la da forma que você é, para 
fazer a diferença na vida desse lindo 

-
hor, uma recompensa que ele dá 
(Salmos 127.3).

Dedico esse poema a todas as mães. 
Feliz Dia das Mães!

Mãe... São três letras apenas

Também o céu tem três letras

Para louvar a nossa mãe,
Todo bem que se disser

Nunca há de ser tão grande
Como o bem que ela nos quer.

Palavra tão pequenina,
Bem sabem os lábios meus
Que és do tamanho do CÉU
E apenas menor que Deus!

(Mário Quintana)
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A Associação da Estrela de Prata 
e uma expressão de gratidão 
aos pais pela disposição de 

Salvação ao serviço de Deus, em 
qualquer lugar do mundo.
Gostaria que pudéssemos olhar 
essa gratidão através dos olhos da 
mãe de Moisés. Para isso, vamos 
situar-nos nesse momento da 
história quando um Faraó estava 
desesperado por eliminar o povo 
hebreu; primeiro, utilizando as 
parteiras, que, na hora do parto, 
vendo que o recém-nascido era 
um menino, deveriam matá-lo. 
Elas, tementes a Deus, salvaram 
os meninos. Faraó, então, mandou 
que o povo lançasse no Nilo todo 
menino que nascesse (Ex.1.15-22).   
Imagine o desespero das famílias! 

morressem. Segue, então, nesse 
contexto dramático, o relato 
da história de Moisés, na qual 
podemos ver o cuidado de Deus 
em todo o tempo. 
Fico pensando em quanto 
livramento Deus dá aos nossos 

pelas crianças!
Em desespero, a mãe de Moisés 
planeja, de alguma forma, salvar 

cesto de junco, vedando-o com 
piche e betume, e o colocou no 

responsabilidade de acompanhar 

o irmão, cuidando dele de longe.  
Vemos a mão de Deus agindo 

e o mandou tirar dali, viu que o 
bebê era hebreu e se compadeceu 
dele. A irmã foi muito esperta em 
oferecer a própria mãe para cuidar 
de Moisés.
Sim, Deus nos protege e faz cumprir 
Sua vontade de maneiras que nem 
podemos imaginar. A história 

Moisés foi criado até certa idade 
pela mãe, sendo, então, adotado 

assim dizer, com o melhor de dois 
mundos (Atos 7:22).
Aqui gostaria que pudéssemos 

que Moisés aprendeu e viveu, 
ajudou-o, anos mais tarde, a 
vontade de Deus. Pensemos nos 

orar, ensinar o melhor caminho; 
mas, em algum momento, sairão 
de casa e começarão a fazer seus 
próprios caminhos, tomando boas 
e não tão boas decisões Contudo, 

algum momento da caminhada, 
eles terão um encontro pessoal 
com Deus e, dependes dEle, 
ouvirão e obedecerão a voz 
de Deus, deixando que Seus 
propósitos cumpram-se em suas 
vidas.

aqui são fruto disso, porque eles 
ouviram e escolheram obedecer a 
voz de Deus e, assim como Moisés 
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Gratidão
a Deus

Leitura Bíblica: Êxodo 2:1-10
Coro: “Te agradeço” (Diante do Trono)

Tenente Ienneke Barrault
OD Corpo de 1º de Maio
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foi chamado para libertar ao 
povo de Israel, cada um deles foi 
chamado para levar a mensagem 
de salvação em Jesus, que trará 
liberdade a tantas vidas!
Palavras de gratidão aos pais:
 Mães e pais, somos gratos a 
Deus por suas vidas.  Vocês que 
ensinaram, cuidaram, guiaram, 
oraram e aceitaram a decisão de 

do Senhor. Tenho certeza de 
que essa foi a melhor escolhe 

esse caminho. 
Que Deus continue a guiá-los e 
sustentá-los nos momentos de 
grandes saudades dos pais e da 
família. 

Conclusão
Com certeza, para a mãe de 
Moisés e para a família toda, foi 

amado. Mas Deus tinha planos 
maravilhosos para ele salvar da 
escravidão toda uma nação. 
Deus tem planos incríveis para 

transformação, em nome de Jesus, 
onde forem enviados.

Exército de Salvação, como a 
orarem uns pelos outros e pelos 
pais da Estrela de Prata ao redor 
do mundo. 



Introdução
Todas nós já ouvimos falar do Titanic 
(e talvez tenhamos até assistindo ao 

Caprio), o grande transatlântico que, 
após se ter chocado com um iceberg 
no Atlântico Norte, veio a afundar, 
roubando a vida de 1.200 pessoas.  
Podemos imaginar a desorientação e 
o desespero daqueles passageiros di-
ante da tragédia que os levava para o 
fundo do mar!

situação da família hoje 
Podemos dizer que o casamento e a 
instituição familiar estão enfrentando 
um mar extremamente tumultuado 
e com icebergs perigosos.  “Nada 
menos que o próprio inferno tem er-
guido uma tormenta para destruí-los.”
Quais são os perigos (os icebergs) que 
ameaçam afundar a família/o casa-
mento? 
Violência; Individualismo; Tensões/
estresse; Imediatismo; Egoísmo; Com-
petitividade; Indisciplina; Descartável; 
Consumismo; Desamor; Insensibi-
lidade; Abandono; Incerteza;  Prazer; 
Desumanização; Desequilíbrio; Felici-
dade própria; Descompromisso; Tec-

-
nia; Traição; Relativismo.
As famílias correm o grande risco de 
se chocar com esses icebergs e, então, 
afundar!
Para muitas pessoas, hoje em dia, 
a frase familiar e confortadora “Lar, 
Doce Lar” não é mais do que uma 
ilusão vazia. Não há nada doce ou 
seguro num lar onde há o abuso, a 
traição e o abandono.
“As tensões da vida moderna têm pro-
vocado desequilíbrios, desvios de per-

sonalidade, insegurança, desajustes 
mentais, emocionais e psicológicos, 
os mais diversos, tornando-se tudo 
isso barreiras para o relacionamento 
interpessoal. Valores éticos, religio-
sos e morais têm sido substituídos 
por outros mais imediatos, levando 
as pessoas a uma vida individualista 
e egocêntrica, onde a realização pes-
soal, o posicionamento social, os bens 
e o prazer tornam-se dominantes, 
impedindo, assim, uma vivência de 
cunho mais comunitário.” (Pastoral da 
Família - Colégio Episcopal da Igreja 
Metodista). 

ameaças?

para renovação da família em termos 
de formação, partilha, solidariedade e 
testemunho da graça de Deus.  Como 
ela pode ajudar?
- A Bíblia trabalha o tema da família, 
não apenas como livro histórico e teo-
lógico, mas didático, pois ela trabalha 
o tema família deste a sua construção, 
administração de crises, relação con-

a vida comunitária de interdependên-
cia e não individualista. A Bíblia nos 
apresenta a vida e a história de famí-
lias não perfeitas, mas sujeitas à per-
feição do poder de Deus.
- A grandeza da Bíblia como fonte  de 
ajuda e de orientação no nosso tempo 
está justamente no campo dos valores 
e princípios. Por exemplo, justiça, soli-
dariedade, perseverança, esperança, 
amor, respeito, dentre outros, que 
parecem estar na contra mão da so-
ciedade atual. Ela destaca o papel da 
família como formadora para esses 
valores, conforme Deuteronômio 6.7: 
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Titanic X Vida familiar atual

Leitura Bíblica: 1 Coríntios 13

 Colaboração MF
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-
hos.” O Fruto do Espírito x Obras da 
Carne é um outro indicativo bíblico 
que poderá nos ajudar a rever relac-
ionamentos intrafamiliares e a educa-
ção cristã em família. 
- A Bíblia oferece muitos caminhos, 
porém, o mais primordial é o amor 
(1 Co 13.13). Transmitimos à nossa 
família muito mais pelas atitudes, 
modos de comunicação interpessoal, 
respeito, atenção às necessidades de 
cada um, do que através de “lições 
de moral” ou “autoritarismo”. Dessa 
forma, transmitimos também muito 
mais para nossos vizinhos que não vi-
vem pelos valores da Palavra de Deus.  
Quanto a isso, Pedro, em sua primeira 
carta nos diz: “Vivam entre os pagãos 
de maneira exemplar para que, mes-
mo que eles os acusem de praticarem 
o mal, observem as boas obras que 

no dia da sua intervenção” (2:11).  
Você e sua família têm evangelizado 
pelo exemplo como vivem?

