


CAMPANHA DOS MESES

JANEIRO - Branco: Mente sã, corpo são. O primeiro mês do ano é um alerta sobre a saúde mental. As 
ações dessa campanha buscam ressaltar a importância de cuidarmos não só da parte física, mas como 
emocionais para o melhor equilíbrio e bem-estar.

FEVEREIRO - Roxo/Laranja: Apesar de ser mais curto que os demais, fevereiro é um dos meses com 
mais causas engajadas. O período é referente ao combate da conscientização do lúpus, do Mal de 

campanha “alaranjada”, para conscientizar sobre a leucemia.

MARÇO - Azul Escuro: A campanha durante todo o mês de março é voltada ao debate sobre a prevenção 
ao câncer colorretal.

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

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

JUNHO – Vermelho/Laranja: 
doar sangue. Isso se deve ao dia 14/06, o “Dia Mundial do Doador de Sangue”. Junho ainda se colore de 
Laranja para a conscientizar sobre a anemia. 05 de junho - Dia Mundial do Meio Ambiente (cor verde)

JULHO - Amarelo: O sétimo mês do ano ganha a cor amarelada para trazer à tona a conscientização 

pessoas (cor Azul)

AGOSTO - Dourado: Nesse mês, entre os dias 01 e 07, acontece a “Semana Mundial da Amamentação”, 
por isso, o período é destinado às informações sobre o aleitamento materno. A AGOSTO LILÁS – LEI 
MARIA DA PENHA 

SETEMBRO - Vermelho/Verde/Amarelo: 
de cuidarmos da saúde do coração. O período também destaca ações sobre a doação de órgãos e a 
prevenção do câncer no intestino. Para essas duas campanhas, o mês se pinta de verde. O amarelo está 
relacionado à campanha de prevenção ao suicídio. No dia 10 deste mês se comemora o Dia Mundial da 
Prevenção do Suicídio.

OUTUBRO - Rosa: Mais divulgado e conhecido por todo o mundo, o Outubro Rosa foi uma das primeiras 
campanhas criadas (Iniciou-se nos Estados Unidos, na década de 1990) e é dedicado à conscientização 
sobre o câncer de mama. 10 de outubro - Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher (cor laranja)

NOVEMBRO - Azul: E se outubro é dedicado em maior parte à saúde feminina, novembro chega para os 
homens quebrarem seus preconceitos históricos. O “Novembro Azul” ganha também um logotipo em 
formato de bigode para conscientizar as pessoas sobre a importância de prevenir e combater o câncer 
de próstata. Além disso, a cor também serve para campanhas voltadas aos cuidados da diabetes. 25 de 
novembro Dia INTERNACIONAL da Não-Violência Contra a Mulher  (cor laranja)

DEZEMBRO - Laranja/Vermelho: O ano se fecha com cores vibrantes. O “Dezembro Laranja”, serve 
para conscientizar sobre a importância de combater o câncer de pele, enquanto o “Dezembro Vermelho” 
ressalta a necessidade de prevenir a AIDS.
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Í N D I C E



Queridas mulheres de Deus,

Fazemos eco das palavras do Salmo 103:1-6, “Bendiga o SENHOR a minha alma! Bendiga o SENHOR todo o meu 
ser! Bendiga o SENHOR a minha alma! Não esqueça nenhuma de suas bênçãos! É ele que perdoa todos os seus 
pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, 
que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O SENHOR faz justiça 
e defende a causa dos oprimidos.” (NVI)

Quero agradecê-las por este livro de recursos criativo e poderoso que é providenciado para as mulheres 

tenho certeza, Deus irá abençoar e usar para Seus propósitos e Sua glória. Somos muito gratas pelas mul-
heres líderes que encorajam e empoderam as mulheres, através do Território, para que sejam pessoas de 

sentirem respeitadas, amadas e valorizadas em nosso mundo hoje.

O tema deste ano é “Santidade como um estilo de vida”. 1 Pedro 1:15-16, “Mas, assim como é santo aquele que 

santo’.” (NVI). O Chamado do General à Missão inclui um chamado ao povo de Deus para ser santo, vivendo 
vidas santas em um mundo impuro. O chamado é para que nós, mulheres, vivamos nossas vidas cheias do 
poder do Espírito Santo, de modo que sejamos como Cristo em tudo o que for possível. Que Deus ajude 
todas nós a sermos como Jesus.

Que o Senhor nosso Deus as abençoe abundantemente à medida que continuam a ouvir Sua voz e a se 
manterem em sintonia com o Espírito.

A Comissária Brownyn e minha equipe aqui no QGI asseguram vocês de seu amor e suas orações.

Deus seja com vocês sempre.

Sua, em Cristo Jesus,

 

Comissária Rosalie Peddle 
Presidente Mundial do Ministério Feminino

CARTA



Queridas irmãs em Cristo,

Somos tão gratas pela liderança que vocês dão às mulheres e meninas de todas as idades em sua nomea-
ção, seja Corpo ou Unidade Social e nas respectivas comunidades.

Temos orando, já por vários meses, por este ano, pedindo ao Senhor que use cada uma de nós para sermos 
agentes de um abençoado e transformador 2020 em nossas próprias vidas, nas de nossas famílias e no 

Ano passado, enviamos uma pesquisa com o objetivo de sabermos como a nossa Revista do MF poderia ser 
um melhor recurso para vocês. Vocês perceberão que esta edição tem uma seção de Recursos que, espera-
mos, apreciarão e acharão útil. Convidamos vocês a que usem as ideias e devocionais aqui compartilhadas 
como pontos de partida para agregarem sua personalidade, conhecimento, criatividade e amor. À medida 
que convidam suas “meninas” a brilharem e compartilharem do ministério, nossa oração é para que Deus 
nos conceda Sua graça e faça coisas maravilhosas através das mulheres no cumprimento da missão.       

“Brilhando”
Nosso tema nacional do MF é “Brilhando”, e é inspirado em Mateus 5:16: 
“Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as 

“Santidade Como um Estilo de Vida”
O QGI está usando o tema “Santidade como um Estilo de Vida”, com base no qual estão sendo produzidos 
Estudos Bíblicos que serão utilizados em algumas devocionais ao longo do ano.  O versículo no qual se ba-
seia esse tema é: 1 Pedro 1:15-16:
“Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo 

Apenas podemos brilhar se buscamos o Deus da santidade. Causaremos real impacto em nosso mundo 
quando permitirmos que Ele viva em nós e brilhe através de nós.

“Reimaginando”
Uma ênfase a mais este ano será o nascimento do movimento “Reimaginando”. Queremos que 2020 seja 
um ano de revitalização para o Ministério Feminino. Para que isso aconteça, o QGI está convocando todas as 

mulheres que seja empoderador e que nos permita não apenas sermos transformadas, mas participarmos 

Que o Espírito Santo conceda-nos o anelo e a devoção para buscá-lO e escolhermos a santidade como um 

Aguardamos pelos testemunhos, fotos, histórias e informações de Ministérios de Alcance criativos que com-
partilharemos umas com as outras. E, claro, aguardaremos as oportunidades quando estaremos juntas ao 
longo do ano.

 Até lá, sigam em frente e brilhem pelo Rei dos reis. Nós faremos o mesmo!

Juntas em Seu amor e em Sua luz,

  Coronel Debbie Horwood      Tte.-Coronel Verônica Danielson
   PNFM    SNMF

CARTA



Ideia para Decoração
Decore o salão com mudas de árvores frutíferas e com 

Pode decorar também usando apenas belas frutas, 
dispostas em uma cesta.

Ideia de atividade

presentes, para que possam ter uma devocional 

de uma vez. 

Efésios 5:8-14?
1. Qual o padrão que o apóstolo Paulo determina para 
os cristãos no versículo 8?

9)
3. No versículo 10, Paulo aconselha que devemos 
discernir (descobrir) quais são as coisas que agradam 
o Senhor. Como podemos descobrir quais são essas 
coisas?
4. Quais os dois importantes conselhos que Paulo dá 
no versículo 11 sobre as “obras infrutíferas das trevas”?
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Produzindo 
o Fruto da Luz

Leitura Bíblica: Efésios 5:8-14

Departamento do MF

Semana que termina em 03/janeiro

As plantas precisam produzir o próprio alimento 
através de um processo que chamamos de 
fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, elas 
precisam de três elementos básicos: a luz solar, 
a água e o gás carbônico (CO2). Com a energia 
produzida através da fotossíntese, elas são 
capazes de dar belos e bons frutos. Ao contrário, 

do primeiro dos três elementos enumerados, a 
luz, não podendo, portanto, produzir seu próprio 

necessária para dar os frutos que se espera que ela 
produza – devido às trevas, ela se torna infrutífera. 
Esse processo da natureza nos ajuda a entender 

da luz” e “obras infrutíferas das trevas”. 

Deus é luz, e quem está nEle, produz bons frutos; 
contrariamente, quem se associa ao mal está nas 
trevas e é infrutífero.
   

Conclusão
“Devemos ser tão distintos das práticas do mundo 
quanto a luz é das trevas. Devemos evitar tudo o 
que for infrutífero, que possa nos fazer corar de 
vergonha se for apresentado ao mundo, tudo o 
que seja o oposto da luz clara e forte que emana do 
trono de Deus. Temos de andar na luz do Senhor. 

Assim, nós mesmos nos tornaremos luminosos, 
como ocorre com alguns diamantes depois de 

A D O R A Ç Ã OCampanha da
Saúde Mental



Decoração
Espalhe uma variedade de espelhos pelo salão. Usando canetas próprias para escrever em vidro (que sejam 

Ideias de Atividades
Celebrando a beleza da criação: Providencie espelhos bem baratos para as mulheres decorarem. Tenha disponíveis: 

espelhos. Quando terminarem sua bela criação, entregue a cada uma um cartãozinho com o versículo de 1 Pedro 

no cabo do espelho.
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Celebrando, 
Juntas, a Beleza

Leitura Bíblica: 1 Pedro 3:3-4

Departamento do MF

A M I Z A D E

Semana que termina em 10/janeiro

tipo de pele, maquiagem, roupas, cabelo... Somos ensinadas que os homens são atraídos pelas mulheres 
bonitas. Mas a Palavra de Deus diz algo mais importante para as mulheres sobre a beleza do que aquilo 
que a sociedade diz. Vamos ler 1 Pedro 3:3-4. A Palavra de Deus lembra a cada mulher que a beleza 

do Espírito, é imperecível. Deus não está dizendo para não nos importarmos com e cuidarmos de nosso 

concentremos na beleza da alma, que é duradoura e que aumenta com a idade. Ao olhar para os espelhos 
espalhados pelo salão, você pode ver os atributos de beleza que são importantes para Deus.

ela, “temos muito mais a oferecer ao mundo do que apenas nossa aparência.”

beleza interior não se desvanece com a idade. À medida que envelhecemos, nossa pele cria rugas, nossos 

Olhe novamente para os espelhos ao redor do salão e para as palavras escritas neles. Estas características 

nos aspectos da beleza interior que você precisa desenvolver. 

Conclusão
Decida para o que você dará maior atenção em sua vida: para aquilo que chega apenas aos olhos das 
outras pessoas ou para o que sai do seu coração para o delas. 



Ideia para Decoração
Mesa de adoração:
Colocar a Bíblia aberta em Jeremias 33:6, um prato 
com várias frutas picadas, outro com salada de 
verduras frescas e outro, menor, com queijo prato 
cortado em pequenos pedaços.

Dinâmica: “Para quem você tira o chapéu”
Objetivo: Estimular a autoestima, e assim, o cuidado 
com a saúde.
Cole um espelho no  fundo de um chapéu.

grupo e pergunta se ela tira o chapéu para a pessoa 
que vê e o porquê, sem dizer o nome da pessoa. A/O 
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E D U C A Ç Ã O

Hipertensão 
Arterial - O Inimigo 

Silencioso

Leitura Bíblica: Provérbios 17:22; Jeremias 17:14

Departamento do MF

Semana que termina em 17/janeiro

Do pó da terra fomos criados, à imagem e 
semelhança de Deus e, como Seu fôlego de vida, Ele 

misericórdia, ao dar Seu único Filho, o Senhor Jesus 
Cristo, para nossa salvação não tem limite. Se isso 
não bastasse, Ele nos deu esse corpo perfeito, lindo 

temos que estar mais que agradecidas ao nosso 
Deus e sustentador, e amá-lO inteiramente e sobre 
todas as coisas!

que possa competir com a velocidade de 
processamento do nosso cérebro, nem nenhuma 

que tenha, que poderá captar uma imagem bem 
colorida e transformá-la em impulso bioelétrico e 
dar a informação detalhada ao cérebro em questão 
de microssegundos (ou a milionésima parte de um 
segundo) como nossos olhos. E por aí poderíamos 
seguir!

Porém, apesar da obra de nosso Pai ser perfeita, 

de enfermidades que consomem a saúde da 
população.  Por sua origem e desenvolvimento, 

infectocontagiosas, próprias de países em 
desenvolvimento (também chamado de pobres ou 
carentes), e as crônico degenerativas, características 
dos países desenvolvidos.  Em nosso país, ambas 
prevalecem, e uma das que cada vez mais tira vidas 

Brasil mais de 30 milhões de hipertensos.

A hipertensão arterial é uma doença crônica 
degenerativa, ou seja, ela não surge repentinamente 
assim como uma gripe comum, mas se desenvolve 
lentamente e por muito tempo, pode ser anos, e 

irreversível.  A hipertensão arterial é o aumento da 
pressão sanguínea no interior das veias e artérias 
(de acordo com as normas internacionais acima de 
140/90 mm Hg); este aumento é generalizado por 
todo o corpo, desde os menores vasos (como os dos 
olhos, rins e cérebro) até os de mais grosso calibre, 
como os vasos que irrigam e drenam o coração, 
prejudicando-os e provocando consequências tais 
como:

• Acidentes vasculares cerebrais ou derrames 
cerebrais.
• Retinopatia ou cegueira.
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• Danos aos pulmões.
• Morte.

É o sinal de alerta de que há maior risco para doenças 

cardíaca), renais e cerebrais (hemorragia ou 
infartos cerebrais e a demência). 

A hipertensão arterial é chamada neste século de 
“enfermidade silenciosa”, porque não apresenta 
nenhum sintoma até que as primeiras doenças 
são evidentes e/ou que algum órgão já tenha sido 

e seu desenvolvimento tem muito a ver com nosso 
estilo de vida.

Por isso que é imprescindível melhorar nossa 
qualidade de vida através de “check up” médicos 
mais regulares como fator de prevenção (e não 
apenas quando estamos doentes), assim como 
mudar nossa dieta regular para uma mais saudável 
e praticar atividades físicas.

Conclusão
Peça a Deus que ajude você a resistir ao que 

para agir de modo correto. Deus a ama muito. Ele a 
criou e deseja que você se ame e se valorize.

Agradeça a Deus diariamente por essa máquina 
perfeita e maravilhosa que é o seu corpo. Ele é 
mais precioso do que qualquer máquina que a 
tecnologia humana já tenha criado.

Tenha disposição e cuide da sua saúde. “O coração 

22). 

PS: Ainda que cuidemos da nossa saúde e do 

precisamos de Jesus para nos curar. Não hesite em 
pedir a Ele o toque de cura no seu corpo. “Cura-me, 
Senhor, e serei curado…” (Jeremias 17:14). Ele tem 
poder, se essa for Sua vontade.
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A M I Z A D E

Ideia de Atividades
Compartilhe com as mulheres (ou peça que uma delas 
se prepare de antemão para compartilhar) dicas para 
economizar energia. Os seguintes sites podem ajudar: 

ouro-para-economizar-energia-eletrica/
h t t p s : / / w w w . m e u p o r t o s e g u r o . c o m . b r /
sustentabilidade/medidas-que-voce-nem-imaginava-
para-economizar-energia-eletrica/

Energia Inesgotável

Leitura Bíblica: Gênesis 2:15; Isaías 40:28-31; 
Efésios 6:10; Efésios 3:16-20

https://www.letras.mus.br/vencedores-por-cristo/mas-
os-que-esperam/

Departamento do MF

Semana que termina em 24/janeiro

Desde o início da criação, Deus deu ao homem a 
tarefa de cuidar da terra. Lemos em Gênesis 2:15 “O 
SENHOR Deus colocou o homem no jardim do Éden 

parte do cuidado que devemos ter com Sua criação 
é sermos bons mordomos de todos os recursos 
que Ele nos tem dado. Uma das formas é sermos 
consumidoras conscientes da água, da natureza, 
dos alimentos, das diferentes formas de energia. Ao 
cuidarmos da criação de Deus e dos recursos que 

outras pessoas a viverem melhor, pois, os recursos 
que desperdiçamos ou mal usamos estarão fazendo 
falta para elas. O que sobra para nós, certamente 
está faltando para outros! Os recursos do nosso 
mundo não são inesgotáveis!

A maioria de nós, mulheres, tem a vida bastante 
atarefada. Normalmente estamos correndo de um 
lado para outro, procurando atender as muitas 

ainda temos muitas coisas na nossa lista de coisas a 
fazer que simplesmente não conseguimos realizar. 
O problema está no fato de que, na maioria das 
vezes, tentamos fazer tudo na nossa própria força, 
sem nos conectarmos à fonte de toda a energia: 
Deus, que nos criou e nos conhece melhor do que 
nós mesmas.

Quantas vezes, no meio da correria do dia, 
lembramos de buscar novas forças em Deus e 
renovar nossas energias nEle? Vamos ler juntas 

Isaías 40:28-31. O Deus eterno, o Criador de toda a 
terra e de todas as fontes de energia, não Se cansa 

brilham mais, ao mesmo tempo em que usam 
menos energia, nós também podemos ser mais 

fortalecermos no Senhor, conforme Efésios 6:10.

Em Efésios 3 Paulo nos diz que Deus é o Criador de 
tudo no céu e na terra e, como tal, Ele tem recursos 
inesgotáveis para, por meio do Seu Espírito, nos 
fortalecer com poder no íntimo do nosso ser (v. 16). 
De fato, no corre-corre da vida, mais importante 

ela seja importante), é não termos a nossa energia 
interior (espiritual e emocional) esgotada, pois, 

e podemos ter crises de ansiedade, estresse, 
depressão e até de fé... Mas, de acordo com o 
poder de Deus que atua em nós, Ele pode fazer em 

pedimos ou pensamos (v. 20). Poderia haver uma 
fonte de energia maior do que essa? 

Talvez você conheça uma amiga que está esgotada 
e no limite de suas energias, compartilhe com ela 
essa devocional e ore com e por ela.
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Introdução
A luz é de suma importância em nossas vidas porque, 
sem ela, não há vida. Sem luz, a escuridão domina e 
não há esperança.

Ideia para Decoração

ou decore o salão com velas de diferentes cores e 
perfumes.

Ideias de Atividades
1. As velas têm sido parte de nossas vidas por milhares 
de anos. Elas trazem luz e calor a um ambiente e 
acrescentam beleza à decoração. Leve o grupo para 
visitar um fabricante de velas artesanais ou convide 
alguém para mostrar como se faz velas.

secas, areia, bijuterias, lantejoulas, especiarias (canela 
em pau, anis estrelado) são apenas alguns itens que 
podem ser colados nas velas para decorá-las.

Vamos Deixar
a Luz Acesa

Leitura Bíblica: Êxodo 27:21; João 8:12

Departamento do MF

Semana que termina em 31/janeiro

adolescentes/jovens, possivelmente tiveram o 

chegam, seja da aula ou de uma festa, passam ainda 
algum tempo conversando com eles sobre como 

a certeza de que eles se importam.

de fora do véu que se encontra diante das tábuas 

lâmpadas diante do SENHOR, do entardecer até de 
manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os 
israelitas, geração após geração.” Se é um gesto de 

quanto mais precioso é imaginar que Deus tem 

A D O R A Ç Ã O

“nunca dorme nem cochila”(Sl. 121:4 NTLH). As luzes 
estão sempre acesas, e Ele está esperando Seus 

para estar com eles.

Lemos em João 8:12, “Falando novamente ao povo, 
Jesus disse: ‘Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, 
nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida’.”  A 
maior notícia é que, a partir da vinda de Jesus ao 
mundo para ser o nosso Salvador, Deus não precisou 
mais Se fazer presente representado por lâmpadas 
que eram conservadas acesas continuamente, mas 
Ele, que é a luz do mundo, passou a estar conosco 
continuamente. 

Que alegria sabermos que temos nosso Salvador 
sempre esperando por nós, iluminando nossos 
passos e nossa própria vida com o calor de Sua 
presença! 
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Banho de Luz

Leitura Bíblica: Malaquias 4:2; João 8:12

Departamento do MF

A M I Z A D E

Semana que termina em 07/fevereiro

A luz do sol é essencial para a vida. Mas o O “Sol da Justiça”, Jesus, é ainda mais essencial, conforme lemos em 
Malaquias 4:2, “Mas, para vocês que reverenciam o meu nome,o sol da justiça levantará trazendo cura em suas asas.” 

Sem Jesus, qualquer pessoa, independente de onde viva, se no gélido hemisfério norte ou se no quente e 

Contudo, quando aceitamos Jesus como o nosso Salvador, é como se alguém tivesse acendido as luzes em uma 
caverna completamente escura e, com a Sua luz, vem a cura da alma, a libertação, a salvação! Foi por isso mesmo 

Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da 
vida.”

No mundo de hoje, vemos a escuridão do pecado por todos os lados. As pessoas necessitam desesperadamente 
da luz de Jesus. Nós, que somos cristãs, podemos ser os instrumentos de Deus para levar Sua luz a este mundo 

Ao nosso redor há também tantas pessoas com carências afetivas, com crises de ansiedade e depressão. Elas 
precisam do calor e da luz de uma amizade sincera e acolhedora. Você conhece alguém nessas condições? Que 
tal levar um bolo, tomar com café com ela e, assim, lhe dar um pouco de atenção e alento? Essa também é uma 

pessoa, ajudando-a a sair da sombra do desânimo.

Ideias de Atividade
“Desembainhar a Espada” – Convide as mulheres para 
participarem desta competição bíblica, encontrando 
os seguintes versículos sobre luz: Salmo 19:8; Isaías 
9:2; Provérbios 6:23; Eclesiastes 2:13; João 1:9; Atos 
12:7; Romanos 13:12; 1 Coríntios 3:13; 1 Timóteo 
6:16; Apocalipse 21:23; Mateus 4:16; Salmo 18:28; 
Zacarias 14:7; Mateus 5:14; Lucas 8:16; João 3:20-21; 
Tiago 1:17. 

No Alasca há muito pouca luz solar durante o inverno 
e uma grande quantidade no verão. Em alguns locais 
o sol não aparece cerca de sessenta dias (novembro 
a janeiro – este período é chamado de noite polar). 
Após esse período, é possível desfrutar do sol cerca 
de 80 dias (maio a agosto).
No inverno (os sessenta dias sem sol) algumas 
pessoas sofrem de uma doença chamada de 
Transtorno Afetivo Sazonal (S.A.D. em inglês), uma 
ansiedade depressiva grave. 

Um dos tratamentos para a S.A.D. é a terapia de luz, 
podendo ser usada como prevenção. Ela consiste 

a luz natural e deve ser utilizada todos os dias por 
30 minutos pela manhã. Essa terapia ajuda relógio 
biológico a se adaptar e saber que já é dia, embora 
continue escuro lá fora.

Campanha da
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Ideias de Atividades
• Faça uma pesquisa da média de horas que as mulheres 
gastam, por mês, cuidando da casa (limpando e 
arrumando, cozinhando e cuidando das roupas). É  
uma atividade que elas gostam? Conversem sobre 
ideias para diminuir o tempo que passam fazendo as 
tarefas domésticas. Após a conversa, faça uma lista 
de dicas ou leve mais ideias que podemos encontrar 
na internet. 
• Ensine como fazer produtos de limpeza com 
ingredientes básicos que as mulheres provavelmente 
têm em casa.
  

Introdução
As tarefas do dia a dia numa casa podem ser bastante 
cansativas, frustrantes – pois temos que refazê-las 
diariamente, e o tempo gasto chega a ser bem grande.   
Muitas mulheres gostam e têm prazer em arrumar 
a casa, cuidar das roupas e cozinhar; para outras, 
contudo, isso é muito difícil e realmente um pesadelo. 
Mas a verdade é que todas nós gostamos de ter a casa 
limpa e arrumada.

E D U C A Ç Ã O

Limpeza Profunda

Leitura Bíblica: Atos 13:22; 1 João 1:9; 
Salmo 51:10; Hebreus 10:22

Departamento do MF

Semana que termina em 14/fevereiro

O Rei Davi foi chamado de “homem segundo o 
coração de Deus” (Atos 13:22).  Entretanto, mesmo 
grandes heróis, como Davi, pecaram.  Quando 
pecamos, podemos nos afastar de Deus, ou podemos 
nos arrepender.  Quando nos arrependemos, Deus 
nos perdoa e nos torna limpos outra vez. A Palavra 
de Deus nos diz em 1 João 1:9, “Se confessarmos os 

Sempre que pecamos, sentimos culpa e condenação 
profundas. Afastamo-nos de Deus na tentativa de 
esconder nossa vergonha.  Mas, em vez de fugir de 
Deus, devemos correr para Ele. Quando o profeta 
Natã confrontou Davi após este ter cometido 
adultério com Bateseba, ele clamou a Deus: “Cria 
em mim um coração puro, ó Deus, e renova 
dentro de mim um espírito estável” (Sl 51:10). 
Não importa o que temos feito, da mesma forma 
que Davi, devemos clamar a Deus com sincero 
arrependimento, e Ele está pronto a nos perdoar, 
por meio de Cristo.

Quando limpamos nossas cozinhas, podemos 

limpar o forno e fazer a pia brilhar, mas o resultado 
de nosso esforço só vai  durar pouco tempo. 

que nossos corações e corpos sejam limpos por 
Ele. Não podemos nos limpar internamente, mas 
devemos pedir a Ele que faça a limpeza dia a dia 
por meio de nosso relacionamento com Ele. Lemos 

com um coração sincero e com plena convicção de 

de uma consciência culpada e os nossos corpos 
lavados com água pura.”

Conclusão
O que Deus mais quer de nós é que tenhamos um 
relacionamento com Ele.  Ele quer estar envolvido 

Deus brilhe em cada parte de sua vida. Assim como 
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Sopa de Pedra

Leitura Bíblica: Hebreus 13:15-16; Lucas 6:38

Departamento do MF

S E R V I Ç O

Semana que termina em 21/fevereiro

Conta-se a história de dois cristãos que viajavam 
de vilarejo em vilarejo, durante um tempo de 

de Jesus. Quando chegaram a um vilarejo em 
especial, descobriram que os moradores eram 

com seu bem estar pessoal e com a possibilidade 

dos vizinhos, mantinham as janelas fechadas e não 
prestavam atenção às necessidades dos vulneráveis 
da comunidade. Todos sumiam para dentro de 
suas casas quando percebiam que havia estranhos 
passando pela cidade.

Os dois cristãos sabiam o que precisavam fazer 
para demonstrar o amor de Deus e ajudar essa 

Colocaram suas mochilas no chão e um deles limpou 
a garganta e anunciou: “Hoje queremos mostrar a 
vocês como fazer a melhor Sopa de Pedra.” Umas 
poucas pessoas zombaram: “Sopa de Pedra! Essa é 
a coisa mais estúpida que já ouvi!” Mas os cristãos 
não se intimidaram e começaram a preparar uma 

a pedra para a sopa. Mas vamos precisar de uma 
panela grande para colocá-la e, claro, de água na 
panela.” Uma senhora idosa ofereceu sua panela e, 
logo, um menino estava despejando uma jarra de 
água dentro dela. 

com alegria: “Esta vai ser uma sopa realmente 
deliciosa!” Curiosos, os moradores do vilarejo 
começaram a se aglomerar ali. O outro cristão 

gostosa se tivermos algumas cenouras.” Uma 
mulher disse: “Não tenho muitas... umas 4 ou 5.” 

cristão cheirou a sopa e disse sorridente: “Hummm, 
maravilhoso! Se tivéssemos algumas batatas, elas 

Ideias de Atividade

pode encontrar ideias no Pinterest. Do outro lado do 

mulheres, colete no comércio local itens para a “sopa” e 
outros que serão compartilhados com os necessitados 
da comunidade (pessoas em situação de rua, idosos, 
enfermos etc). De posse dos produtos, vocês poderão 
preparar bolsas/sacolas ou fazer uma sopa para ser 
distribuída na comunidade.

Uma variação dessa ideia pode ser a de convidar a 
vizinhança do Corpo para um dia de celebração da vida 
em comunidade, incluindo uma “sopa de pedra”, pães 
e outros pratos, música, atividades para as crianças, 
orações, etc.

Várias pessoas começaram a trazer batatas. Logo 
começaram a trazer cebolas, feijões, salsão, pedaços 
de carne, molhos, sal para serem acrescentados à 

conversava com as pessoas. Logo todos estavam 
batendo papo e rindo. Dentro de uma hora, todos 
estavam reunidos ao redor da panela da Sopa de 
Pedra como uma grande comunidade. Um dos 
cristãos deu graças com eles, e todos comeram com 
alegria, enquanto ouviam histórias do amor de Jesus.
Naquela noite, os dois cristãos foram convidados 
para passar a noite na casa de algum dos moradores 
e, pela manhã, o vilarejo se reuniu para se despedir 
deles. “Agradecemos vocês pelo que nos ensinaram”, 
disseram eles. “Nunca passaremos fome, agora que 
sabemos fazer sopa com pedras!” 

Perguntas
1. Qual a moral dessa história? 
2. Como essa história nos pode inspirar a servir 
nossa comunidade local?
3. O que a panela representaria em sua comunidade? 
O que Deus lhe tem dado que poderia ser oferecido 
para ir para a panela da Sopa de Pedra? 
4. Leia Lucas 6:38. O que esse versículo nos ensina 
como mulheres em nossas comunidades? 

Podemos aprender algumas coisas dessa história. 
As comunidades são apenas tão fortes quanto o 
caráter de seus moradores. Individualismo, egoísmo 
e orgulho destroem a essência da comunidade. 
Precisamos de  pessoas dispostas a compartilhar 
seus dons, talentos, recursos e amor pelo bem 
comum e daqueles que precisam. A Bíblia nos 
lembra em Hebreus 13:16: “Não se esqueçam de 
fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês 
têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada.”

Pode ser que nossas comunidades necessitem de 
nossa ajuda para aprenderem a fazer uma “Sopa de 
Pedra”. Esse é o segredo do serviço: a restauração 
das comunidades e o fortalecimento do Reino de 
Deus na terra.