Conclusão
No caso do Titanic, não houve jeito. O 
comandante nada pôde fazer, e o re-
sultado foi destruição e morte.  E per-
guntamos: Mas, no caso da família, o 
mesmo precisa acontecer? A resposta 
é NÃO! As soluções raramente são fá-
ceis. A construção de lares sólidos não 
acontece por pura sorte. Mais do que 
nunca a família deve voltar-se para os 
princípios do Evangelho e preparar as 

do Pai, na presença acolhedora de 
Cristo em busca do verdadeiro sen-
tido de suas vidas, através da ação do 
Espírito Santo. 

Introdução e Boas vindas
Coro: “Estamos todos congregados aqui”
Oração 
Cântico nº 497 (T.B.237) – “Tudo é belo em 
derredor”
Testemunhos entre as estrofes
Leitura bíblica: 1 Coríntios 13
Número especial pelas sócias

Cântico nº 365 (T.B. 264) – “Não deixo a minha 
Bíblia” e Ofertas
Oração pelas ofertas e pela mensagem
Mensagem
Coro: “Recebi um novo coração do Pai” e Apelo
Anúncios 
Bênção Final

Leitura Bíblica: Salmo 78:1-8

 Colaboração MF



. 79 .

Introdução
Quem não quer segurança para seus 

-
hos), neste mundo tão inseguro no 
qual vivemos?

ontem
Desde o início da humanidade, era 
o plano de Deus que a família fosse 
uma força na educação, no bem-estar 
social, na economia, na saúde, no cui-
dado e na felicidade dos povos.  
O povo de Israel aprendeu, do próprio 
Deus, que a verdadeira segurança es-
tava em obedecer aos Seus estatutos, 
pois, somente assim, teriam proteção 
e libertação: Dt. 6:1-8. Nos capítulos 6 
e 11 de Deuteronômio e também no 
Salmo 78 é dada a ordem para que os 

Deus e para que lhes fosse contada a 
ação miraculosa de Deus para livrar 
os pais do Egito e conduzi-los em se-
gurança à Terra Prometida.  

Quando os valores dados por Deus 
em Sua Palavra não são seguidos, in-
cluindo a manutenção de vidas famili-
ares sólidas, não apenas a família so-
fre e se desintegra, mas igualmente a 
cidade, o Estado, a Nação.  Não é à toa 
que se costuma dizer que “a família 
é a base da sociedade” ou que “nen-
huma nação consegue elevar-se além 
dos padrões de sua vida familiar”.
Infelizmente, em nosso mundo atual, 
incluindo nosso próprio país a vida 
familiar tem sido extremamente ab-
alada –  tanta tragédia familiar tem 
acontecido, tanta violência, traição, 
separação, morte...

Como sabemos, Satanás é o arqui-in-
imigo de Deus e, portanto, tem como 
objetivo se opor e destruir tudo o que 
vem de Deus.  Sendo assim, um dos 
seus objetivos é destruir as famílias.  
E ele tem encontrado espaço para 
dinamitar muitos lares.  Sabemos 

o estrago que pretende, porque Jesus 
já o derrotou com Sua morte e ressur-
reição.  Mas Satanás não se conforma 
com isso e continua suas investidas – 
especialmente sobre a família.

hoje
Quantas famílias têm, juntas, um 
momento de devocional diária, vão 
à igreja juntas para adorar e cultuar 
ao Senhor, quantos pais conversam 
seriamente sobre as coisas espirituais 

persistência” (v. 7a) a eles?  
Que tal assumir com Deus o compro-
misso sério de incluir Sua Palavra nas 
atividades diárias de sua família, se-
guindo a orientação encontrada em 
Dt. 6:5-9?
v. 7 - “Converse sobre elas quando 
estiver sentado em casa” = devocional 
familiar
v. 7 – “quando estiver andando pelo 
caminho” = quando em viagem
v. 7 – “quando se deitar” = orações à 
hora de dormir
v. 7 – “quando se levantar” = orações 
pela manhã
v. 8 – “amarre-as como um sinal nos 
braços e prenda-as na testa” = algum 

como cristão.  A própria aparência 
(vestir, falar, não cultivar vícios)
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v. 9 – “escreva-as nos batentes das 
portas de sua casa e em seus portões” 
= quadros com versículos bíblicos, etc, 

lar cristão, e que ajudarão a manter o 
elevado padrão divino no lar.

aprendidos
Talvez algumas coisas ou algumas ati-
tudes parecerão fora de lugar quando 
um versículo bíblico estiver visivel-
mente colocado em algum ponto da 
casa.  Que tal, por exemplo, colocar 
o versículo de Fl. 4.8 sobre a TV ou 
próximo a ela? Será que isso não tor-
naria muito mais rígido o critério para 
a seleção dos programas assistidos 
ou mesmo das revistas e livros lidos 
ou até da conversa entre a família e 
visitantes? 

Conclusão 
Em que fundamento sua família está 

-

-
dade, longe dos padrões da Palavra 
de Deus?  Se for assim, logo a dina-
mite explodirá, e seu lar irá ruir. 
Mas ainda há tempo de mudar de 
fundamento e transportar seu lar 
para a Rocha Eterna – JESUS!  Dessa 
forma, eu posso assegurar, com toda 
a certeza, que sua família será con-

-

sinceridade, na paz! Não espere mais 
para tirar sua vida e de sua família do 
fundamento frouxo da areia e colocá-
las no lugar sólido e seguro, sobre a 

DOMINGO DO MF - REUNIÃO DE SALVAÇÃO - NO MÊS DE MAIO

Segurança Familiar

Leitura Bíblica: Salmo 78:1-8

 Colaboração MF

Introdução e boas vindas
Coro: “Bom é estarmos aqui louvando a Deus
Oração 
Leitura Bíblica Salmos 78:1-8
Cântico nº 225 (T.B. 621) – “Que segurança! Sou 
de Jesus!”
Testemunhos entre as estrofes
Coro como vídeo – “Não, não construa sua casa 

na areia”
https://www.youtube.com/watch?v=uI_DjkZ1QE4
Oração pelas ofertas e pela mensagem
Mensagem
Cântico nº 281 (S. 170) – “Bem de manhã, embora 
o céu sereno” e Apelo
Anúncios 
Bênção Final



Atividade
Tarde da beleza ou uma palestra so-
bre cuidados pessoais que faça com 
que as mulheres se sintam amadas 
e valorizadas. 
Lanche especial para comemorar o 
Dia Internacional da Mulher. 
Particularmente, gosto muito de 

sempre inspiradoras. Algumas rep-
resentam lendas sobre a juventude, 
riqueza ou amor. É interessante 
pensar que uma fonte pode provi-
denciar algo mais especial do que a 
própria água. 

No texto de João, Jesus diz que 
aquele que recebe a Sua água tem 
uma fonte que jorra eternamente. 
Uma fonte real que providencia 
bênçãos reais às nossas vidas. En-
tretanto, só descobriremos essas 
bênçãos se tomarmos a água que 
Cristo Jesus nos oferece. 