28 de fevereiro:
Devocional do QGI
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Ideia de Atividade: Arrumar uma mesa com produtos de higiene e maquiagem. 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A Beleza Cristã

Leitura Bíblica: Versículos mencionados em cada item

Semana que termina em 06/março

Nesta semana em que se comemora o Dia Internacional 
da Mulher, muitas são elogiadas e ressalta-se a beleza 
e as características da mulher. 

Nos dias de hoje, uma ênfase muito grande tem 

a beleza interior – que só Deus pode criar em nós. 

(
usam seus produtos diários, elevarem seus pensamentos 
ao Senhor e orarem para Deus ir moldado cada aspecto 
de suas vidas. Segue uma lista de produtos mais utilizados, 
com referências de versículos bíblicos que podem ser lidos, 
e sugestão de oração a fazerem enquanto usam cada 
produto.) Se conseguirem uma maquiadora que ensine 
como fazer a auto-maquiagem, a cada coisa que for 
sendo usada, que uma oração seja feita em favor do 
grupo.

Shampoo – Presença do Espírito Santo, desejo de 
comunhão – Salmo 133:1-2
Sugestão de oração que podemos fazer ao cuidar 
de nossos cabelos: pedir a Deus que Ele nos ajude a 
desejarmos desenvolver a comunhão com outros 
irmãos. 

Base para o rosto – Contemplar a face do Senhor – 

Que ao passarmos algum creme no rosto peçamos 
a Deus para ele nos ajudar a aproveitar cada 
oportunidade de estarmos na Sua presença e que, 
assim, as pessoas possam perceber que estivemos 
com o Pai.  

Baton – Palavras bonitas – Salmos 34:1; 19:14; 51:15; 
141:3
Que ao passarmos batom ou manteiga de cacau 
peçamos a Deus que em nossos lábios tenhamos 
sempre palavras de louvor, que Deus retire de nós 
toda crítica, mentira e gritaria. (cada versículo acima 
listado é uma oração que pode ser feita a cada dia)

Maquiagem – Alegria – Provérbios 15:13
Ao usarmos a base, o blush ou o pó de arroz podemos 
pedir a Deus que Ele nos dê da Sua alegria, faça-nos 

lembrar de coisas que tragam alegria ao nosso coração 
e aprendamos a cultivar o sorriso.

Creme para as mãos –  Boas ações – Eclesiastes 9:10
Ao hidratarmos as mãos, peçamos que no decorrer do 
dia possamos ver as oportunidades de fazer algo pelo 

Roupa – Coisas com as quais Deus quer que eu me 
revista – Colossenses 3:12; Efésios 6:13
Ao nos vestirmos, peçamos a Deus para Ele nos revestir 

paciência. Também que a Sua armadura nos revista e 
nos proteja. 

Cuidar dos pés –  “Que boa mensagem posso levar?” 
– Isaías 52:7
Ao cuidarmos de nossos pés ou calçarmos meias ou 
sapatos, peçamos a Deus para que Ele nos ajude a 
levar boas novas no decorrer de nosso dia. 

Olhos – Olhar para a lei do Senhor – Salmo 119:18
Ao usar a sombra, o lápis, o rimel, que nossa oração 
seja para que eles sejam abertos para contemplar a lei 
do Senhor, para ver a verdade e admirar a beleza do 
Senhor. 

Perfume – Presença de Cristo – 2 Coríntios 2:14 e 15
Que ao usarmos perfume ou desodorante peçamos 
a Deus que nossa presença seja agradável ao nosso 

Conclusão
Que Deus lhe proporcione oportunidades para viver a 
beleza de Cristo em todo o seu esplendor. Desenvolva 
toda a sua potencialidade de MULHER CRISTÃ atuando 

Jesus brilhe através de você.
 “A sua beleza deve estar no coração, pois ela não se 
perde; ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, 
que tem muito valor para Deus” (1 Pedro 3:4).

Campanha da
do Câncer Colorretal

13 de março:
Devocional do QGI
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Q U A R E S M A

Semana que termina em 20/março

Para muitos, talvez, a Quaresma esteja relacionada 
ao carnaval (quando a igreja chama as pessoas 
à conversão e ao arrependimento). Essa não é a 
proposta da Quaresma. Como já vimos, a Quaresma 
é um tempo quando nos preparamos para a grande 
festa da Páscoa. Neste tempo, somos convidadas 
a fazer uma comparação entre nossas vidas e a 

comparação nos deve levar a um recomeço, à 
conversão. 

Uma das parábolas bíblicas sobre arrependimento 

personagem que se destaca é o pai. Trata-se de 

pelas decisões e pela liberdade dos 

limites. Esse amor manifesta-se na 

mudou a sua atitude de orgulho e de 

e à casa. Trata-se de um amor que 
permaneceu inalterado, apesar da 

do amor do pai está simbolizada no 
“anel” que é símbolo da autoridade 
(cf. Gênesis 41:42; Ester 3:10; 8:2) e 
nas sandálias, que é o calçado do 

abandona a casa e o amor paterno e dissipa os bens 
que o pai colocou à sua disposição, agora retorna 
arrependido. Acaba, no entanto, por perceber o 
vazio, a falta de sentido naquilo que estava fazendo. 
É o desespero, depois de haver gastado tudo, que o 
conduz ao encontro do amor do pai.

A “parábola do pai bondoso e misericordioso” 

é o Pai bondoso, que respeita absolutamente a 

Dinâmica
No escuro. Com os olhos fechados, pedir para 

no telhado, caminho com grama, um lago do lado e um 

desenho terminado, todos abrem os olhos e veem a 

Explicação

vida sem Deus. Precisamos nos voltar para Ele.

Tempo de 
Arrependimento

e Conversão

Leitura Bíblica: Lucas 15:11-32

Departamento de Relações Comunitárias

eles usem essa liberdade para procurar a felicidade 
em caminhos errados. O Pai é aquele que continua a 

rebeldes. Quando os reencontra, acolhe-os com 
amor, bondade e misericórdia e reintegra-os à sua 
família. 

Este tempo de Quaresma é oportuno para este 
regresso arrependido. Somos convidadas a 

devemos levar em conta: (a) O amor do Pai - um amor 
que respeita absolutamente as decisões – mesmo 

arrependimento, o Pai manifesta-lhe 
o seu amor; é um amor que precede 
a conversão, mas que - ao mesmo 
tempo - nos chama à conversão. (b) 
O alerta para a falta de sentido e a 
frustração de uma vida vivida longe 
do amor do “Pai”, no egoísmo, no 

pecado. Convida-nos a reconhecer 
que não são nos bens deste mundo, 
nem no pecado, mas, na comunhão 
com o “Pai”, que encontramos a 

salvação, a felicidade e a paz.

Cristo nos convida a mudar de direção e de vida. A 

mudar de direção. O verdadeiro sentido da 
conversão é “nascer de novo”. É essa a grande e 
maravilhosa obra que Deus quer operar na vida dos 
que se entregam a Ele. O Apóstolo Paulo insiste: “Por 

” (2 
Coríntios 5:20). A proposta que nos é feita hoje é a 
de uma atitude de sincera conversão, abandono do 
pecado e início de uma nova caminhada, de uma 
vida nova. 
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Atividade: 
“O que você sabe sobre a Quaresma?” A partir dessa 

o que entendem por “Quaresma” e (2) use a devocional 

quaresmal.

Semana que termina em 27/março

É pura erudição saber que a palavra “quaresma” 
era, antigamente, um simples adjetivo em latim. 
Ela se encontrava no início de uma frase e passou 
a denominar um período todo do ano litúrgico. Eis 
a frase em questão: “Quadragésima die Christus pro 
nobis tradétur”, que se traduz assim: “Daqui a 40 dias 
(no quadragésimo dia), Cristo será entregue por 
nós”, para a nossa salvação. Quaresma é abreviação 
de quadragésima. 

O período da Quaresma
Quaresma é, portanto, a palavra utilizada para 
designar o período de 40 dias no qual os cristãos 
realizam a preparação para a Páscoa, a mais 
importante festa do calendário litúrgico cristão, que 
celebra a morte e a ressurreição de Jesus, as bases 
principais da fé cristã. Nesse período, que começa na 
Quarta-feira de Cinzas e termina na Quarta-feira da 

confronto especial entre suas vidas e a mensagem 

deve levar o cristão a aprofundar sua compreensão 

princípios essenciais de sua fé.

Quando surgiu a Quaresma
Por volta do ano 350 d.C., a Igreja decidiu aumentar 
o tempo de preparação para a Páscoa, que era 
de três dias, que permaneceram como o Tríduo 

para a Páscoa passou, então, a ter 40 dias. Isso 
aconteceu, porque os cristãos perceberam que 

preparar adequadamente tão importante e central 
evento. Surgia, assim, a Quaresma.

Q U A R E S M A

Qual a Origem 
e o Sentido da 

Quaresma

Leitura Bíblica: Lucas 18:31-34

Departamento de Relações Comunitárias

O número 40

Sagradas Escrituras. 
O dilúvio teve a duração de 40 dias e 40 noites e foi a 

pelas águas. 
Durante 40 anos, o povo hebreu caminhou pelo 
deserto rumo à terra prometida, tendo atravessado 
o Mar Vermelho. 
Antes de receber o perdão de Deus, os habitantes 

O profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites para 
chegar à montanha de Deus. 
Preparando-se para cumprir Sua missão entre os 
homens, Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. 
Moisés havia feito o mesmo. 
Os povos antigos atribuíam ao número 40 diversos 

para os cristãos: um tempo de intensa preparação a 
acontecimentos marcantes na História da Salvação.

Conclusão
Sabemos quão importante é termos um tempo 
de preparação para um grande acontecimento. 

Jesus preparando Seus discípulos para tudo o que 

diretamente. Mas, tristemente, eles não entenderam 

aconteceu. 

Como podemos, de forma concreta, preparar a nós 

dos acontecimentos da morte e ressurreição de 
Jesus e se prepararem durante esse tempo de 
Quaresma para viverem o real sentido da Páscoa 
neste ano e terem a oportunidade de terem um 
encontro pessoal com o Cristo que por eles morreu 

sejam compartilhadas.)

Fonte: Canção Nova
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P A I X Ã O

Semana que termina em 03/abril

O primeiro capítulo do Evangelho segundo João é, por 
assim dizer, um resumo muito bem feito da história 
de Cristo. Um resumo do drama de um Deus que 
vem em busca da humanidade (que dEle se afastou) 
e recebe como resposta o desprezo e uma dura 
rejeição. Percebam que o Apóstolo primeiro fala da 
presença do Verbo com Deus, sendo Deus, agindo 
como Deus, para, depois, falar da luz, no versículo 4. 
Nesse ponto, Deus está, graciosa e generosamente, 
voltando-Se para o homem. 

Eis como é descrita, depois, a trágica rejeição e 
incompreensão da humanidade, no versículo 11 
deste mesmo capítulo: “Veio para o que era Seu, 
mas os Seus não O receberam”. Foi assim e continua 
sendo assim, para muitas pessoas, a realidade com 
respeito a Jesus. Ele ainda continua não sendo 
recebido. Aquele que veio para salvar por amor é 

fora das vidas humanas. Talvez não Lhe negaram 
os títulos, não duvidaram de Sua santidade, não 

fora de suas vidas. O que se conclui com isso é que 
um amor tão grande foi recebido com tão grande 
rejeição e desprezo.  

No entanto, apesar da rejeição, no momento certo, 

a todos. Foi chamado Jesus, “porque ele salvará o 
seu povo dos seus pecados” (Mateus 1:21). 

A vinda de Cristo ao mundo para morrer pelo ser 
humano apresenta um Deus misericordioso que 
procura o homem e Se importa com ele. Um Deus 
que desceu em busca da humanidade. Um Deus 
dinâmico, amoroso, simples, manso e humilde. 

Faça a seguinte pergunta às presentes: “O que faz, 
ainda hoje, com que Jesus não seja recebido com 
corações abertos pela humanidade?” O objetivo é levar 

em acolher o Salvador em seus corações. Incentive um 
pequeno debate...

Veio para os Seus, 
mas os Seus Não o 

Receberam

Leitura Bíblica: João 1:1-4,11, 14

Departamento de Relações Comunitárias

Deus é Quem sempre nos procurou e nos procura 
primeiro. Já dizia João, em sua primeira Epístola: (Ler 
1 João 4:9). O Deus da Bíblia, revelado por Jesus, é 
um Deus “louco” de amor pela humanidade desde 
sempre e para sempre. Um amor que não foge do 

mostrou ser verdadeiramente o Emanuel: Deus 

frágil humanidade, aceitou viver a nossa vida, 
derramar as nossas lágrimas, comer nosso pão de 
cada dia… e, por amor puro a cada uma de nós, deu 
um mergulho nas sombras da morte para destruí-
la. O amor de Deus é amor que se revela por fatos, 
atos, renúncia, sofrimento… é amor que gera a vida. 
Podemos celebrar a ternura e a humildade do nosso 

em nossa história. 

pelo presente que Deus lhe oferece é (1) celebrar este 
acontecimento, compreendendo seu verdadeiro 

promessa divina de João 1:12 (ler). 

Habitar em nossos corações e nos tornar Seus 

razão, Ele Se esvaziou e, fazendo-se carne, tornou-
se companheiro, amigo e solidário de nosso drama. 
Por essa razão Ele Se fez homem e Se entregou por 
nós. Esse é o momento para a grande celebração 
da paz, do amor, da reconciliação, do reencontro, da 

Campanha do
Autismo
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Dinâmica (Mímica de Páscoa): 
Material: Cartões com desenhos/palavras que retratem 

Páscoa. 

símbolos. Esclarecer eventuais dúvidas. Cada pessoa 
deverá retirar um cartão sem que as demais vejam. Um 
participante por vez realizará mimica que represente 
seu cartão, e as demais tentarão adivinhar o que é. A 

Marcos 16:1-6.

Semana que termina em 10/abril

Através da Palavra de Deus podemos refazer, passo a 
passo, a história da salvação; podemos ver a presença 

Jesus foi ao encontro do sofrimento e com decisão 
pegou a via da cruz. Ele falava abertamente aos Seus 
discípulos sobre aquilo que deveria acontecer em 

ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, 
e três dias depois ele ressuscitará” (Marcos 9: 31); 
mas Seus discípulos não entendiam essa palavra. 
No primeiro Domingo de Páscoa, o encontro com o 
Senhor acontece em meio às incertezas e o medo. Os 

não. As mulheres vão ao sepulcro enquanto ainda está 
escuro, para ungir o corpo de Jesus. Ali, encontram 
o primeiro sinal: o túmulo vazio (cf. Mc 16:1-2). Elas 
não entendem nada. Não conseguem imaginar que 
a vida venceu a morte, que Jesus ressuscitou. Depois, 
segue-se o encontro com um mensageiro de Deus 

aqui, ressuscitou (cf. vv. 5-6). Atordoadas, correm 
para o encontro dos demais. Segundo o anjo, Jesus 
será encontrado não no mundo dos mortos. Aquele 
que vive deve ser buscado onde há vida.

As mulheres são impelidas pelo amor e sabem acolher 
este anúncio com fé: acreditam e imediatamente 
transmitem a descoberta da ressurreição; não o 
conservam para si mesmas. Revelam-nos que a 
alegria de saber que Jesus está vivo não pode ser 

na nossa vida. Sintamos a alegria de ser cristãos! 

P Á S C O A

“Ele Ressuscitou!
Não Está Aqui.”

Leitura Bíblica: Marcos 16:1-6

Departamento de Relações Comunitárias

Acreditemos num Ressuscitado que venceu o mal e a 
morte! Tenhamos a coragem de “sair” para levar essa 
alegria e essa luz a todos os lugares da nossa vida! 
A Ressurreição de Cristo é a nossa maior certeza; é 
o tesouro mais precioso! Como não compartilhar 
com os outros esse tesouro, essa certeza? Porque é 
precisamente a ressurreição que nos abre a porta da 
maior esperança, abre a nossa vida e a vida do mundo 
para o futuro eterno de Deus, para a felicidade plena, 
para a certeza de que o mal, o pecado e a morte 
podem ser derrotados; ajudando-nos a viver com 

com coragem. A ressurreição de Cristo ilumina com 
uma luz nova nossas realidades quotidianas. 

Conclusão
Jesus mesmo nos diz: “Não tenham medo. Sou 
Aquele que Vive. Estive morto, mas agora estou vivo 
para todo o sempre!” (Apocalipse 1: 17-18). Por isso 
podemos cantar “Porque Ele vive, posso crer no 
amanhã, porque Ele vive temor não há”. A Páscoa é 
a festa da vida. A festa de todos que se reconhecem 
mortais, mas que descobriram no Cristo ressuscitado 
a esperança de uma vida eterna. Felizes aqueles que 

as palavras de Cristo e a vida que dEle emana. 

também, através de nós, no mundo, os sinais de 

frente esta certeza: o Senhor está vivo e caminha ao 
nosso lado. Jesus ressuscitou. Aleluia!
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A D O R A Ç Ã O

Semana que termina em 17/abril

Decoração

decorar uma parte mais escura do ambiente ou uma 
sala da nomeação com elas, para dar a impressão de 
um céu estrelado, e fazer a meditação neste ambiente.

Ideias de Atividades
1. Se o encontro da Liga do Lar for à noite, saia do 
salão e aprecie as estrelas com as mulheres, por alguns 
instantes.
2. Caso haja um planetário em sua cidade, organize 
previamente uma visita a este local com as mulheres, 

também se eles teriam ali um local onde você pode 
se reunir com as mulheres para conversarem sobre o 
que viram, terem um tempo devocional e tomarem um 
lanche.
3. Peça a uma das sócias que venha preparada para 
falar algo sobre as estrelas. Há material na internet 
onde pesquisar: 
https://www.todamateria.com.br/estrelas/  
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Universo/
estrelas.php

Curiosidades sobre as estrelas
Peça à sócia que pesquisou sobre as estrelas que 
apresente, para as demais, aquilo que descobriu; ou, 
então, você mesma pode apresentar informações 
sobre as estrelas.

Brilhando 
como Estrelas

Leituras Bíblicas: Filipenses 2:14-16; 
Apocalipse 22:16; Daniel 12:3

https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/
nas-estrelas/

https://www.cifras.com.br/cifra/o-melhor-da-musica-
gospel/es-a-nossa-estrela-da-manha

Departamento do MF
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sobre nós. Uma noite estrelada é uma das cenas 
mais lindas da natureza, sobretudo para quem teve 
ou ainda tem o privilégio de ver um céu estrelado 
na zona rural.

“Quando estamos em lugar com pouca iluminação 

o céu sempre vemos uma luz que começa a brilhar 
antes de qualquer outra estrela e, quando vai 
raiando o dia, ela brilha com mais força e por mais 
tempo que todas as outras, pois continuará a brilhar 
mesmo quando todas as outras forem embora. 
Nós a chamamos de estrela da manhã ou estrela 
da alva. A palavra alva tem também o sentido de 
manhã ou amanhecer. Em Apocalipse 22:16, Jesus 
se apresenta (Eu sou) como a brilhante Estrela da 

nos ensina hoje? 
Quando a noite chega e a escuridão bate forte em 
nossa vida, a brilhante Estrela da Manhã já se faz 
presente para iluminar nossos caminhos. Quando 
todos forem embora, Jesus continuará presente. 

vida, toda situação pela qual estamos passando 
que nos tem angustiado, perturbado e nos 

não nos adaptamos bem a ela. Não importa quão 
densos estejam nossos dias, há uma Estrela da 
Manhã brilhando sobre nós. Para todos os que 

ou das noites mais escuras, receberão a Estrela da 
Manhã: ‘Àquele que vencer... lhe darei a estrela da 
manhã’ (Apocalipse 2.26-28).

Jesus não é apenas a Estrela da Manhã, mas é a 
resplandecente Estrela da Manhã. Muitos desejam 
ser estrelas em nossos dias, na música, na moda, 
nos palcos e em muitos outros lugares. Mas o 
brilho do mundo vem para tentar ofuscar o brilho 
de Cristo. Muitas vezes a fascinação do mundo, o 
brilho desse mundo nos atrai mais do que a luz de 
Jesus. Trocamos a Luz do Mundo (João 8.12) por 
um mundo sem luz.”  http://www.ipilon.org.br/
conteudo-e-midia/mensagem/seu-nome-sera-a-
brilhante-estrela-da-manha
Contudo, em Filipenses 2:15, Paulo diz que, “no 
meio de uma geração corrompida e depravada”, 
nós devemos brilhar como estrelas no universo. 

da Manhã em um mundo escuro e pecaminoso. 
Desta forma, seremos participantes da maravilhosa 
promessa encontrada em Daniel 12:3 – “Aqueles 
que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e 
aqueles que conduzem muitos à justiça serão como 
as estrelas para todo o sempre.”

Sugestão: Se você encontrar para comprar o 
chocolate “Star”, poderia presentear cada mulher 

encontro.

24 de abril:
Devocional do QGI
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Cuidando Juntas 
da Saúde - Tarde do 
Suco e do Exercício

Leitura Bíblica: 1 Coríntios 6:19-20; Mateus 21:12-13

Departamento do MF

A M I Z A D E

Semana que termina em 01/maio

No Antigo Testamento encontramos muitos capítulos que fazem referência de como o povo judeu deveria manter 
o templo do Senhor.

ao “Seu templo” e quão fortemente Ele entende que esse templo deve ser cuidado.

A Bíblia nos pergunta: “Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?” 
(1 Coríntios 3:16). Deus nos considera Seu templo e, portanto, devemos cuidar de nossos corpos. Ele criou nossos 
corpos para viver e trabalhar de tal maneira que possamos cumprir Seu plano para nossas vidas.

Como você tem cuidado do templo de Deus que é você? Se você está lutando para manter seu corpo um templo 
digno para a habitação do Espírito Santo, peça ao próprio Deus que a ajude a cuidar melhor de si mesma. Ele é 

Conclusão: Procure motivar cada uma das presentes a se ajudarem mutuamente na prática de hábitos saudáveis 

Ideias de Atividades - Fazendo sucos:

máquina de fazer suco que possa emprestar para ser 
usada neste programa. Compre os vegetais e as frutas 
que você quer usar para fazer os sucos (ou combine 
de antemão com as mulheres o que cada uma deve 
trazer). Seguem algumas receitas:

Para uma pele saudável
2 cenouras grandes

½ maça (com o miolo)
1 talo de salsão

Digestão e constipação intestinal
½ pepino
1 maça verde
1 talo de erva doce com as folhas
2 ramos de hortelã
1 pedaço de gengibre

Combate às infecções, limpeza do fígado, 
fonte de energia

1 beterraba pequena ou média
4 cenouras
2 laranjas sem pele
8 a 10 folhas de hortelã

Conversem sobre os benefícios que os sucos naturais 
trazem para a saúde (Este site pode ajudar: https://

lembrar também que as pessoas diabéticas devem 
ingerir os sucos com moderação, visto que as frutas 
e os vegetais contêm açúcar e, na forma de suco, são 
absorvidos mais rapidamente pela corrente sanguínea, 
aumentando os níveis de açúcar no sangue igualmente 
de forma mais rápida. Há aqueles que defendam mais 
a ingestão das frutas e dos vegetais in natura, para 

podem causar desconforto estomacal.  

Exercícios com o braço da cadeira
https://www.youtube.com/watch?v=m7vPe6Flta8  

Campanha da Prevenção 
de Acidentes de Trânsito
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Sugestão de Dinâmica: 
Compartilharem quais atributos de Deus as 
participantes conseguem ver em suas mães.

DIA DAS MÃES

As Mulheres na 
Infância de Moisés - 

Leitura Bíblica: Êxodo 2:1-10

Semana que termina em 08/maio

foi resgatado das águas, podemos ver que há três 

hebreu, devia jogá-lo no rio, pois a lei promulgada pelo 
seu pai estava em vigor. Contudo, ela o adota como 

tornando-o herdeiro de todas as riquezas do palácio.

inimigos de Deus, nosso destino era a morte por 
causa do nosso pecado, Jesus vem ao nosso encontro 
para nos resgatar, paga com Seu sangue para sermos 

nos coerdeiros com Cristo.

Joquebede – mãe biológica de Moisés. É seu 3º 

consegue fazer isso por 3 meses. Contudo, por causa 
da cruel lei de Faraó, ela precisa abrir mão de seu 

reavê-lo em casa onde pôde alimentá-lo, educá-lo, 
ensiná-lo, e ela nunca mais o perdeu, pois Moisés 
permaneceu nos princípios aprendidos com sua mãe 
biológica, como nos diz Hebreus 11:23 “Pela fé Moisés, 

preferindo ser maltratado como o povo de Deus 
a desfrutar os prazeres do pecado durante algum 
tempo.” Qual a comparação com a graça de Deus? Nós 
fomos criados por Deus, amados por Ele, mas nosso 
pecado nos afastou de Sua presença – destinados à 
morte. Mas, ao aceitar o sacrifício de Jesus por nós, 
voltamos à nossa condição original: Filhos de Deus. 

à casa do Pai. 

Senhor, ensinados, preparados para a eternidade. 
Que assim como toda educação que Moisés recebeu 

propósitos que Deus tinha para sua vida, possamos 

diferença em nossa vida. 

Miriã – a terceira mulher, que naquela altura não era 

de Moisés. Em Miriã vemos o retrato do cuidado e 
supervisão de Deus sobre todas as pessoas.  Miriã 

ele, Miriá se apresenta e pergunta: “a senhora não 
quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para 
amamentar e criar o menino?”, ao ter o consentimento 
da princesa, Miriã vai chamar sua própria mãe. Por 

vida, Deus está de olho em cada um, velando, atento 
às oportunidades para Se apresentar e dar a direção, 
mostrar o caminho de volta para casa.  Jesus vem ao 
nosso encontro e nos leva à casa do Pai. 

Conclusão
Talvez hoje seja o dia de o Senhor lhe tirar do rio, do 

meu, eu o resgatei, eu o livrei da condenação eterna.” 
Você pode ter o destino de sua história totalmente 
alterado, como o teve Moisés. Moisés nada podia 
fazer por si mesmo, pois era apenas um bebê. Foram 

não podemos fazer nada, Cristo já fez tudo por nós, 
devemos apenas nos render aos braços do Senhor.

Miriã, Ele está de olho em você, vigiando, querendo 
lhe dar o melhor; como a Filha de Faraó, Ele olhou 
para você e, mesmo você sendo inimigo, destinado à 

como Joquebede, Ele quer reavê-lo em Sua família, 
quer-lhe ensinar diariamente, pois Deus o criou, e o 
que Ele mais quer é que você volte a fazer parte de 
Sua família. 



Ideia de Atividade
Converse com as mulheres sobre a osteoporose, 

O sol e a prevenção da osteoporose

sol causa manchas, queimaduras e câncer de pele 
e envelhecimento precoce, o sol, quando bem 
administrado, traz muito mais benefícios à saúde do 
que podemos imaginar. Ele é essencial para a síntese 

nos alimentos. A ação principal e mais conhecida 
desta vitamina é proporcionar o equilíbrio dos níveis 
de cálcio e fósforo do organismo.

A capacidade de resistir às doenças e de combatê-las 
também está relacionada à quantidade de vitamina 
D encontrada no organismo. Somente cálcio não 

evitar fraturas osteoporóticas. Há muitos estudos 
demonstrando que a vitamina D ajuda a reduzir 
a perda óssea e o risco de fratura em pessoas com 
osteoporose.

A principal fonte dela, também conhecida como a 

do cálcio, a vitamina D não está tão facilmente 
disponível nas dietas. Ela é encontrada em apenas um 
número reduzido de alimentos, tais como gema de 

maior fonte de vitamina D seja a luz solar, a quantidade 
produzida pela pele varia de acordo com a hora do dia, 

da pele. Quanto mais clara for a cor da pele, mais 
vitamina D irá fabricar. Com o envelhecimento, a pele 
se torna menos apta a converter luz solar em vitamina 
D, e o rim menos capaz de converter o nutriente em 
sua forma ativa. As orientações na maioria dos países 
recomendam, no mínimo, 400 UI como dose diária de 
vitamina D. Mas é o médico que deve indicar a dose 
necessária para cada mulher.

estimulada-pelo-sol)

E D U C A Ç Ã O

A Importância do 

da Osteoporose 

Leitura Bíblica: Gênesis 1:14-19; Salmo 27:1

Departamento do MF

Semana que termina em 15/maio

Assim como a terra não pode sobreviver sem o sol, 
nós não podemos sobreviver sem o Senhor, pois 
Ele é a fonte da vida. Somente em Deus todas as 
necessidades humanas são supridas, somente nEle 

palavras do Salmo 27:1 (ler). 

do sol”, isto porque numa plantação de girassóis, à 
medida que o sol segue seu curso, do nascimento 

raiz profunda, que desce perpendicularmente ao 
solo, chegando a medir quase 1 metro e meio de 
profundidade. Ao absorver muita luz, energia do sol, 
o girassol assegura a maturação dos frutos, que vão 
gerar novas plantas. O Senhor quer que sejamos 
como girassóis, que venhamos a contemplar o seu 
Ser em todo tempo, dispostos a sermos movidos 
pela Sua presença. À medida que contemplamos ao 
Senhor ocorrem mudanças em nós e a Sua presença 
na nossa vida gera muitos frutos.

O maior desses frutos é a semelhança com Jesus. 
Quando nos parecemos com Cristo, Sua luz brilha 
através de nós, e é este o maior desejo do Pai, que 
venhamos a brilhar por Ele para que o mundo que 
está em trevas O conheça e muitos sejam resgatados 
da escuridão.

Assim como o girassol se movimenta de acordo com 
o sol, o Senhor quer que venhamos a seguir a direção 
Dele na nossa vida, escolhendo andar no caminho 
que Ele tem andando. Enquanto fazemos a vontade 
dEle, levando a cruz, andando pelo
 caminho eterno, Ele cuida de nós.

(Adaptado de http://pv-priscilaviegas.blogspot.
com/2011/08/seguindo-o-sol-da-justica.html)
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S E R V I Ç O

Brilhando no
Ministério de

Alcance Leitura Bíblica: Mateus 5:16; João 13:3-17

Departamento do MF

Semana que termina em 22/maio

No Ministério Feminino temos um foco quádruplo: 
Adoração, Educação, Amizade e Serviço. Servir é 
¼ da razão de ser do Ministério Feminino. Servir é 
mais do que doar recursos para alimentos e roupas 
aos necessitados. Certamente é mais do que se 
voluntariar movido por um senso de dever ou de 

crescente amor pelos outros e que nos importamos 
genuinamente pelas necessidades deles, mesmo 
daqueles que a sociedade considera indignos de 
serem amados ou que são marginalizados em 
nossas comunidades.