Fonte que nos providencia a 

A inimizada entre os judeus e os sa-
maritanos era tão grande, que um 
judeu não utilizava nem mesmo um 
copo de um samaritano. Eles tin-
ham medo de se contaminarem. A 
samaritana, sabendo disso, negou 
água a Jesus sem pensar duas vez-
es. Jesus, por Sua vez, ofereceu a ela 
a água da vida. 
No Dia Internacional da Mulher, ho-
menagens são feitas e mensagens 
são enviadas falando da preciosi-
dade que cada mulher é. Entretan-
to, no dia-a-dia as coisas podem 

ser bem diferentes. Mulheres são 
tratadas com preconceito e desca-
so, independentemente da idade. O 
encontro de Jesus com a mulher sa-
maritana mostra-nos que com Ele 
é possível vivermos um relaciona-
mento de intimidade sem precon-

-
ça. Jesus Se aproxima de cada uma 
de nós oferecendo-nos amizade e 
amor verdadeiro. Seu desejo é ter 
um relacionamento genuíno con-
osco e, através disso, nos fazer mul-
heres cada vez melhores. 

Fonte que providencia a bênção 
de conhecê-lO e ser conhecida 

Jesus sentou-Se no muro do poço na 
divisa entre os dois povos. Aquele 
poço podia servir a qualquer sed-
ento que aparecesse. A região era 
desértica, e a água era considerada 
um presente. Entretanto, o homem 
sentado no poço era o maior pre-
sente dado por Deus à humani-
dade. 
Enquanto ouvia as palavras de Je-
sus, a mulher teve a impressão de 
que Ele era maior do que Jacó. E 
ela estava certa! Jesus é aquele que 
veio para nos dar a possibilidade da 
vida eterna. Sua água, que é a Sua 
palavra (João 15:3), nos limpa e nos 
torna aptos para viver no Reino de 
Deus eternamente. 
No versículo 19, ela faz uma de-
claração: “Vejo que és profeta”. A 
mulher teve a oportunidade de 
experimentar uma das facetas do 
Mestre – Ele era realmente O pro-
feta (Mateus 21.11). Deus O enviou 
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Bênçãos 
da Fonte

Leitura Bíblica: João 4:1-19
Cântico: 248 “Quero chegar aos mananciais”

Coro: “Aquele que tem sede e busca”

 Capitã Raquel Sousa
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ao mundo com a missão de trazer 
as boas novas (Lucas 4.18-19) e en-
tregar Sua vida para resgatar mui-
tos (Marcos 10.45). 
Jesus sabia quem era aquela mul-

queria ouvir dela mesma algumas 
informações sobre sua vida, por 
isso pediu que ela chamasse seu 
marido. Era para ser uma situação 
constrangedora, mas ela percebeu 
que poderia falar a verdade sobre 
sua situação, pois Jesus não a tra-
taria com desprezo. Para ela, Jesus 
deixou de ser um judeu arrogante 
e se tornou o homem que conhecia 
toda a sua vida sem discriminá-la. 

Conclusão
Jesus sentou-Se naquele poço de 
propósito, sabendo que aquela 
mulher chegaria sedenta da água 
da vida. Ele estava pronto para ser-
vi-la! 
Podemos encontrar por aí muitas 
fontes, mas a vontade de Deus é 
que tenhamos em nós mesmos a 
fonte da água da vida. Poderemos 
provar mais e mais da rica intimi-
dade com Jesus e teremos a bênção 
de conhecê-lO e nos deixamos ser 
conhecidas por Ele. 
Espero que neste dia especial você 
receba muito carinho de todos os 
que te cercam. Porém, meu maior 
desejo é que, como aquela mulher, 
você conheça esse amigo especial 
que é Jesus. Deixe-O encher seu co-
ração com a Sua presença, fazendo 
brotar em você essa maravilhosa 
fonte que jorra para a eternidade.



Dinâmica
A bomba. Todos cantam uma 
música, enquanto passa uma caixa 
(a bomba). O dirigente irá parar 
repentinamente de cantar, e a 

dizer alguma coisa que sabe fazer 
bem (ex. desenhar, cantar, pintar, 
fazer ovo frito, andar de skate, 
jogar…)
 

Introdução
Em Atos 9:36-42, encontramos a 
história de uma mulher chamada 
Dorcas.  A Bíblia não fala muito a 
respeito de Dorcas. Fala que ela 
era uma seguidora de Jesus e como 
servia os outros. Dorcas servia as 
pessoas usando aquilo que ela sabia 
fazer; Dorcas costurava roupas para 
as viúvas e os necessitados. Dorcas, 
como seguidora dos ensinamentos 
de Jesus, levava a sério a sua missão 
de servir.
Servir ao próximo é seguir o 
exemplo do próprio Jesus que, 
mesmo sendo Deus, disse que veio 
para servir e não ser servido. “... 
não veio para ser servido, mas para 
servir, e para dar a sua vida em 
resgate de muitos (Mateus 20:28).
Quando servirmos as pessoas, 
estamos cumprindo o que está 
escrito no evangelho de João 13:15: 
“Eu lhes dei o exemplo, para que 

como Dorcas, você também pode 
servir as outras pessoas usando 
aquilo que você sabe fazer; 
ouvindo, ajudando em alguma 

matéria na escola, sendo amigo, 
sendo gentil, levando um copo de 
água ou comida para quem precisa, 
repartindo o lanche com alguém.
Dorcas não saiu no jornal porque 
servia as pessoas. Talvez você 
não saia no jornal ou televisão, 

ajudado os outros. Mas saiba que a 
Bíblia fala que, ao servir aos outros, 
você está servindo o próprio Jesus, 
como lemos em Mateus 25:40 - 
“Digo-lhes a verdade: O que vocês 

Aplicação

a Deus através de seus atos de 

o Senhor sendo adolescentes 
generosas, de corações sensíveis 
e ajudando aqueles que estão 
necessitados.
Quantas de nós possuem talentos 
dados por Deus e se esquecem de 
usá-los para ajudar alguém?
Procuremos ter um coração 
amorosos e sensível, pois isto é o 
que agrada o Senhor.
Ser amorosa é um dos atributos de 
Deus, mas muitos de Seus atributos 
“são maravilhosos demais para 
compreendermos. Porém, mesmo 
que sejam obscuros ao intelecto, 
deixe que eles iluminem sua alma.”
Há uma frase muito bonita de 
Everett Hale (minha oração é que 
ela possa ser sua e minha também): 
“Eu sou apenas um, mas sou 
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ADOLESCENTES

Faça o que 
eu faço...

Leitura Bíblica: Atos 9:36-42
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alguém. Não posso fazer tudo, mas 
posso fazer alguma coisa. Tenho o 
dever de fazer tudo o que posso e, 
com a ajuda de Deus, serei capaz.”
Seja um verdadeiro discípulo de 
Jesus. Sirva o seu próximo, sabendo 
que assim você estará seguindo o 
exemplo do seu Mestre Jesus.

Oração
“Senhor Deus, meu Pai, transforma 
a minha vida e muda o meu coração!
Que eu tenha a minha alma sensível 
às ovelhas perdidas e necessitadas 
ao meu redor. 
Que eu possa, Pai, aprender de 
Ti este amor que tens pelos Teus 

investir em vidas.
Amém!

Sugestão
Pedir antecipadamente às 
adolescentes que arrecadem 
produtos de higiene pessoal e 
preparem kits para serem levados 
a alguma instituição que cuida 
de idosos. Podem preparar uns 
cartõezinhos e marcar uma data 
para a entrega. Dessa forma elas 
poderão ver o quanto podem servir 
os outros com sua presença amiga.



Dinâmica
Cada adolescente receberá uma 
bexiga que deverá ser cheia. A bexiga 
representará a vida de cada um. 
Cada um também deverá receber 
um palito. Cada pessoa protegerá 
a sua vida “bexiga” e a do outro ao 
mesmo tempo. Será combinado 
com um dos participantes do 
grupo para estourar a bexiga de 
alguém e logo você perceberá 

irão somente se preocupar com 
a sua bexiga, ou seja, sua “Vida”, e 
irão começar a estourar a bexiga 
do outro para proteger a sua. Ao 
termino, será percebido que quase 
todos se preocuparam em proteger 
somente a sua própria bexiga. Será 
perguntado em algum momento 
aos participantes se foi pedido que 
se estourasse a bexiga de alguém. 
Pelo contrario, será lembrado que 
foi pedido somente para proteger a 
sua vida e a do outro também.
Moral: isso que tem acontecido 
mostra quão individualistas somos. 
Temos nos preocupado apenas 
com nossas vidas e deixado de nos 
preocupar com o próximo. 

Introdução 
Você tem sido servo? Ser servo 
é obedecer, é servir. Você tem 
obedecido ao mandamento de 
amar os outros como a si mesmo? 
Pois, se cumprimos com essa lei, 
temos a facilidade e o prazer de 
servir ao próximo. Amor e serviço 
são duas coisas que devem 
caminhar juntas. Para servir é 

preciso amar. Infelizmente o amor 
de muitos tem se esfriado (Mateus 
24.12) e por isso as pessoas têm-se 
distanciado umas das outras, têm 
procurado somente seus interesses 
e não o do outro. Há uma frase 
bem conhecida popularmente que 
diz “Já tenho problemas demais 
pra me preocupar com os dos 
outros”, é isso que tem acontecido, 
o individualismo. Pessoas cada vez 
mais egoístas, mais preocupadas 
com seus próprios interesses. Têm 
deixado de ser solidarias, e isso 
é muito triste, mas é a realidade 
que tem acontecido na sociedade, 
e não podemos usar esse modelo 
de vida para nós enquanto Igreja; 
temos de fazer a diferença, assim 
como o Senhor Jesus fez. Ele veio 
ao mundo para servir e não para 
ser servido, e nós, como servos do 
Senhor, devemos ser a Sua imagem 
e semelhança cumprindo com essa 
missão que Ele nos deixou de amar 
e servir o necessitado. 
Esse é o desejo de Deus, que 
vivamos em união uns com os 
outros. Fomos criados para viver 
em sociedade, para fazermos a 
diferença no meio dela e não para 
nos isolarmos. Devemos deixar 
nosso egoísmo de lado e olhar ao 
nosso redor para vermos quantas 
pessoas precisam de nós; às vezes 
de serem ouvidas, outras vezes de 
receberem um simples abraço, um 
aperto de mão, uma simples visita. 
Há tantas outras formas pelas 
quais podemos servir. Isso é amar 
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é se dispor, cuidar, apoiar, suprir 
as necessidades do outro. Essa é 
nossa missão de servos. Servir a 
comunidade sofredora e apresentar 
a salvação aos perdidos.  Nosso 
uniforme salvacionista não nos 
deixa esquecer essa missão, nossas 
dragonas (SS) indicam que somos 
salvos para servir. Você costuma 
praticar essa missão diariamente?

Conclusão
Fazer parte da Igreja de Cristo, 
não apenas como pessoa salva e 
resgatada por Jesus, mas também 

acima de tudo, servir ao Senhor 

deve ser o propósito de todos os 
cristãos. 
Devemos considerar que ser servo é 
ser um instrumento útil e de honra 
na obra do Senhor; nosso servir 
deve honrar o nome do Senhor.
Nosso alvo é cumprir com nossa 
grande missão de viver uma 
vida de santidade, consagrada 
ao serviço do Senhor e da Sua 
obra, reconhecendo a seriedade 
do serviço para o qual fomos 
chamados. 
 “Mostre Jesus por meio de atitudes, 
com atos de amor e serviço.”

Oração
Senhor Deus, ajuda-nos a amar 
o nosso próximo como a nós 
mesmos, para que esse amor nos 
ensine a cumprir com nossa missão 
de servir. AMÉM!



Dinâmica
As pessoas mais felizes do mundo 
não são as ricas ou famosas, 
não são os homens de posições 
elevadas ou coisa parecida. As 
pessoas felizes são aquelas que 
acharam a sua esperança em 
Deus, que em outro tempo não 
encontravam a verdadeira alegria, 
mas que hoje têm prazer em servir 
a Deus. 
Este Salmo que escolhi é bem 
conhecido e muito lido no meio 
cristão. Ele nos revela algo bem 
importante para nossas vidas. 
Leiamos juntos: Celebrai com 
júbilo ao SENHOR, todas as terras. 
Servi ao Senhor com alegria; e 
entrai diante dele com canto. Sabei 
que o Senhor é Deus; foi ele que 
nos fez, e não nós a nós mesmos; 
somos povo seu e ovelhas do seu 
pasto. Entrai pelas portas dele 
com gratidão, e em seus átrios 
com louvor; louvai-o, e bendizei 
o seu nome. Porque o Senhor é 
bom, e eterna a sua misericórdia; 
e a sua verdade dura de geração 
em geração.
Quando li o versículo 2, que diz: 
Servir ao Senhor com alegria, 
pensei: Quantas pessoas 
perderam a alegria de servir ao 
Senhor, de cultuá-lO e até mesmo 
de serem salvas? Quantos têm ido 
à igreja simplesmente por ir, têm 
orado, lido a Bíblia por obrigação 
e não têm mais prazer, estão 

fazendo simplesmente por fazer. 
Quantos têm feito a obra de Deus 
por obrigação e não têm mais o 
amor, o prazer de fazer a vontade 
de Deus e servi-lO com alegria.
Temos uma missão: A Missão de 
Servir. O salmista nos convida 
a servir ao Senhor com alegria. 
Porém, às vezes, as forças se vão 
e esquecemo-nos de tudo que 
Deus tem feito por nós, pelo Seu 
sacrifício e todo o Seu sofrimento. 
O próprio Jesus esvaziou-Se de 
Si mesmo e tomou a posição de 
servo. 
Este Salmo contém grandes coisas 
que nos motivam a servi-lO com 
alegria. Vejamos: O Senhor é Deus; 
é criador de todas as coisas; fez-
nos para servi-lO; para sermos Seu 
povo e rebanho do Seu pastoreio. 
No Exercito de Salvação somos 
chamados a servir a Deus em todo 
tempo e até mesmo fora de tempo, 
reconhecendo que este e o nosso 
papel aqui na terra. A nossa maior 
alegria é poder ver o sorriso nos 
rostos das crianças em situação 
de vulnerabilidade e, em nossos 
Corpos, somos impulsionados, 
pela nossa própria vocação, a 
servir a Deus e à humanidade 
sofredora. 
Quando Jesus esteve na terra, 
Ele serviu aos mais pobres e 
desprezados. Ele mesmo falou que 
não veio para os sãos e sim para 
os doentes. Jesus serviu em todo 
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tempo com alegria, mesmo nos 
momentos mais difíceis de Sua 
vida, Ele não deixou de cumprir 
Sua missão de Servo. 
No ápice do Seu ministério, o nosso 
fundador William Booth falou em 
um dos seus sermões: “Devemos 
acordar ou outra pessoa tomará 
o nosso lugar. Somos um povo 
santo e escolhido para servir a 
todos, e servir com alegria.”

Aplicação
O que tem tirado sua alegria de 
servir a Deus? Deus tem feito 
tantas coisas em nossas vidas, em 
nosso favor; e nós, o que temos 
feito para cooperar com Sua obra? 
Se já temos cooperado com a 
obra do Senhor, no que podemos 
melhorar? Clinton Ramachotte diz 
que “Sem amor é impossível servir 
a Deus verdadeiramente.” Será 
que nos falta amar mais, para que 
possamos servi-lO realmente com 
alegria? Que o Espírito Santo nos 
encoraje, dia após dia, para servir 
ao autor e consumador de nossas 
vidas, Jesus Cristo. 