Se queremos saber como servir, tudo o que temos 
de fazer é olhar para Jesus nos Evangelhos. Jesus 
não estava dando uma sugestão quando ensinou: 
“brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que 

vocês que está nos céus.”

Jesus também nos mostrou a atitude que devemos 
ter quando estivermos servindo outros (leia João 13). 
Depois de lavar os pés dos Seus discípulos, em um 
ato de amor, humildade e serviço, Jesus disse: “Eu 

devemos agir com amor e humildade com os outros. 
Jesus demonstrou isso quando serviu. Embora fosse 
o Rei dos reis, Ele demonstrou amor por meio do 
serviço, não Se colocando em uma posição superior 
aos demais. Ele lavou pés; alimentou milhares; 
visitou e curou enfermos e importou-Se com os 

em favor dos outros.

No Ministério Feminino temos muito espaço para 
servir as pessoas. As opções são tão vastas quanto 
as necessidades em nossas comunidades e a 
criatividade das mulheres trabalhando juntas em 
amor. Eis aqui algumas ideias, mas sintam-se livres 
para usarem suas próprias:

Realize um Dia da Saúde em seu Corpo, 
em um sábado

Convide um(a) enfermeiro(a), podólogo(a), 
farmacêutico(a), dermatologista, psicólogo(a) e/

brevemente sobre saúde integral; fazerem medição 
de pressão e de glicose, massagens, cuidado com 

ao estresse, alimentação saudável, etc. Peça às 

vizinhança. Faça deste um grande dia!

Grupo de Adolescentes

é a transição da infância para a adolescência. A igreja 

etária vulnerável a superar essa fase de mudanças 
no corpo, nas emoções, nos interesses e quando há 
muita pressão do grupo. Esse Ministério de Alcance 
para os/as adolescentes pode incluir orientações 

ensino das verdades espirituais. No caso das 
adolescentes, poderá ser o início de um “Outro 
Grupo” do MF – a Liga de Adolescentes.

Ouvir Deus
Uma das melhores maneiras de encontrar 
oportunidades de alcançar os outros é pedindo a 
direção de Deus. Peçam a Ele que lhes mostre como 
podem servir os outros, e ouçam Seu Espírito falando 
a vocês. Fiquem atentas e, à medida que o Senhor 
impulsiona vocês, avancem em fé e com coragem e 
sejam uma bênção. Peçam, sinceramente, por Sua 
direção, em oração; ouçam e, então, façam o que 
estão sendo chamadas a fazer.

aquele método de alcance aos outros, pois, cada 
comunidade é diferente e tem suas necessidades 
particulares. Além disso, cada grupo do Ministério 
Feminino tem suas próprias habilidades e dons para 
responder às necessidades que encontra em sua 
comunidade. Quando servimos com o amor de Jesus, 
nosso trabalho aponta para Ele e leva as pessoas a 

Deus sempre fará a Sua parte. Que nós façamos a 

necessidades dos outros.

maiores explicações sobre o Ministério de Alcance do 
MF.)

29 de maio:
Devocional do QGI
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A D O R A Ç Ã O

Semana que termina em 05/junho

Decoração
Se você tiver ou souber de alguém que tenha faróis de 
decoração, pode usá-los para decorar a mesa.

Ideia de atividade

acham que temos ao longo de nosso litoral. Depois, 
pergunte quantos anos elas acham que tem o farol mais 
velho do Brasil e se saberiam qual é. As que chegarem 

ganha um pequeno prêmio, assim como aquela que 
acertar qual é o farol mais antigo

Respostas
A Marinha do Brasil cuida de e opera de 213 faróis, 
distribuídos pelo nosso litoral e pelas ilhas. O Farol da 
Barra, na cidade de Salvador, já tem mais de 300 anos, 
sendo o mais antigo das Américas. (

)

A Luz que Dá 

Leituras Bíblicas: Salmo 27:1-3

Departamento do MF

Os faróis são construídos de concreto, tijolos ou 
pedras. Eles são projetados para encarar ventos 
fortíssimos, temporais, bem como outras condições 
meteorológicas severas. O topo do farol tem um raio 
de luz que pisca e ilumina o céu e a costa. Esse raio 

no mar, num momento de tempestade, neblina ou 
outra intempérie, a saber onde está a praia e ajudar 
o navio a evitar quaisquer rochas. O propósito do 
farol é o de criar um raio de luz que mostra ao navio 
a qual distância ele está da praia.

Cada farol tem sua identidade: eles piscam de forma 
diferente, como uma impressão digital. Piscam 
branco, vermelho, verde, em um ou mais lampejos, 
com intervalos de tempo diferentes. Ao avistá-lo, o 

“é o seu farol”! 
(fonte: https://www.correio24horas.com.br/noticia/
nid/correio-mar-os-farois-do-brasil/)

A visão do farol e da luz que ele irradia dão ao 
navegante conforto, esperança e segurança em 
meio às adversidades. De forma muito mais segura 
e perfeita, Jesus, a Luz do Mundo, oferece o mesmo 

Lemos no Salmo 27:1, “O SENHOR é a minha luz e 
a minha salvação; de quem terei temor? O SENHOR 
é o meu forte refúgio; de quem terei medo?” Ao 
longo de nossa vida, todos enfrentamos muitas 

divórcio, perda do emprego... As adversidades vão 
desde uma chuva fraca até um furacão. Mas tendo 
Deus como nossa luz e salvação, não deveríamos ter 
medo. Ele é nosso refúgio e fortaleza; protegendo-
nos porque nos ama.

Conclusão: O navegador sabe qual é o “seu” farol, 
aquele que lhe vai indicar onde está o porto seguro; 
o salmista sabia que o Senhor era a sua luz, e você 

tem vivido com base nessa certeza?

Campanha do
Meio Ambiente
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Brilhando 
por meio do Amor

Leitura Bíblica: João 15:12-13, 17; Filipenses 1:9-11

Departamento do MF

A M I Z A D E

Semana que termina em 12/junho

Ao celebrarmos o Dia dos Namorados nesta semana, 

sobre o amor.

Quem de nós, na nossa adolescência, não brincou 
o jogo do “Bem me quer, mal me quer”, tirando as 

em nossa mente, e torcíamos para que a última 
pétala fosse do “Bem me quer”! 

Ninguém vive sem amor. Contudo, temos de 
admitir que hoje em dia este sublime sentimento 

é mais sentimentalismo do que altruísmo. Alguém 
sabiamente disse que “o amor não é apenas um 

de Si mesmo João 15:13 “Ninguém tem maior amor 
do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos”. 

vida em favor de outra pessoa, assumindo a culpa do 
outro e pagando o preço do seu castigo, para salvá-lo 
da condenação. Essa foi a inigualável prova de amor 
que Jesus deu por você e por mim. 

Ele mesmo, que teve a maior atitude de amor, 

nos o mandamento: “Amem-se uns aos outros como 
eu os amei” (João 15:12). Prestaram atenção na forma 
como devemos amar? “...como eu os amei”! E como 

Ideia de Atividade
1. Peça às mulheres que tragam uma foto ou um objeto 
que as lembra de alguém que elas amam. Peça que 
compartilhem.

2. Você pode levar uma ou algumas margaridas para 
fazer a brincadeira do “Bem me quer, mal me quer” 
com as mulheres.

Ele amou? De modo incondicional, a ponto de morrer 
por nós! Logo depois, no v. 17, Ele repete: “Amem-se 
uns aos outros”. Não há dúvida de que Jesus espera 
que demonstremos genuíno amor pelas pessoas. 

De modo geral, nosso mundo insiste na ideia de 
que o importante é ser feliz, que devemos lutar 
pela nossa felicidade e realização e bem estar 
pessoal. Com esse pensamento, muitas pessoas têm 
também buscado o amor apenas como uma forma 
de satisfação e felicidade pessoal e não para doar-
se em favor da outra pessoa.  O problema é que a 
ênfase demasiada nessa postura enfatiza algo que 
o ser humano já tem naturalmente: o egoísmo, que 
impede que a pessoa pense para além de si mesma. 
Como resultado, acaba-se vivendo vidas vazias, sem 
sentido e que não fazem diferença no mundo.  

Ao contrário desse conceito equivocado que, 

muitas pessoas, Paulo ora, em Filipenses 1:9 “Que 
o amor de vocês aumente cada vez mais...cheios 
do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus 
Cristo, para glória e louvor de Deus.” 

O que temos feito de modo prático para 

há tantas pessoas precisando de uma demonstração 
real de amor. Temos estado sensíveis a isso? Temos 
nos importado? Temos estendido a mão? 
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Ideia de Decoração
Você pode colocar sobre a mesa alguns cofres e um 
pote de vidro transparente com moedas de chocolate 
e dinheiro de brincadeira. Também pode desenhar o 
símbolo do $ e colar em volta do espaço onde fará a 
devocional.   Use sacolas bonitas de compras cheias 
de papéis para dar a ideia do consumismo.

Introdução
Hoje em dia, com a facilidade de acesso ao crédito, 

pessoas têm-se envolvido com dívidas. Isso tem 
gerado muita tristeza, sofrimento, destruição de lares 
e vergonha para aqueles que tomam emprestado e 
não conseguem pagar. 

Ideias de atividades

organizem em pequenos grupos. Cada grupo recebe 
uma folha de papel com um círculo que representará 
as despesas familiares.  Elas deverão dividir o círculo 
como uma pizza, indicando as proporções dos gastos 

idade escolar (alimentação, educação, luz, água, gás, 
saúde, diversão, etc.).

possibilidades de melhor distribuição das despesas, a 

E D U C A Ç Ã O

Como Você 
Administra suas 

Leitura Bíblica: Isaías 55:2

Departamento do MF

Semana que termina em 19/junho

Boa parte das famílias brasileiras é gerenciada por 
mulheres – mesmo quando estas não são as principais 
provedoras do lar. Porém, na maioria das vezes, essas 
mulheres não receberam orientação para realizar 

pessoais. Não estou falando de ganhar dinheiro, 
pois isso as mulheres já fazem muito bem. Pesquisas 
indicam um aumento do número de mulheres 
inseridas no mercado de trabalho, estudando em 
universidades e empreendendo nos negócios. Elas 

gastar e administrar o dinheiro é que, para essas 

e qual mulher não quer andar na moda? Como 

contra as mulheres andarem na moda. O problema 
surge quando não há controle e planejamento das 

e, por consequência, problemas com pagamento de 
juros e inadimplência.

Uma vendedora de uma empresa multinacional, 
sempre que brigava com o namorado ou chefe, ia ao 
shopping comprar uma roupa ou um sapato novo. Ela 
estava se utilizando do prazer de comprar e sentir-
se bem com a roupa, para compensar a desavença 

no namoro ou no serviço. Isso é agir por impulso, o 
que acarretou a ela sérios problemas com cheque 
especial e cartão de crédito. Tanto que não pagou 

apreensão de seu instrumento de trabalho, pois o 
dinheiro tinha sido gasto em roupas.

Mesmo que seu forte não sejam as contas, faça um 
simples controle do que entra e sai, para que isso 
não gere problemas. Isso pode ser feito em apenas 

para fazer apenas o balanço mensal, os erros já 
terão ocorrido e será difícil consertar.

de comprar esta blusa hoje, para realizar uma 
viagem de férias.” “Não vou comprar este sapato 
para sair do cheque especial e liquidar minha 
fatura de cartão de crédito”. Tenha sempre um bom 
motivo para dizer “NÃO” para algumas coisas, para 
“CONQUISTAR” outras.

Portanto, mulheres, aprendam que saber gastar é 
tão importante quanto ganhar. Que todos possam 
viver em paz com seu dinheiro!

(Erasmo Vieira - Palestrante e Consultor de Finanças 
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Pessoais)

Aplicação
Antes de fazermos um empréstimo ou comprar a 

estamos sendo precipitadas?! 

Gastar por impulso não está nos planos de Deus.  
Vejamos o que nos diz a Bíblia em Isaías 55:2 (ler). 
O ponto aqui não é que Deus é contra comprarmos 
algo que nos dê prazer ou que seja a realização de um 

sonho. O problema é não sabermos nos impor limites 
nem esperar o momento certo, tornando-nos vítimas 
do consumo de coisas não essenciais.

Oração
Pai querido, peço Teu perdão pelas vezes que não tive 
paciência, peguei emprestado, gastei com o que não 
devia e acabei dando um passo maior do que a perna.
Ajuda-me a dar bom testemunho, mantendo todas as 
contas em dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém.

26 de junho:
Devocional do QGI
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Introdução
Você é do tipo que tem o copo meio vazio ou meio 
cheio? Nossas atitudes impactam todos os aspectos 
de nossa vida. Podemos escolher ser otimistas ou 
sempre ver o lado negativo de cada situação. Deus 

negativismo impede que isso aconteça.

Ideias de atividades
Uma atitude positiva – Pergunte às mulheres o que 
elas podem fazer para terem uma perspectiva mais 
positiva de suas vidas. Aqui estão algumas sugestões:
• Para cada problema que você enfrentar, encontre 
uma bênção que você recebeu.
• Diariamente conte as bênçãos e agradeça a Deus por 
elas.
• Se você perceber que está sendo crítica com relação 
a algo ou alguém, procure o lado positivo.
• Se você usa o Facebook®, poste frases otimistas e 
animadoras.
• Ore diariamente pedindo a Deus que a ajude a 
manter uma atitude positiva.

Quais são minhas atitudes? – Peça às mulheres que 
respondam as seguintes perguntas honestamente. Ao 
terminarem, podem compartilhar suas respostas, se 
quiserem. 
1. Agradeço, diariamente, independente das 
circunstâncias?

4. Encontro-me com Deus todos os dias?

6. Tenho a prática de ajudar alguém sempre que 
possível?
7. Observo a e me encanto com a beleza da criação 
de Deus?
8. Conto minhas bênçãos e agradeço a Deus por elas?

Comente com elas a respeito de que ter respostas 
positivas para essas perguntas nos ajuda a 
desenvolvermos atitudes otimistas diante da vida.

E D U C A Ç Ã O

Seu Copo 
Está Meio Cheio 

Departamento do MF

Semana que termina em 03/julho

Campanha do Combate 
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Ninguém é positivo o tempo todo, e há aqueles que 

longe desses. Contudo, todas conhecemos alguém 

fato é que, para a maioria de nós, escolher ser positivo 
pode ser uma tarefa não muito fácil.  Ser positivo ou 
negativo é uma escolha.

(positivos), amorosos, afetuosos, compassivos, 
altruístas e humildes, tudo isso por estarmos em 
Cristo. Ele é nosso modelo. Precisamos escolher 
conscientemente sermos como Cristo, ter a Sua 
atitude.

Enquanto viveu aqui na terra, Cristo demonstrou 

Sua roupa e foi curada. Jesus mandou os discípulos 

de Zaqueu; curou os leprosos e o cego Bartimeu e fez 
tanto mais em favor das outras pessoas. Contudo, 
Cristo tinha todos os motivos do mundo para olhar 
a vida pela perspectiva do copo meio vazio e ser uma 
pessoa pessimista, sendo a principal razão para isso o 
fato de que Seu Pai o mandou ao mundo para morrer 
na cruz por todos nós. Ele, que não tinha pecado, 
derramaria Seu sangue para cobrir os pecados do 
mundo. Ele sabia o que o futuro reservava para 
Ele, mas, apesar disso, Ele escolheu demonstrar 

É nossa escolha decidir fazer algo gentil por alguém 
outro e ver o que há de bom nas outras pessoas. É 
uma questão de escolha sermos gratos pelo que 
temos e não focar naquilo que não temos. A vida é 
repleta de escolhas. Devemos escolher Cristo e imitá-
lO. 
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A D O R A Ç Ã O

Semana que termina em 10/julhoDecoração
Cubra uma mesa com uma toalha de tecido rústico (do 
tipo linho cru ou estopa) e coloque sobre ela uma Bíblia 

Ideia de Atividade
Peça às mulheres que compartilhem qual é seu 
versículo bíblico favorito e por que. Dê para cada uma, 
uma lâmpada feita de cartolina, na qual elas podem 
escrever o versículo, que poderá ser guardado dentro 
de suas Bíblias ou ser colocado em um lugar visível da 
casa.

Sua Lamparina 

Leituras Bíblicas: Mateus 25:1-13

Departamento do MF

Introdução

compartilhem suas respostas:
1. Quais são alguns eventos/acontecimentos que 
requerem preparação prévia? (Nascimento de um 
bebê, casamentos, aniversários, funerais, férias...).
2. Você poderia compartilhar uma ocasião quando 
gostaria de se ter preparado melhor?

Vivemos dias quando é importante estar preparado 
para quase qualquer coisa. Podem-se contratar 
empresas e pessoas para ajudar na preparação de 
diferentes eventos, para organizar uma mudança etc. 
Recebemos informações e alertas sobre a previsão 
do tempo... tudo isso com o objetivo de se estar 
preparado para as diferentes situações.

Em Mateus 25:1-13 encontramos Jesus 
contando a parábola de um casamento 
e comparando-o ao Reino do Céu. Um 
casamento, nos dias de Jesus, era um 
tempo de grande celebração. Toda a vila 
se envolvia. A noiva esperava pelo seu 
futuro esposo no interior de sua casa, 
cercada pela família e pelos amigos. Ela 
precisava aguardar pacientemente pela 
chegada de seu noivo, pois nunca sabia 
quando ele chegaria.

A noiva da parábola tinha dez virgens que a ajudaram 
na preparação para o casamento. Depois que a noiva 
estava pronta, a tarefa das virgens era de iluminar o 
caminho para o noivo, com suas lamparinas. Eram 
tochas no alto de uma haste, com trapos encharcados 
de óleo no topo. Era importante que tivessem óleo 

pois nunca sabiam quando o noivo chegaria.

Podemos  separar as virgens em dois grupos. O 
primeiro, composto de cinco moças sábias, que 

para aguardar a chegada do noivo. O segundo 
grupo, composto de cinco moças tolas, não tinham, 
e acabaram tendo falta de óleo. Imagine a cena. 
Todas as dez virgens estavam cansadas e acabaram 

adormecendo, enquanto esperavam o noivo. De 
repente, por volta da meia noite, ouviram alguém 
anunciar: “Eis o noivo! Saiam ao seu encontro!” As 
moças acordam assustadas. As cinco sábias estavam 

começam a acender as lamparinas para irem ao 
encontro do noivo. Mas as cinco tolas não estavam 
preparadas e imploram por um pouco de óleo das 
que estavam preparadas.

As tolas que não estavam preparadas não entraram 
na celebração do casamento. Assim que o noivo 
chegou, a porta para o banquete do casamento foi 
fechada e elas não tiveram permissão para entrar. 
Elas perderam o casamento, porque não estavam 
preparadas!

Conclusão
O que essa história tem a ver conosco? 
Somos como as moças sábias ou como 
as tolas? Se cremos que Jesus irá retornar 
à terra, precisamos estar preparados 
para a Sua vinda. Em 1 Tessalonicenses 
5:1-2 lemos: “Irmãos, quanto aos tempos 
e épocas, não precisamos escrever-lhes, 
pois vocês mesmos sabem perfeitamente 
que o dia do Senhor virá como ladrão à 
noite.”
Como nos preparamos para este glorioso 

evento? Confessando nossos pecados e aceitando a 
salvação em Jesus. Precisamos permitir que o Espírito 
de Deus trabalhe em nós. Precisamos ler a Palavra de 
Deus diariamente e fazer o que ela nos diz. Todas essas 
coisas são essenciais se queremos estar preparadas 
para a Sua volta.

Você pode dizer com toda a certeza, hoje, que está 
preparada para e esperando a volta do nosso Noivo, o 
Senhor Jesus Cristo? Que assim seja. A outra pergunta 
que podemos nos fazer é: O que as cinco sábias 
poderiam ter feito para ajudar as tolas a estarem 
preparadas? Poderiam tê-las avisado em tempo 
e indicado onde poderiam ir comprar mais óleo. 
Igualmente, nós que já estamos preparadas para 
a chegada de Jesus, devemos mostrar aos outros a 
fonte da salvação.
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A M I Z A D E

Ideias de Atividades
Convide as mulheres para compartilharem do que 
elas se orgulham: algo que conquistaram, como um 
prêmio em uma competição ou um diploma escolar; 

têm e que as outras do grupo ainda não sabem a 
respeito. Para encorajá-las a compartilhar, sugira que 
completem a seguinte frase: “Algo que vocês ainda não 
sabem sobre mim é que...”

O que me Faz 
Ser Especial

Leitura Bíblica: Efésios 2:10

Departamento do MF

Semana que termina em 17/julho

Dizem que a estrela de cinco pontas é conhecida como 
“símbolo da fama”. Penso que a maioria de nós já ouviu 

Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ali, nos seus 

cinco pontas, com nomes de celebridades.

Hoje seremos todas tratadas como estrelas. Vou 
mostrar para vocês como fazer uma estrela simples. 
(Seguem três links de como fazer estrelas. O primeiro 
talvez seja o melhor, pois permite escrever nas pontas 
mais facilmente: 
https://www.youtube.com/watch?v=jE0tGiWDvq0; 
https://www.youtube.com/watch?v=drJbLEzpfjE; 
https://www.youtube.com/watch?v=OoPT_enbjvc)

Normalmente nos referimos a alguém famoso como 
sendo uma “estrela”. Mas você sabe que, aos olhos de 
Deus, todas somos estrelas? Alguém disse que, se Deus 
tivesse uma carteira, Ele teria sua foto nela. Vamos 
pensar em algumas coisas que fazem você especial. 
Será algo que você conquistou? Será a escolaridade 
que você conseguiu completar? Ou será alguém em 
sua família que se destaca em algo? Pense em cinco 
coisas que fazem você especial e escreva cada uma nas 
pontas da estrela que você fez mais cedo. (Algumas 

por Jesus, apoiadora, boa mãe, boa avó, esposa 

as descrevam, peça a ajuda das demais para que 
mencionem o que faz as outras importantes.) Vamos 
tomar algum tempo para compartilharmos o que 
escrevemos em nossa estrela. 

em cinco coisas que nos fazem especiais. Contudo, 
mesmo que nos sentimos assim, Deus não tem 
problema nesse sentido com relação a nós. Ele fez 
cada uma, e somos especiais aos Seus olhos. Quando 
aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, 
recebemos dons espirituais para serem usados 
para Sua glória. Talvez algumas de nós lutem para 
se amarem como são, achando que têm pouco para 
oferecer a Ele. Contudo, o maior impacto que podemos 
causar no mundo é o de levar alguém a Jesus, a “Luz 
do Mundo”. Podemos contar às outras pessoas da 
esperança que temos em Jesus. Dessa forma, seremos 
estrelas brilhantes aos olhos dEle! Veja o que fala 
a Palavra de Deus, em Daniel 12:3, “Aqueles que são 
sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que 
conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para 
todo o sempre.” Vamos escrever (ou colar, se você achar 
melhor já levar papeizinhos digitados com o versículo 
para facilitar) esse versículo no verso da nossa estrela, 
para que possamos nos lembrar de que somos todas 
estrelas quando indicamos Jesus a outra pessoa e a 
conduzimos a Ele.
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S E R V I Ç O

Ideia de Atividade
1. Organize uma Campanha de Oração ou vigília pelo 

que as leis contra esse crime sejam reforçadas; para 
que a polícia seja bem sucedida em desmantelar as 

mulheres e meninas resgatadas; para que as igrejas 
e escolas ensinem a prevenção e se envolvam nessa 

e sejam convencidos do seu terrível erro; para que as 
vítimas sejam miraculosamente libertas e resgatadas; 
pela cura e nova vida para as resgatadas; para que os 

que estejamos sensíveis ao clamor de outros e façamos 
a diferença. 

2. Organize uma semana ou um mês de campanha 
para aumentar a conscientização sobre o perigo real 

3. Pesquise, juntamente com suas mulheres, alguns 
sites e preparem juntas informações e visuais (cartazes, 
power points) e ofereçam uma palestra para os jovens 
do Corpo e da comunidade. 
Vejam:
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas

Brilhando na Luta 
contra o 

Leitura Bíblica: Provérbios 31:8-9

Departamento do MF

Semana que termina em 24/julho

Roy Hattersley, em seu livro, Blood and Fire: William 
and Catherine Booth and the Salvation Army, conta 
a história da “Campanha pela Pureza” organizada 
por Catherine Booth, para aumentar a proteção legal 
para as crianças vulneráveis, aumentando a idade de 
consentimento de 13 para 16 anos.

Ela atraiu a ajuda de um jornalista famoso e 
controverso, W.T. Stead. Ele não era nem salvacionista 
nem cristão – mas detestava, com todas as forças, a 
prostituição infantil e as pessoas que abusavam delas. 
O próprio governo da Inglaterra (a Casa dos Comuns) 
não apoiava a reforma, alegando: “as meninas que 
parecem mais velhas podem seduzir os homens ricos 
e chantageá-los.” Contudo, isso não desencorajava 

escrevia continuamente para a Rainha Vitória e para a 
mídia. Ao encontrar apoio no Sr. Stead, eles passaram 
a trabalhar juntos para demonstrar quão fácil era 
vender e comprar uma menina. O que resultou disso 
parece um mini drama da Era Vitoriana, mas, de fato, 
aconteceu.

De forma anônima, Stead e Catherine pediram a 
Rebecca Jarrett, uma dona de bordel aposentada, 
que encontrasse uma menina para ser vendida. 
Stead pagou £ 3.00 por uma menina chamada Eliza 

para o bordel, onde Stead já a aguardava para levá-
la. Ele levou a menina, ainda sonolenta, para um 

sofrera agressão e que sua virgindade estava intacta. 
Naquela mesma noite ela foi colocada aos cuidados 
de Bramwell Booth e foi levada para uma casa de 

Isso aconteceu em julho de 1885, e Stead publicou 
esta história de rapto e compra por £ 5.00 de uma 

o Pall Mall Gazette. Ele usou quatro edições do jornal 
para publicar o episódio e mais de 1 milhão de 

de repulsa na respeitável Inglaterra de classe 
média”, e Stead foi acusado de obscenidade nos 

realizava campanhas por toda a Inglaterra e obteve 

consentimento para 16 anos.

O  assunto da compra da menina teve 
desdobramentos, e Stead, Rebecca Jarrett e o médico 

passou três meses na prisão. Contudo, ele se sentiu 
muito honrado por ter participado da conscientização 
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sobre o sofrimento das crianças e a mudança da lei do 

aniversário de sua condenação criminal.

para ela e sua família e tinha planos de reintegrá-la 
ao convívio com sua mãe. Visto que sua história se 
tornou conhecida nacionalmente, ela recebeu uma 
bolsa de estudos para uma escola de meninas, seus 
pais ganharam uma casa e seu pai foi empregado. 

abuso.      

Para considerar

Sempre que uma pessoa é mantida em uma situação 
forçada (escravidão), independente da razão, isso é 

milhões de pessoas de todos os países, incluindo o 
Brasil, e que vai contra tudo o que Deus deseja para 
o ser humano, pois Ele o criou à Sua própria imagem 

Devido a essa verdade fundamental, podemos 
entender os ensinamentos de Deus através da Bíblia. 

como a nós mesmos (Mateus 19:19; Marcos 12:31) 
e cuidar dos que têm necessidades (Lucas 10:26-37). 
Jesus ensinou a Regra de Ouro (Ler Mateus 7:12)

Como cristãos, como podemos lutar de forma prática 

podemos orar. Tiago 5:16 ensina que a oração do 
justo é poderosa e efetiva.

Em segundo lugar, devemos fazer nossa luz brilhar 
fortemente e erguer nossa voz sobre esse assunto, 

lutarmos pela justiça em favor dos vulneráveis que 
nada podem fazer para si mesmos (Provérbios 31:8-
9).

Finalmente, devemos estar prontos a ajudar. Seja 

cuidando dos vulneráveis em nossas comunidades ou 
nos voluntariando para apoiarmos uma organização 

foi escolhida para representar Deus na terra. Com 
o poder do Espírito Santo e trabalhando juntos em 
amor para servir outros, podemos fazer nossa luz 

Lembre-se do tipo de religião que é aceitável para 
Deus (Tiago 1:27) e assuma o compromisso de trazer 
glória a Ele.

31 de julho:
Devocional do QGI
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S E R V I Ç O

Brilhando na Luta 
contra a Violência 
contra a Mulher 
e o Feminicídio

Departamento do MF

Semana que termina em 07/agosto

Ideia de Atividade
- Realize, com o apoio das mulheres do MF, um seminário intitulado “Brilhando na luta contra a violência doméstica 

Tenha discussões em mesas redondas. Convide Assistentes Sociais, representantes do governo, da Delegacia da 
Mulher... Convide a comunidade e outras igrejas para participarem.

- Escrevam cartas para o governo local pedindo maior proteção para as mulheres. Orem pela Ministra da Mulher, 

trabalho a favor das mulheres do Brasil.
- Façam alguma atividade para arrecadar fundos para o Rancho do Senhor.
Site de apoio: 

Feminicídio

(esposo, namorado). Os assassinos são homens que acreditam que têm o direito de tratar a mulher como querem 

Mundial de Saúde (OMS), o Brasil tem o quinto maior índice de feminicídio no mundo, com 4.8 mulheres sendo 
assassinadas para cada 100.000. As mulheres afrodescendentes correm ainda mais risco. Em 2018, 4.745 mulheres 
foram mortas, e o índice vem aumentando por vários anos.
Em 2015, o Brasil aprovou a Lei 13.104, que tornou o feminicídio um crime hediondo. Contudo, a estrada rumo à 
igualdade e à segurança tomará tempo e necessita que todos recebam orientação nesse sentido e sejam proativos 

milhares encaram regularmente a violência doméstica e a dominação. Não podemos nos calar sobre esse tema. 

brasileiras a conhecerem um futuro com dignidade e igualdade.

Para considerar
- Considere suas atitudes. Às vezes nossas atitudes são tão sutis, mas podem estar transmitindo o machismo para 

podem ou não fazer e pelo linguajar que eleva a posição dos homens e diminui o valor das mulheres.
- Considere a posição das mulheres. Elas não são algo a ser possuído ou uma pessoa sobre quem demonstrar 
superioridade. Isso precisa ser ensinado na igreja, para que nossos(as) jovens sejam bem preparados(as) para o 
relacionamento matrimonial.
- Considere interferir ou denunciar. Não queremos piorar as coisas para as mulheres, mas o medo de se envolver vai 
apenas prolongar a violência ou levar ao feminicídio. Se você sabe de alguma violência contra uma mulher, denuncie. 

- Considere oferecer amizade. Às vezes tudo o que uma mulher precisa é ser vista, ouvida e validada por outra pessoa, 

Campanha da Lei
Maria da Penha
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O Brasil é uma nação cristã. 86.8% da população 
confessam Cristo. Contudo, a violência contra as 
mulheres e meninas também acontece em famílias 
cristãs.