Conta-se que certo homem 
estava viajando num voo 
noturno e, quando abriu a 

caixinha com o jantar pré-embalado, 
encontrou, bem em cima da salada, 
uma enorme barata. Chegando 
à casa, escreveu uma veemente 
carta de protesto ao presidente 
da empresa. Alguns dias depois, 
recebeu uma carta expressa, 
assinada pelo presidente. Vinha 
cheia de desculpas.
“Foi um acidente bastante raro para 
nós, mas não se preocupe. Gostaria 
de assegurar-lhe de que aquele avião 
foi totalmente dedetizado. Aliás, 
todos os assentos e estofamentos 
foram removidos. Tomamos 
medidas disciplinares contra a 
atendente que serviu a refeição e, 
talvez, seja dispensada. É bastante 
provável que a aeronave seja 
encostada. Posso garantir-lhe que 
isso nunca mais acontecerá. Espero 
que continue viajando conosco.”  

impressionado com essa carta, até 
que notou um fato. Por engano, 
a carta que ele tinha enviado ao 
presidente viera presa à resposta 
deste. E quando ele olhou para ela, 
viu uma nota rabiscada embaixo, que 
dizia: “Envie a este senhor a nossa 
costumeira circular para reclamação 
de baratas.”
Todos nós somos chamados com 

porém, todos nós temos uma 
missão em comum que é a “Missão 
de Servir” e, como na historia lida 
acima, quantas respostas prontas 
temos para dar a Deus e às pessoas 

quando somos chamados a servir? 
Quantas vezes dizemos: “Ah Deus 
Eu não tenho tempo, minha vida é 
muito corrida!”, ou “Eu é que preciso 
de ajuda, como é que vou ajudar 
os outros?” e até mesmo “Ah! meu 
dom é de louvar ou de liderança, 
servir não é comigo não!” Quantas e 
quantas desculpas prontas damos a 
Deus, não é verdade?
Uma das marcas do pecado na vida 
do ser humano é a tendência que 
todos nós temos de ser egoístas 
orgulhosos e vaidosos. Vivemos 
numa sociedade onde cada um 
busca os seus próprios interesses, 
e é quase normal a maioria dos 
cristãos caírem neste mesmo erro. 
Muitas vezes trabalhamos dois 
períodos, estudamos no outro, é 

o tempo, pois temos que conseguir a 
casa própria, temos que nos formar, 
temos que construir família e pouco 
tempo sobra para a obra de Deus e, 

desculpas prontas! O problema é 
que acabamos esquecendo o que 
diz o texto bíblico lido, que o próprio 
Jesus não veio para ser servido e sim 
para servir.

Aplicação
O Senhor Jesus nos convida a 
servirmos dentro das nossas 
possibilidades Ele não vai cobrar de 
você algo que não possa fazer e, se 
prestar bem atenção no seu trabalho, 
na sua rua, na sua comunidade, com 
certeza há algo que você possa fazer 
para ajudar as pessoas e, através de 
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Deus.
O Senhor Jesus nos convida a 
servirmos independentemente das 

que, muitas vezes, nos impedem 
de realizar aquilo que o Senhor 
Jesus espera de nós; para um, pode 
ser a timidez; para outro, pode ser 
realmente a falta de tempo, ou até 
a falta de dinheiro, pois, quando 
pensamos em servir ou em ajudar 
o outro, já pensamos em dinheiro. 
Contudo, muitas vezes não é só de 
dinheiro que as pessoas precisam, 
na maioria das vezes, elas querem 
apenas ser notadas, amadas e 
respeitadas. 

surgir. Sempre que nos dispomos 
a fazer algo para Deus ou para 
o nosso próximo, surge uma 

mais importante é crer que o Deus 
que nos chama para servir estará 
conosco em todo tempo e nos dará 
a graça necessária para fazer a Sua 
obra. 

Atividade
Chuva de ideias
Material necessário: Papel e canetas
Guarda chuvas: para pendurar as 
ideias 
Fazer uma chuva de ideias sobre 
as varias maneiras que podemos 
servir ao próximo e também à 

a cada adolescente a escolher uma 
das maneiras citadas para exercitar 
o ministério de servir durante a 
semana.



Introdução
A adolescência na época de Jesus 
era muito, mais muito diferente 
da adolescência em nossos dias. 
Primeiro, porque Jesus vivia num 
mundo rural e, hoje, o mundo é 
cada vez mais urbano. Segundo, 
porque aquele era um mundo de 
pequenas vilas e, hoje, as cidades 
são comparativamente enormes. 
Além do mais, na época de Jesus 
não havia Internet, nem Celular, 
nem Facebook, Flick, Instagram, 
Messenger, Snapchat, Twitter e nem 
WhatsApp.  Ah, também não havia 
vídeo games nem xboxs. “Como eles 
conseguiam viver sem nada disso?”, 
me perguntou recentemente o meu 
neto adolescente. 

que Jesus “se desenvolvia em 
sabedoria, estatura e graça, diante 
de Deus e dos homens” (Lucas 2.52). 
Quando olhamos o contexto anterior, 
percebemos que Jesus tinha ido à 
festa anual da Páscoa em Jerusalém 
com Maria e José, lembrando que 
eles moravam em Nazaré, que 

quilômetros de Jerusalém. Depois 
de vários dias de festa, Maria e 
José retornavam para Nazaré a pé, 
juntamente com outros peregrinos. 
Naquela época não havia carro. Eles 
pensavam que Jesus caminhava com 
eles, mas em companhia de outros 
meninos da sua idade. Enganaram-
se. E, por isso mesmo, tiveram que 
voltar a Jerusalém e procurar Jesus 
em tudo que era lugar. Se tivesse 
rádio, TV, internet ou whatsapp teria 
sido mais fácil. Mas não havia nada 

disso. O que restou foi, talvez, ir de 
casa em casa, de rua em rua, falando 
com um e com outro. A Bíblia não diz 

ao templo, e lá estava Jesus: calmo, 
tranquilo, conversando com os 
professores da Lei. Pelo que o texto 
diz, Ele não estava lá passivamente. 
Ao contrário, ouvia os mestres com 
atenção e mostrava seu interesse nas 
coisas espirituais fazendo perguntas. 
Isso deixou a todos admirados a 
ponto de “todos se admirarem de 
sua inteligência e das suas respostas” 
(Lucas 2.47). 

Eu estava pensando sobre o 
adolescente Jesus. Será que ele 
foi diferente dos adolescentes de 
hoje? Será que teve sua fase de 
rebeldia? Ficava também zangado 
com qualquer coisa? Aborrecia-
se facilmente? Alguma vez Ele 
respondeu a Maria ou José? Gostava 

preferia ir para a rua brincar com os 
seus amigos? Dormia muito como 
os adolescentes do nosso tempo? 
Infelizmente, não encontramos na 
Bíblia respostas para essas e tantas 
outras perguntas. Mas, uma coisa a 
passagem bíblica que lemos nos diz: 
que Ele participava da festa espiritual 
da Páscoa com Seu povo; que Ele foi 
encontrado no templo e que ali Ele 
discutia assuntos espirituais com os 
professores da Sua religião. Então, 
Ele demonstrava interesse pelas 
coisas de Deus e, por isso mesmo, 
sem duvida, conhecia a história do 
Seu povo, os profetas e os milagres 
que Deus fez para libertá-los. 
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Nossos adolescentes hoje
Sei que não é bom comparar 
uma pessoa com outra; muito 
menos, um adolescente com 
outro. Especialmente se eles forem 
de culturas e épocas diferentes, 
separados por dois mil anos de 
distância. Sei que os adolescentes 
na época de Jesus tinham os seus 

Mas, talvez, devamos ajudar nossos 
adolescentes a imitarem Jesus e seguir 
o Seu exemplo: mostrar interesse 
pelas coisas de Deus, frequentar a 
igreja semanalmente, conhecer a 
cada dia mais a Bíblia, participar de 
acampamentos e aprender sobre os 
milagres que Deus tem feito durante 
toda a história. É fácil fazer isso? 