Todas as mulheres precisam saber que são obra 
prima de Deus, criadas à Sua imagem (Ver Gênesis 
1:26; Salmo 139) e, se Cristo vive nelas, são templo do 
Deus vivo (1Coríntios 3:16). Nenhuma mulher deve ser 
vítima da violência, e a igreja deve ser o local onde ela 
será conscientizada de que não pode se sujeitar a um 
marido abusivo e violento e que deve ter coragem de 
falar. 

Imprima, e leiam juntas o Salmo 43:3. Quando a vida 
parece sombria, há três maneiras que podemos orar:

1. “Envia a tua luz...”
Quando a luz é apontada em direção à violência 

e a luz de Deus brilha trazendo esperança, força e 
direção. Necessita-se da luz de Deus em um mundo 
escuro, para ensinar, convencer e dar coragem.

2. “...e a tua verdade; elas me guiarão...”
As Escrituras ensinam a verdade de quão preciosas 
são as mulheres e de como devemos tratar uns 
aos outros. A verdade guia-nos em como viver e 
posicionar-nos contra o erro, seja ele contra nós ou 
contra outras pessoas. A verdade de Deus também dá 
sabedoria ao coração.

3. “...e me levarão… ao lugar onde habitas.”
Porque o Espírito Santo está conosco, podemos 
conhecer a presença amorosa e segura de Deus. NEle 
recebemos conforto, força, amor e segurança para 
lutar pelo que é certo.
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A D O R A Ç Ã O

Semana que termina em 14/agosto
Ideia de Atividade

Embrulhe uma vela bonita em várias camadas de papel 

Sentadas em círculo, as mulheres vão passando o 
pacote à medida que a música toca. A mulher que 
estiver com o pacote, quando a música parar, começa 
a abri-lo (sem rasgar tudo de uma vez); mas, quando a 
música recomeça, ela deve começar a passar o pacote 
novamente. A última que o pegar e tirar a última 
camada de papel, ganha a vela de presente.

Das Trevas
 para a Luz

Leituras Bíblicas: Salmo 18:28

Departamento do MF

Conta-se que um médico que atendia na zona rural 
precisava chegar com urgência à casa de uma 
paciente que estava tendo complicações no parto. Era 
uma noite muito chuvosa e, portanto, muito escura. 
Os vizinhos da senhora comunicaram-se entre si e 

em sua janela, para ajudar o médico a encontrar mais 
facilmente o caminho para a residência da parturiente. 
Assim, seguindo as luzes, ele chegou em segurança e 
com rapidez à casa de sua paciente.

O rei Davi, no Salmo 18:28 declara: “Tu, SENHOR, 
manténs acesa a minha lâmpada; o meu Deus 
transforma em luz as minhas trevas.” Como o próprio 

esse cântico em forma de oração ao Senhor, quando 
Ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das 
mãos de Saul. Ele se encontrava em trevas, tentando 
achar o caminho de escape daquela situação. 
Comentando sobre esse versículo, João Calvino 
escreveu: “Foi pela graça de Deus que Davi, que havia 
sido mergulhado nas trevas, retornou à luz. Davi não 
dá simplesmente graças a Deus por ter acendido uma 
lâmpada diante dele, mas também por ter convertido 
sua escuridão em luz. Ele, portanto, reconhece que 

um homem cuja condição era de abandono e falta 
de esperança; pois ele compara o estado confuso 

ao escrever essas palavras, ele reconhece que, após 
buscar o Senhor, havia sido restaurado pelo favor de 
Deus, que era para ele, por assim dizer, uma luz que 
dá vida.”

Todos nós enfrentamos situações nas quais tudo o 
que podemos ver é a escuridão. Nossos problemas 
ameaçam nos consumir e não sabemos como 

enfrentaremos mais um dia. Que conforto é sabermos 
que, quando buscamos o Senhor, Ele transformará 
nossa escuridão em luz. Com a ajuda de Deus 
podemos enfrentar qualquer problema. No mesmo 
Salmo 18:30, lemos: “Este é o Deus cujo caminho 
é perfeito... Ele é escudo para todos os que nele se 
refugiam.” Deus é nosso escudo, protegendo-nos e 
nos ajudando quando nos sentimos muito fracos para 

refugiar nEle para enfrentarmos qualquer situação 
que encontremos pelo caminho.

Ideia de atividade para concluir

vela que segue acesa por algum tempo mesmo quando 
já está submersa na água (Mesmo que ele esteja em 

que deve ser feito.). Observe que a vela deve ser da 

no fundo desse recipiente. Encha a tigela até quase o 
topo da vela, mas tome cuidado para não molhar o 
pavio. Acenda a vela e observe... por algum tempo ela 
irá seguir queimando, mesmo quando já estiver sob 
a água.

presentes, pode ir falando sobre as pressões da vida 
que parecem que vão apagar nosso espírito, assim 
como a água pode apagar a chama de uma vela. 
Contudo, podemos ter a certeza de que quando 
temos o Espírito Santo em nosso coração, Ele nos dá a 
segurança de que não importa o que enfrentemos, Ele 
estará conosco para nos proteger, assim como o funil 
de cera que se formou ao redor da chama a protegeu 
de ser apagada pela água.
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Ideias de Atividades
Compartilhando fotos: Peça de antemão que, para esta 
semana, as mulheres tragam algumas fotos antigas e 
que escolham uma foto para compartilhar brevemente 
a respeito.

Tempo de conversa
Use as seguintes perguntas como base: Quão 
frequentemente você pensa nas coisas do passado? 
Qual evento do seu passado você mais gosta de 
lembrar? Por quê? 

Há uma antiga música popular brasileira que diz 
“Recordar é viver”. De fato é verdade que lembrar das 
coisas que nos aconteceram no passado e recontar a 
nossa história é algo gostoso de fazer. Além do que 
podemos (e devemos) aprender com nosso passado, 
para não repetirmos os mesmos erros, e seguirmos 
melhorando. 

Contudo, relembrar o passado pode ser ruim quando 
fazemos isso para seguir revivendo e/ou remoendo 
mágoas, ressentimentos que guardamos de coisas que 
nos aconteceram ou que nos foram feitas e que não 
conseguimos perdoar. Nesse caso, o melhor que temos 
a fazer é decidir perdoar e “esquecer”, não no sentido 
de que vamos apagar da nossa memória, mas no 
sentido de que, quando nos lembrarmos do ocorrido, 
aquilo não mais nos fará mal, não mais nos ferirá nem 
fará que sintamos raiva. Deus sempre é aquele que 
nos pode ajudar com essas situações. Mas pode ser 
que venhamos a necessitar da ajuda de algum/a servo/
serva de Deus para nos apoiar nesse processo.

A M I Z A D E

Salmos (104; 106; 136, para citar alguns) nos quais os 
escritores recordam eventos do passado da história 
do povo de Israel e também como Deus agiu. Há 
passagens também que instruem o povo a contar aos 

7). Era justamente por conhecer os feitos de Deus na 

versículos 13-20 (ler), pois, a história comprovava 

De fato, tudo foi registrado para que pudéssemos 
sempre nos lembrar do que Deus faz, como faz e para 
que faz. Essa foi, mais uma vez, a atitude do salmista 

feitos do Senhor; recordarei os teus antigos milagres. 
Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos 
os teus feitos.”

Todos temos a capacidade de esquecer o que Deus já 
fez em nossas vidas. Por isso é bom termos em mente 
que quando estivermos diante de qualquer tribulação 
— especialmente aquelas que se estendem por mais 
tempo — será importante pararmos para relembrar os 
bondosos feitos de Deus em nossa própria história. É 

“Recordar É Viver”

Leitura Bíblica: Salmo 145:4-7, 13-20; Salmo 77:11-12

Departamento do MF

Semana que termina em 21/agosto

muito sensato quando impedimos que nossas mentes 
sejam dominadas pelos problemas e decidimos que 
elas se tornarão cheias da Pessoa, da presença, dos 
propósitos e do poder de Deus.  

Precisamos sempre nos lembrar de Deus e decidir 
viver com Ele nos mais duros desertos da vida; pois, 
assim como Ele nunca abandonou o Seu povo, também 

ser provada. Na verdade, quem tem de demonstrar 

um esforço para se lembrar do que Deus já tem feito 
em sua história. É recordando os feitos de Deus no 
passado que você recebe força para encarar qualquer 
situação com fé e tranquilidade. Quando você se 

dEle e mais longe dos problemas.

28 de agosto:
Devocional do QGI
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Introdução
O foco deste programa é compartilhar novidades 
sobre o cuidado com a pele e a beleza – tanto interna 

Ideia para Decoração
Se possível, prepare um espaço no salão como se fosse 
um spa.  Coloque um sofá ou cadeiras confortáveis 
com várias almofadas.  Acenda velas perfumadas e 
espalhe revistas de beleza sobre a mesa.  Coloque um 
espelho na parede ou vários espelhos pequenos na 
mesa.

Ideias de Atividades
Convide uma representante da Avon, Mary Kay 
ou Embelezze para fazer uma demonstração 
(normalmente elas não cobram nada).  Elas podem 
fazer uma maquiagem nas sócias e comparar fotos 
do antes e depois de cada uma. Pode ser também 
um dermatologista ou representante de um salão de 
beleza ou spa para que fale sobre as novidades na 
área ou dê dicas de beleza e/ou maquiagem.
Você pode também compartilhar com as presentes as 
dicas encontradas nos seguintes sites:
https://boaforma.abril.com.br/beleza/cuidados-
simples-para-manter-a-pele-do-rosto-sempre-bonita-
e-saudavel/
https://mdemulher.abril.com.br/saude/habitos-
diarios-pele-saudavel-bonita/

E D U C A Ç Ã O

O Cuidado 
com a Pele

Leitura Bíblica: 1 Pedro 2:9; Êxodo 34:29

Departamento do MF

Semana que termina em 04/setembro

Todas nós podemos citar nomes de mulheres 
bonitas.  Algumas que conhecemos e outras que 
apenas vimos na televisão ou no cinema.  Há 
algumas mulheres tão lindas, deslumbrantes, que 
quando entram num ambiente, não há como não 
notá-las. Muitas delas também são bonitas por 
dentro, e isso aumenta sua beleza. Contudo, há 
outras que, basta passar um tempo com elas e 
conhecê-las melhor, para perceber que há alguma 
coisa estranha.  E quando isso acontece, mesmo 
sendo belas por fora, o interior delas não se mostra 
tão bonito, pois  são negativas, resmungonas, 
fofoqueiras, cínicas, até mesmo cruéis no modo de 
falar.  Isso nos faz compreender que a verdadeira 
beleza vem de dentro para fora.
Algumas das pessoas mais bonitas que conhecemos 
são justamente aquelas que iluminavam o ambiente 
com sua beleza interior. Todos querem estar perto 
e passar um tempo com elas porque são belas por 
dentro.  Você provavelmente pode se lembrar de 
algumas mulheres incríveis que conhece, mulheres 
que a inspiraram e a encorajaram.
Quando pensamos em mulheres da Bíblia que eram 
consideradas bonitas e inspiradoras, podemos 
pensar na rainha Ester que foi eleita rainha por causa 
de sua beleza.  Mas o que a tornava mais bonita 
era sua obediência a Deus. Era sua beleza interior.  
Ela era bonita porque amava os outros (seu povo) 
mais do que sua própria vida.  A rainha Ester foi 
criada e escolhida para um propósito. Nós também 
somos mulheres escolhidas. 1 Pedro 2:9 diz: “Vocês, 
porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação 

grandezas daquele que os chamou das trevas para 
a sua maravilhosa luz”.  Somos escolhidas.  Temos 

glórias a Deus.

Conclusão
Ao descer do monte Sinai, 

com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não 
sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado 
com o SENHOR.”  Sejamos, cada uma de nós, o melhor 
que Deus nos criou para ser e brilhemos para Ele – 
aí está a verdadeira beleza!  

Campanha da 
Prevenção ao Suicídio
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S E R V I Ç O

Brilhando no 
Acolhimento aos 

Vulneráveis

Leitura Bíblica: Efésios 5:8-10; Marcos10:46-52

Departamento do MF

Semana que termina em 11/setembro

Ideia de Atividade
1. As mulheres podem a uma instituição que atenda 
pessoas com necessidades especiais na sua comunidade 
e perguntar como podem ser úteis. Poderiam passar um 
tempo conversando, cantando e falando de Deus. Poderiam 
fazer campanhas para itens de higiene pessoal ou para 
uso da própria instituição (material de limpeza, artigos de 
papelaria, etc).
2. Convide algum portador de necessidade especial para um 
tempo de compartilhar. A pessoa poderá relatar seu dia a 

que enfrentam. Juntas, pensem em ideias e programem 
ações para, de alguma forma, melhorar a vida delas.

Introdução
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há cerca 
de 1 bilhão de pessoas (15% da população mundial) que vive 
com pelo menos uma limitação e que tem necessidades 
especiais. No Brasil, há perto de 45 milhões de pessoas 
com necessidades especiais (UNESCO), ou seja, 24% da 
população.

sensoriais, mentais, intelectuais, que criam limitações 
para quem os têm. Em nossa geração, temos também 
uma crescente população de idosos, muitos dos quais 

O triste é que indivíduos com necessidades especiais são a 
população mais marginalizada na sociedade e, sem dúvida, 
na igreja também.
Muitas organizações e instituições que ou cuidam e/
ou abrigam essas pessoas têm uma equipe e fundos 
reduzidos. Muitas famílias estão esgotadas e sem apoio. 
Como podemos nós, como Corpo de Cristo, ser luz e servir 
essas pessoas e seus cuidadores?

falta de bondade. Em Efésios 5:8 Paulo lembra-nos: 
(ler o versículo).
Marcos 10:46-52 conta a história de Bartimeu. 

por misericórdia, devido à sua circunstância. As 
pessoas ao seu redor viam que ele tinha uma 

Repreenderam-no e tentaram silenciá-lo. Não viram 

lo. Ao contrário, viam-no como motivo de irritação e 
queriam que se calasse. Como acontece com muitos 
com necessidades especiais, elas o negligenciaram.
Podemos rapidamente criticar a reação das pessoas. 
Mas, com que frequência estamos dispostas a nos 
doar com amor e paciência em favor daqueles que 
são mais lentos, um pouco mais barulhentos ou, 
de alguma forma, diferentes? Meses atrás, em uma 
Reunião no Corpo, sentei-me ao lado de uma bela 

fazia barulhos involuntários. Em princípio, não prestei 
atenção. Mas naquele dia, em especial, notei que sua 
mãe saiu com ele durante o tempo de oração, porque 
ele estava fazendo um pouquinho de barulho. Então, 
voltou. Cerca de dez minutos depois, ele fez mais 
barulho durante o tempo de testemunhos, e vi o pai 
saindo com ele. No transcurso da Reunião, esses pais 

lo quieto, para não “perturbar” a Reunião. Isso falou 
profundamente ao meu coração sobre as pressões 
que eles deviam estar sentindo para manter seu 

Mas não deveria ser a igreja o local onde eles e seu 

estão invertidas? Pois deveria ser a igreja a fazer todo 
o possível para que todos os presentes se sentissem 
livres para adorar a Deus!
A resposta de Jesus foi bela. Ele prestou atenção 
a Bartimeu e tomou tempo para compreendê-lo e 

Jesus viu seu valor. Jesus sempre deu dignidade ao 
vulnerável.

para que aqueles com necessidades especiais 
encontrem completude como parte do Corpo de 
Cristo. A igreja tem uma oportunidade maravilhosa de 
iluminar as vidas de muitas pessoas em nossa nação, 
sendo acessível àqueles com necessidades especiais 
e advogando sua causa. Ter necessidades especiais 

a plenitude de Cristo ou a riqueza de ser valorizado 
como um membro no Corpo de Cristo. 
Mahatma Gandhi disse: “A grandeza de uma nação é 
medida pela forma como ela trata seus membros mais 

sempre nossa missão de servir a humanidade 
sofredora em nome de Jesus sem discriminação.”
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A D O R A Ç Ã O

Semana que termina em 18/setembro

Leituras Bíblicas: 1 João 1:9; Tiago 5:16b

Departamento do MF

Estações de Oração
Organize essas estações através do salão, conforme 
segue. 
Seria bom estabelecer, antes de iniciarem, o tempo 

haver uma certa liberdade neste sentido. Mas o ideal 
seria que todas terminassem mais ou menos juntas, 
para ser possível fazer uma conclusão.
Comece com uma oração.