Talvez, para atraí-los, tenhamos 
que aprender e reaprender muita 
coisa. Talvez tenhamos que  voltar a 
estudar sobre as características dos 

eles enfrentam hoje. Talvez devamos 
ouvir as mesmas músicas que eles 
e até tentar frequentar os mesmos 
lugares que eles. 

Algumas perguntas para 
pensarmos juntas

Como adolescente que é, como 
você se vê a si mesma? Como você 
se comporta? Quais são os seus 
principais problemas? Do que você 
mais gosta? O que detesta? O que 
mais a irrita? Em que o exemplo de 

sua vida hoje de adolescente do 
século XXI? 



Dinâmica
A teia da amizade
Objetivo: fazer com que as 
adolescentes falem o nome do sua 
melhor amiga.
- Todas fazem um círculo, tendo 
um rolo ou bola de cordão ou lã. A 
primeira adolescente prende a ponta 
da lã um dos dedos de sua mão.
-É  importante prestarem atenção 
na apresentação que ela fará da sua 
amiga.
Assim, logo após apresentá-la 
brevemente, joga o rolo de cordão 
ou lã para uma das pessoas à sua 
frente. Esta pessoa pega o rolo de 
cordão e, após enrolar a linha em um 
dos dedos, irá repetir o que lembra 
sobre a  amiga da pessoa que 
terminou de apresentar sobre sua 
amiga. Depois, essa segunda pessoa 
irá apresentar a sua amiga, dizendo 
quem ela é de onde vem, o que faz.
- Continuar, até que todos do grupo 
conheçam as  amigas de cada uma. 
Como cada uma atirou o rolo de 

interior do círculo,uma verdadeira 

fazendo uma nova comunicação, um 
novo relacionamento.
- Pedir para as adolescentes dizerem 

teia; o que aconteceria se uma delas 

Para termos uma boa amizade, temos 
que ter um bom relacionamento, 
ter o efeito animador do 

para as outras pessoas e ser leal a 
elas. 
Estamos numa era digital, onde 
as redes sociais como facebook, 
whatsapp e instagram facilitam 
nosso relacionamento com as 
pessoas e nos ajudam a manter as 
amizades e fazer novas amizades. 
A internet facilitou muito a nossa 
comunicação, o relacionamento 
através de mensagem de texto, 
vídeo conferências, áudio, skype, 
fazendo com que possamos estar 
em comunhão com um amigo ou 
com vários, que podem até estar do 
outro lado do mundo!
Às vezes muitas pessoas, quando 
têm a oportunidade de ter uma 
nova convivência (amizade), têm 
a tendência de esquecer-se das 
amizades que tinham, machucando 
com suas atitudes, com suas 
escolhas, sem se preocupar, sendo 
egoístas. Se você tem esse tipo de 
atitude, precisa se transformar, 
olhando a pessoa de Jesus Cristo, 
e precisa continuar a cultivar as 
amizades. Todos nós temos aquele 
amigo mais íntimo, que chega a ser 
um irmão, e temos que lembrar que 
até uma amizade mais íntima precisa 
ser conservada. 
As tensões às vezes surgem por falta 
de respeito, mas o perigo verdadeiro 
vem quando temos segundas 
intenções. Quando você faz amizade 
só pensando qual o benefício que 
aquela amizade pode trazer para 
você, então, sua motivação está 
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errada. 

Aplicação
Amizade é uma via de mão dupla: 
doar e receber.
Não é por acaso que a amizade é 
tão importante para o ser humano. 
São os amigos que nos dão colo, 
falam aquelas verdades que temos 

mesmas, fazem parte da nossa 

nosso lado. Poderíamos dizer que 
“a amizade faz parte do instinto de 
sobrevivência, porque, uma vez 
agrupado, o homem faz as coisas 
mais rápido e melhor”, explica o 
psicólogo Antonio Carlos Amador 
Pereira.
Pare para pensar em quantos 
amigos você tem que são “mais 
chegados que irmãos”?
Quais as qualidades, em sua opinião, 
que estes amigos devem ter?
Tente pensar em alguém com quem 
você poderia desenvolver essas 
qualidades.
Como podemos cultivar nossas 
amizades? 

Oração
Senhor, ajuda-nos a valorizar as 
amizades, dando a real importância 
a cada uma delas! Ajuda-nos a 
sermos os amigos que desejamos 
ter por perto!
Ajuda-nos a sermos pessoas mais 
parecidas conTigo a cada dia, em 
nome de Jesus. Amém!



Introdução
Quantas vezes já escutamos a 
expressão: “Você precisa fazer 
a diferença” ou “Você deve ser 
agente de transformação”. Com 
certeza essas frases fazem ou 

algum momento. Neste devocional 
proponho que pensemos que 
podemos fazer a diferença através 
do serviço. 
A narrativa de João 13.1-20 retrata 
uma cena bem diferente, anormal 
para o cotidiano daquela época.  
Jesus, o protagonista deste relato, 
escolhe fazer a diferença através 
do serviço. 
Ao ler várias passagens bíblicas 
e narrativas de Jesus, vemos que 
Ele veio para quebrar paradigmas 
e descontruir preconceitos 
estabelecidos pela sociedade; 
nesta passagem, o que nos 
indica a diferença feita por 
Jesus é que lavar os pés era um 
serviço realizado por escravos. 
Percebendo Jesus que havia uma 
necessidade de Seus discípulos 
para aquele momento, Ele tem 
uma iniciativa e dispõe-se a servir 
e suprir uma necessidade dos 
outros, em forma de Servo. Sua 
ação foi generosa e gratuita. 
Jesus nos ensina que as iniciativas 
partem de nós, assim como 
partiu dEle.  Assim como Ele 
assumiu a forma de servo, 
somos estimulados a também 
ter iniciativa de servir. A forma 
de Deus não foi trocada pela 

forma de servo, mas revelada em 
forma de servo; é no serviço que 
mostramos a imagem de Deus. 
Certamente, nenhuma atitude 
combina melhor com um cristão 
do que a iniciativa do serviço. 
Com a ação de servir, Jesus ensina 
Seus discípulos e a nós também, 
a sermos servos. No versículo 17, 
Jesus mobiliza Seus discípulos a 
servir os outros como Ele os serviu. 
Quando fazemos algo por alguém, 

na versão NVI diz que “felizes 
serão se as praticarem”.  Servir 
traz alegria e satisfação. 
A revista Galileu publicou em 2015 
que pessoas que doam do seu 
tempo para realizar atividades de 
serviços comunitários, serviços 
voluntários ou simples gestos de 
servir são pessoas mais felizes 
tanto na parte física, como na vida 
emocional.
Talvez, para muitos, lavar os pés 
seja um serviço de humilhação, 
no qual o ego é imediatamente 
esmagado, dando espaço para 
frustração e desonra. Mas não 
é isso que mostra o exemplo 
trazido por Jesus. Ele nos ensina 
que, ao servir, nós não somos 
inferiores nem somos diminuídos; 
ao contrário, ao servir, levamos 
Seu amor e Seu exemplo.  Alguém 
disse que “o serviço é uma ação 
transformadora e, os primeiros a 
serem transformados, somos nós 
mesmos”.  
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Fazendo diferença

Leitura Bíblica: João 13:1-20
Cântico: 409 “Eu quero trabalhar por meu Senhor”

Coro: “Ensina-me a amar”

Pâmella Cordeiro
Cadete 2º ano
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Aplicação
Ter iniciativa para o serviço é algo 
esperado de nós, já que somos 
servos e nos espelhamos em 
Cristo, pois Ele é o exemplo de 
trabalho. Toda essa narrativa pode 
ser vã, se simplesmente forem 
meras palavras. O foco é que só 
vamos fazer a diferença quando 
colocarmos em prática tudo que 
o Senhor nos tem ensinado. 
Convido você a fazer a diferença 
esta semana, de forma prática.

Sugestão 
Incentive cada adolescente a que, 
durante esta semana, escolha uma 
forma de servir os que estão à sua 
volta (amigos, vizinhos ou família).  
Deixe que elas compartilhem 
quem e como acham que poderão 
servir.  Combine com elas que, 
na próxima semana poderão 

se sentiram praticando o serviço a 
favor de outra pessoa.
Que Deus continue a nos moldar, 
conforme o exemplo de serviço 
deixado por Jesus!



Sugestão de dinâmica
Discutir com as adolescentes o 
que é ser um verdadeiro servo 
de Jesus, e o que isso implica. 
Depois, juntos, selecionar alguém 
próximo que esteja enfrentando 
algum momento difícil, e ajudar 
tal pessoa no que for possível ao 
grupo.

Devocional
Uma praia maravilhosa, uma 
brisa refrescante, nada para fazer 
além de receber, de tempos em 
tempos, da mão de um prestativo 
garçom, uma água de coco bem 
geladinha, ou um refrigerante. 
Quem não gostaria de estar, neste 
exato momento, num lugar como 

assim, de pernas para o ar, só de 
boa, sendo simplesmente servido? 
Aliás, quem não gosta de ser 
servido?
Infelizmente a vontade de ser 
servido está ligada à vontade de 
ser mais importante do que os 
outros. Contudo, Jesus veio para 
destruir por completo essa ideia. 
No texto lido acima, Jesus traz 
outra ótica de enxergar as coisas 
no mundo, longe do egoísmo e da 
extrema ambição pessoal. Esta foi 
a vida de Jesus, sempre servindo os 
outros, sempre dando prioridade 
à necessidade dos outros, 
servindo, sofrendo e entregando 
a Sua própria vida por amor de 
todos, sem exceção. Deixou Seu 
conforto, Seu Trono de Glória, 

para morrer em nosso favor. 
Mesmo sendo o Filho Unigênito de 
Deus, poderoso em glória e hora, 
criador de todas as coisas, a quem 
todas as coisas se submetem, não 
hesitou em vir à terra e exercer o 
papel de servo (Filipenses 2.5-11). 
Esse foi o exemplo que Ele veio 
nos dar, de simplesmente servir 
sem olhar a quem, amar acima de 
todas as coisas. Mesmo sabendo 
que todos erram e falham de 
uma maneira ou de outra, todos 
devem ser amados e cuidados. 
Jesus nos amou antes de tudo e 
de todos e tem cuidado de nós a 
cada dia. Nós temos vida porque 
Ele Se entregou por nós. E esse é 
o desejo dEle, que nós venhamos 
a ser como Ele em amor e em 
serviço, para com todos.
Servo não é um título que se 
ganha, mas sim um estilo de 
vida de entrega total, como 
Jesus ensinou. O que nos deve 
motivar a sermos servos a cada 

o exemplo de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo, pois Ele é o 
nosso exemplo maior, e devemos 
seguir os Seus passos (Mateus 
10.24-25). Devemos deixar todo 
nosso orgulho e o nosso ego 
totalmente de lado e seguirmos 

olhar com mais atenção para as 
pessoas que estão à nossa volta 
e enxergarmos suas necessidades 
estendendo uma mão amiga para 
ajudar, erguer, animar, fortalecer, 
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Simplesmente
servo

Leitura Bíblica: Mateus 20:28
Cântico: 428 “Vamos nós trabalhar”

Adeildo Junior
Cadete 1º ano
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guiar, amar.

Aplicação
Vamos fazer a diferença em um 
mundo tão egoísta e ambicioso, 
que faz de tudo para crescer e 
enriquecer (até mesmo destruir o 
próximo). Vamos ser mais servos. 
Muitas vezes as pessoas que estão 
à nossa volta não estão precisando 
de algo tão grandioso que venha 
chamar atenção de todos, mas, 
simplesmente de um “oi“, um 
aperto de mão e um “como vai, 
você está bem?’’, um bom abraço 
e um “estou aqui. Se precisar 
de alguém para conversar pode 
contar comigo.”. Vamos a cada dia 
nos esforçar para sermos mais 
parecidos com Jesus, sermos” 
simplesmente servos ’’.
 “Nenhuma árvore produz para 
seu consumo próprio. Tudo 
quanto há na vontade de Deus 
se dá em favor dos outros. 
Somente Satanás e os homens 

que buscam o proveito próprio.’’ 
Martinho Lutero, responsável pela 
Reforma Protestante no século 
XVI.



Dinâmica
Amar ao próximo. 
Material: Bexigas.
Objetivo: Promover a integração 
do grupo.  Esta dinâmica traz uma 

próximo e o cuidado que devemos 
ter com a vida deles.

Instruções
O líder deve, previamente, encher 
uns cinco ou seis balões. Distribua 
para as adolescentes uma bexiga 
vazia e peça para que a encham. 
Comece dizendo que cada bexiga 
representa a sua própria vida e que 
devem cuidar para que ela não caia 
no chão. Logo em seguida, peça para 
que as meninas lancem os balões 
para cima e não os deixem cair.
Conforme o grupo se esforça para 
manter os balões no alto, comece a 

brincadeira.

quantos conseguiram concluir sem 
perder a sua vida (balão).

Aplicação
Os balões que estourarem 
representam as vidas que se 
perderam por não cuidarmos.
Os balões que caíram no chão são 
as pessoas afastadas e que precisam 
da nossa ajuda para se erguerem 
novamente.
É nossa responsabilidade, como 
adolescentes que amamos e 
servimos de Deus, buscarmos 
nossos amigos que se encontram 
perdidos e os acolhermos na igreja. 
Precisamos pregar a Palavra de Deus 

com atitudes de amor ao próximo.

Devocional
Quantas vezes você já disse esta 
frase: “Por que, Tu permitiste, Deus, 
que isso acontecesse?”
Em meio a tantas dores em nosso 
mundo, esta normalmente é a 
pergunta que fazemos diante de 
alguma situação difícil, e que às 
vezes nos faz pensar se de fato 
existe um Deus e se Ele está perto. 
De fato, não faltam coisas ruins 
acontecendo para colocar lenha 
na fogueira. Quando Jesus viveu 
aqui na terra, Ele sofreu dores e viu 
bastante gente em sofrimento. Ele, 
então, nos alertou que este mundo é 

nesse contexto de sofrimento Ele 
conseguiu amar, consolar, curar e 
libertar. Ele era a presença de Deus 
em meio ao caos do mundo. Essa é 
a nossa missão como Igreja – fazer o 
que Jesus fez, levando a presença de 
Deus aonde quer formos.
Nosso Mestre partiu e nos deixou 
esta missão de servir ao próximo, 
sinalizando, assim, a presença do 
Pai neste mundo. A Igreja não é 
feita de pessoas perfeitas, mas, 
sim, de pessoas em transformação. 
Transformação esta que vem para 
restaurar e resgatar a imagem de 
Deus no ser humano. 

coisas que talvez sejam erradas aos 
olhos de Deus. É preciso amar o 
próximo como Ele amou, cuidar dos 
que sofrem e servir os necessitados, 
em suas necessidades materiais, 
emocionais ou espirituais. Os 
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Servir ao próximo

Leitura Bíblica: Lucas 10:30-37
Coro: “Eu quero te servir” (Paulo Cesar Baruk)

Salatiel Xavier
Cadete 2º ano
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sofrimentos humanos são os mais 
diversos. Nós, como seguidores 
de Jesus, temos a vocação de 
ser o sinal da presença do Deus 
amoroso e compassivo em meio 
ao mundo cheio de dores. Quando 
ouvir o mundo gritar por socorro 
perguntando “onde você está, Deus?” 
cabe a nós responder com nossa 
presença e amor prático, para que 
elas vejam em nós. Não fomos 
chamados para defendermos  Deus, 
mas para sermos a presença visível 
de um Deus invisível que está perto 
de nós em todo tempo.
A parábola do bom samaritano foi 
contada por Jesus para ensinar um 
mestre da lei quem era o seu próximo 
e a quem deveria amar, pois amar 
faz parte dos requisitos daqueles 
que seguem a Cristo. Mas Jesus deixa 
muito claro que não há espaço na 
vida eterna para aquele que não 
ama. Pois é impossível conhecer o 
grande amor de Deus e ainda assim 
endurecer o coração e recusar-se 
a amar o próximo. Jesus o colocou 
o sacerdote na parábola para nos 
alertar sobre isso. Pois servir a Deus 
sempre envolverá servir ao próximo.

Conclusão
As oportunidades de ajudar aos 
outros geralmente são inesperadas e 
inconvenientes.
Qual tem sido a nossa atitude de vida? 
A dos assaltantes, a do sacerdote e do 
levita, ou a do bom samaritano? O que 
caracteriza o nosso relacionamento 
com o próximo: a indiferença ou o 
amor? 



Introdução
O ministério terreno de Jesus não 

ensinando a Palavra, mas O vemos 
sempre ao lado daqueles que 
necessitavam de ajuda; e Ele os 
servia. Servia, ensinando;  servia, 
curando; servia, consolando;  
servia, cuidando e dando dignidade 
a todos, mesmo àqueles que eram 
mal vistos pela sociedade da época.
Marcos 16:15 diz: “Vão pelo mundo 
inteiro e anunciem o evangelho a 
todas as pessoas.” Acredito que 
o anunciar o evangelho não se 
resume a falar de Jesus ou estar 
dentro da igreja, mas é estar com 
as pessoas, ver as necessidades 
delas e servi-las, através de uma fé 
prática, assim como Jesus fazia.
O Evangelho de Cristo é muito mais 
do que estar na igreja fazendo 
somente aquilo que gostamos ou 
ensaiando apresentações para as 
nossas reuniões. Não que isso não 
seja importante, pois tudo o que 
fazemos deve ser para o louvor ao 
nosso Deus.  Contudo, o versículo 
de Marcos que mencionamos não 
diz para irmos pelo mundo inteiro 
ensaiando ou nos apresentando, 
mas para anunciarmos o evangelho.
Para anunciarmos o verdadeiro 
evangelho precisamos olhar além 
de nós mesmos e das nossas 
vontades, olhar para o outro e 
ajudá-lo a ter uma vida diferente. 
O evangelho de Cristo é um 
evangelho que transforma, e se o 
evangelho que temos vivido não 
tem transformado as comunidades 

em que estamos inseridos, algo 
precisa mudar.
A igreja não existe para ser um 
clube fechado, onde escolhemos 
o que queremos fazer ou com 
quem queremos nos relacionar, 
mas a igreja existe para ser agente 
de transformação, suprindo 
as necessidades das pessoas, 
demonstrando o amor de Deus 
com nossas ações.
O Exército de Salvação nasceu nas 
ruas, onde estavam as pessoas 
que necessitavam deste evangelho 
prático, numa sociedade que, na 
época, passava por grande crise, 
com isso nasceram lemas que 
carregamos até hoje como “Salvos 
para Servir” e “Coração para Deus e 
mãos para o homem”.
 Mesmo como adolescentes cristãs, 
essa deve ser a nossa missão, 
servir o próximo, conforme lemos 
em Mateus 25, dar comida a quem 
tem fome, água a quem tem sede, 
cuidar de quem está necessitado 
de amor. Como salvacionistas, 
essa missão é reforçada, pois é 
nisso que o Exército de Salvação 
acredita, sendo marcado por mais 
um lema muito conhecido: “Sopa, 
sabão e salvação”, que demonstra 
a necessidade de tratar o ser 
humano como um ser integral, que 
não possui apenas necessidades 
espirituais, mas também físicas e 
emocionais.
“Muitos anos atrás, o Fundador 
do Exército da Salvação, então 
bem idoso, estava se preparando 
para enviar sua mensagem anual 

. 90 .

ADOLESCENTES

Outros

Leitura Bíblica: Mateus 25:34-40
Cântico: 374 “Nós marchamos para aquele bom país”

Mario Carvalho
Cadete 2º ano
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de Natal aos salvacionistas em 
todo o mundo. Naqueles dias, a 
comunicação era por telégrafo, e 
você pagava por cada palavra que 
você enviava. Os tempos eram 
difíceis, e o Exército de Salvação 
estava sem dinheiro, então, William 
Booth enviou um telegrama de uma 
palavra. A palavra que ele enviou 
foi: OUTROS.”

Aplicação
Qual é a sua ambição? “A ambição 
de alguns homens é arte. A 
ambição de alguns homens é a 
fama. A ambição de alguns homens 
é o ouro. Minha ambição é a alma 
dos homens.” William Booth
De que forma você tem vivido 
o evangelho de Cristo? Voltado 
somente para conquistas pessoais 
ou buscado impactar a vida de 
outros?

Sugestão de Atividade

(PAY IT FORWARD) – Com Kevin 
Spacey, Helen Hunt e Haley Joel 
Osment.

A cada favor que você receber 
de alguém ou de Deus, você deve 
retribuir a três outras pessoas.

Oração
“Faze-me vaso de bênção, Senhor, 
vaso que leve a mensagem de 
amor!
Eis-me submisso: Ao teu serviço, Eu 
me consagro bendito Senhor!”



Conteúdo do CD
• Formulários estatísticos em PDF e em extensão doc
(todos os
programas devem abrir)
• Formulários de Inspeção
• Formulários diversos do Ministério Feminino
• Programa Adobe grátis com instruções de instalação
• Material de apoio
• Instruções diversas

Feminino
Que através de mim

existam palavras gentis,
sorriso amável e um
coração atencioso.

Que através de mim exista
boa vontade para ouvir e
prontidão para aprender.

Que através de mim exista
segurança, perseverança,

Que através de mim
exista compaixão, perdão,

misericórdia e amor.
Que através de mim exista

toda a qualidade que eu
encontro em Ti, Senhor.

Instruções para abrir o cd-rom (ou 
DVD-rom)

1. Com o computador ligado coloque o 
CD no leitor de CD/DVD.
2. Clique uma vez no menu Iniciar e vá 
até “Meu Computador” e clique uma vez 
para abrir. Se o seu Windows for o Vista 
ou o Windows 7 o nome será apenas 
“Computador”.
3. A janela do Meu Computador se 
abrirá, procure unidade de CD/DVD e 
clique duas vezes.
4. Clique no nome do arquivo para abrir.

Instruções para instalar o Leitor PDF
1. Para ter o Adobe no seu PC, Abra o CD Rom e clique 
2 vezes na pasta Utilitarios, dentro desta pasta existe 
um progama chamado Adobe Reader, clique 2 vezes 
sobre ele.
2. O assistente de instalação será aberto e só é preciso 
que você avance as janelas para instalar o soft ware.
3. Um ícone do Adobe Reader estará na sua área de 
trabalho.
Clique nele, aceite os termos do programa e pronto, já 
é possível usar o soft ware.

-
tradas na sua barra em que é possível aumentar ou 
diminuir o zoom do texto, pesquisar termos, salvar 
uma cópia e outros.
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