Adoração – Acróstico dos atributos de Deus        
Para esta primeira estação, divida as mulheres em alguns 
grupos, e entregue para cada grupo um papel com o 

elas possam completar as letras com outros atributos de 
Deus. (Isso não é uma competição!)

P Pai
O Onipotente
D Divino
E Eterno
R Reto
O Onipresente
S Soberano
O Onisciente

Após elas terem preenchido cada letra ou o que 
conseguiram, convide-as a orar em voz alta ou 
silenciosamente, agradecendo a Deus por Quem Ele é e 

À medida que forem terminando, elas podem seguir 
individualmente para as outras estações.

pratinho com um pouco de areia cobrindo o fundo. 

com os dedos uma palavra ou fazer um desenho na areia 
que represente algo sobre o que elas precisam pedir 
perdão. As Escrituras nos dizem que “Se confessarmos 

João 1:9). Ao orarem pedindo perdão, peça-lhes que 
peguem o pratinho e o balancem gentilmente. Lembre-
lhes de que assim como aquilo que elas escreveram na 

mesma forma Jesus perdoa nossos pecados e os lava 
com Seu sangue quando sinceramente os confessamos 
e pedimos Seu perdão.

Gratidão – Cartões de Agradecimento
Coloque sobre a mesa vários cartões em branco e 
canetas para que as mulheres escrevam cartões de 
agradecimento a Deus pelas coisas que Ele fez e/ou 
está fazendo por/para elas. Elas podem levar os cartões 
para casa e guardá-los em algum lugar especial ou entre 
as páginas da Bíblia, como um lembrete do amor e da 

Súplica – Intercessão 
Se você conseguir, faça uma cruz com as mini-velas 
redondas de led. Cuide para que haja uma velinha para 
cada mulher presente à Liga neste dia. Nesta estação, 
convide-as a orarem por alguém que elas sabem que 

intercedem por aquela pessoa, pegam uma velinha e 
a acendem, simbolizando que, por meio da oração, ela 
está sendo entregue ao cuidado amoroso de Deus, a 
nossa Luz.
Se não conseguir essas (que são mais seguras) use 

alumínio, que precisarão ser acesas com fósforo. Neste 

perto das velas.
Como terceira opção, coloque um vaso vazio no centro 

à Liga neste dia. À medida que intercedem por aquela 

àquela pessoa, colocando-a no vaso, simbolizando que, 
por meio da oração, ela está sendo entregue ao cuidado 
amoroso de Deus.

Conclusão

Podem cantar o Cântico sugerido acima. Orem juntas 
para concluir.

25 de setembro e 02 de outubro:
Devocionais do QGI
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Ideias de Atividades
Cozinhando algo novo: Convide as mulheres do grupo 
que gostam de cozinhar que tentem uma receita 
usando algum ingrediente diferente (de preferência 
usando alguma parte dos alimentos que normalmente 
são descartadas, como talos e cascas) e que tragam o 

ter novas ideias para o preparo das refeições.

Livros de Receitas
Peça às mulheres que tragam seu livro de receitas 
favorito e compartilhem com o grupo por que gostam 
daquele livro. Poderiam também trazer cópias de uma 

que preparam para sua família, para compartilharem 
com as demais.

A M I Z A D E

Experimentando 
Algo Novo, Juntas, 

e, ao Mesmo Tempo, 
Lembrando-nos dos 

que Têm Falta

Leitura Bíblica: Números 6:1-4; Gênesis 1:29-30

Departamento do MF

Semana que termina em 09/outubro

No livro de Números, Moisés dá instruções do Senhor 
à nação de Israel. No capítulo 6 algo diferente é 
compartilhado. Ele fala da vida especial de um nazireu, 
que era alguém que fazia um voto de total separação 
para Deus por um período. Inclusive, durante o período 
do voto, eram proibidos de beber e comer qualquer 
produto feito da videira, inclusive de chupar as uvas. 

Às vezes, nós também precisamos nos abster de 
algum alimento, seja por motivo de saúde ou outro. 

se comprometem com Deus a não ingerir nenhuma 

Salvação ter, desde seu início, um ministério de resgatar 
os alcoólatras do vício. Sendo assim, entendemos 
claramente que todo vício começou com um primeiro 
gole, e uma das formas de não fortalecermos a 
fabricação e o comércio de qualquer bebida alcoólica 
é não comprando nem ingerindo esses produtos que 
têm destruído tantos lares e pessoas. 

Uma vez por ano realizamos também nosso Esforço 

salvacionistas, no Brasil e no mundo, abdicam de comer 
algum produto por algumas semanas  (pode ser carne 

ou sobremesas) e doam o valor que economizaram para 
esta campanha. Esta é uma forma de reconhecermos 
que Deus nos dá tanta abundância, que podemos abrir 
mão de algo por um tempo em favor de outros que têm 

Salvação continue a servir nestes lugares tão carentes 
do nosso mundo!

O fato é que Deus criou as plantas, os vegetais, etc para 
servirem de alimento, como Ele mesmo disse para Adão, 
no livro de Gênesis 1:29-30 (ler). Contudo, devemos ser 
criteriosos na forma como utilizamos esses recursos 
valiosos, evitando o desperdício e instruindo as novas 
gerações para que façam o mesmo; e também levando 
em conta aquelas pessoas que têm menos do que nós 
ou que nem têm os alimentos à sua disposição.

Conclusão
Paremos um momento para agradecer profundamente 
a Deus por tudo o que Ele nos dá, pelo alimento que 
não falta em nossas mesas e pelo privilégio de até 
podermos fazer e compartilhar comidas diferentes, 
pelo fato de termos tanta variedade de produtos à nossa 
disposição. Ao mesmo tempo, vamos interceder por 
aqueles que têm falta e vamos compartilhar também 
como podemos agir para amenizar o sofrimento que a 
fome causa a essas pessoas.

Campanha da Preven-
ção do Câncer de Mama
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Ideia para Decoração
Preparar o salão com fotos de mulheres de diferentes 
idades. Decorar uma mesa com uma toalha rosa ou 
branca, com muitos lacinhos cor de rosa presos em 
todos os quatro lados da toalha.

Ideias de Atividades
Depoimento: Convidar uma mulher que passou por 
esta enfermidade ou que a está superando, para 
compartilhar seu testemunho.

Atividade mais Abrangente
Escolher um dia apropriado para organizar um 
encontro no Corpo, aberto para a comunidade, 
podendo convidar alguém habilitado para dar uma 

de rosa para colocar em cada pessoa que chegar.
A campanha do Outubro Rosa tem como objetivo 
conscientizar as mulheres sobre a doença, prevenção 
e o tratamento. Há muitos sites que oferecem 
informações sobre a prevenção e tratamentos. Um 
deles é: https://www.quimioterapiaebeleza.com.br/
dia-nacional-de-luta-contra-o-cancer-de-mama-a-
informacao-e-o-melhor-remedio-para-a-prevencao/

E D U C A Ç Ã O

Jesus Tem Poder 
para Curar

(Outubro Rosa: 

ao Câncer de Mama)

Leitura Bíblica: Marcos 5:21-34

Departamento do MF

Semana que termina em 16/outubro

A enfermidade da qual sofria esta mulher tornava-a inútil nesse sentido, já que, estando constantemente 

legalmente impura, o que a impedia de se casar. 

salvação para ela.

1. Ela “ouviu falar de Jesus” (v. 27). Alguém falou para ela de Seu poder e amor e lhe informou de que Ele estava 
passando.
2. Ela teve fé no poder de Jesus. Mesmo já tendo feito tudo o que estava ao seu alcance, sem obter resultado, ela 
não perdeu a fé e a esperança e, quando ouviu falar que Jesus estava em sua cidade, ela foi até Ele com muita fé 
e, timidamente, tocou em Seu manto (o que ela não poderia fazer, por estar legalmente impura). Contudo, sua 
fé foi tão grande, que Jesus sentiu que dEle saíra poder e quis saber quem O havia tocado (vv. 28-30).
3. Jesus a curou. Mas não apenas isso, Ele interrompe Seu trajeto, procura por ela e fala com ela (v. 34). Essa 
atitude de Jesus nos mostra a importância e o valor que Ele dá à mulher e nos faz lembrar que Seu poder não 
mudou. 

Interessante notar que Catharine Booth foi Promovida à Glória no dia 04 de outubro de 1890, após um longo 
período de sofrimento devido a um câncer de mama, numa época em que não havia Outubro Rosa nem os 

hoje pode curar, não curou Catharine nem a poupou de um intenso sofrimento. Isso nos faz ver que nosso Deus 
é soberano e tem propósitos para nós que às vezes escapam ao nosso entendimento. Contudo, sendo ela uma 

do Senhor: “Disseram-me que esta enfermidade tem sido usada para aumentar o espírito de união e amor no 
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S E R V I Ç O

O Brilho de Quem 
Pratica o Bem

Leitura Bíblica: Mateus 5:16; João 13:3-17

Departamento do MF

Semana que termina em 23/outubro

Ideia de Atividade

1. Escreva notas de agradecimento para os policiais do posto policial do seu bairro e entregue-as para eles com 
saquinhos contendo bombons ou bolachas. 
2.
3. Visite os Bombeiros do seu bairro. Leve algo gostoso para eles, ore com eles e agradeça por seu serviço.
4. 
5. Faça sanduíches café e/ou chá ou água e sirva para quem está no hospital esperando por uma consulta.
6. 
Cristo.
7. Plante uma ou duas árvores e cuide delas por 6 meses até que peguem.
8.
uma oração. Tenha trechos bíblicos prontos para compartilhar e entregue uma revista “Rumo”.
9.

10. Organize o dia de limpeza do Corpo, incluindo lavar as janelas e limpar as cadeiras.
11. Como grupo, apadrinhem uma criança do nosso Programa de Apadrinhamento.
12. 
13. Visite uma casa de repouso e ofereça esmaltação para as idosas, ler e/ou jogar e conversar com os idosos.
14. Ofereça-se, com um grupo de mulheres, para ajudar nas tarefas domésticas (limpar ou cozinhar) idosos, 
pessoas doentes ou alguém que tenha dado à luz recentemente do Corpo/da vizinhança.
15. Visite o hospital local e veja como pode ajudar alguém que esteja sem acompanhantes/visitantes (lavar roupas, 
conversar, levar kit com sabonete, etc).
16. Recolha animais de pelúcia ou brinquedos de familiares, amigos, vizinhos e doe a uma organização que ajuda 
crianças.
17.

18. Faça um dia de caridade no trabalho. Incentive seus colegas e supervisores a trazerem itens não perecíveis 
para serem doados a uma causa digna. 
19. Faça o dobro de comida e compartilhe uma parte para um vizinho de idade que já não consegue cozinhar.
20. Dê atenção ou ajude de alguma forma prática os imigrantes/refugiados.
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Salvação. William Booth costumava perguntar: “Que 
diferença você fez na vida de outra pessoa? Eu quero 
que a minha vida conte!”

Isaías 58:10 nos diz que, quando servimos os outros, 
brilharemos como luzes em um mundo escuro. Como 
seguidores de Jesus, devemos aprender dEle e viver 
como Ele. Pense em Sua vida e ministério quando Ele 
viveu entre as pessoas na Galileia. Algo que fez do 
ministério de Jesus algo único foi que Ele ia por toda 
a parte demonstrando Seu amor e cuidado pelos 
oprimidos e necessitados física e espiritualmente. 
Ele decidiu, intencionalmente, viver como um servo 

pelas quais Jesus Se importou e curou, em Mateus 8 
e 9, e debata com o grupo.) A luz de Jesus brilhou no 
mundo escuro no qual Ele viveu. Nossa luz pode brilhar 
também! Jesus referiu-Se a Si mesmo como sendo a “luz 
do mundo” (João 8:12) e declarou que Seus seguidores 
deveriam também ser luzes do mundo (Mateus 5:14). 
A mesma passagem nos encoraja a brilhar “diante 
dos homens, para que vejam as suas boas obras e 

Billy Graham ensinava que “quando vamos a Cristo, não 
somos mais a pessoa mais importante do mundo para 
nós; Cristo é! Ao invés de vivermos para nós mesmos, 
temos um objetivo mais elevado: viver para Jesus.”

Temos de ser honestos conosco mesmos e nos 
lembrar de que o serviço aos outros normalmente vem 
com sacrifício pessoal. Algumas vezes irá nos custar 

frustrados diante da injustiça ou da falta de disposição 
que alguns demonstrarão para responder à mensagem 
do amor de Deus. Mas devemos fazer brilhar nossa luz 

dependia de Seu Pai para restaurá-lO regularmente. 
Ele separava tempo para estar tranquilo na presença 
de Deus. Se não tirarmos tempo para nos conectar à 
nossa fonte de poder, eventualmente nossas luzes 
se enfraquecerão e perderemos tanto nossa alegria 
quanto nosso desejo de servir.

Conclusão
Isaías 58:11-12 nos mostra que, ao darmos 
continuidade ao legado de William e Catherine Booth 
(que originalmente nasceu no coração de Deus), 
descobrimos que Suas promessas são seguras – Ele 
nos guiará  e satisfará nossas necessidades. Ele nos 
fortalecerá e nos susterá enquanto somos usadas 
por Ele para reconstruir, reparar e restaurar nossa 

Salvação está seja uma luz brilhante em serviço à 
comunidade!

30 de outubro:
Devocional do QGI
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A D O R A Ç Ã O

Semana que termina em 06/novembro

Pegue sua Luz e 
Acenda o seu Mundo

Leituras Bíblicas: Mateus 5:13-16

https://www.cifraclub.com.br/kings-kids/1596971/
letra/

Departamento do MF

Ideias de Atividades
- Convide as mulheres a fazerem velas que podem 
presentear ou enfeitar suas casas. Há diferentes 
orientações da internet de como fazer as velas.
- Organize com as mulheres uma visita a uma loja que 
vende velas artesanais e/ou decorativas.
- Peça a alguém que sabe fazer velas que faça uma 
demonstração para as mulheres.

Campanha da Prevenção 
do Câncer de Próstata
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Introdução
Jesus usava ilustrações do dia a dia das pessoas, para que elas pudessem entender com clareza o que Ele 
queria ensinar.  Ao falar sobre a luz, Ele está apelando para o nosso bom senso – é óbvio que se acende uma 

Portanto
I.  Se somos cristãos verdadeiros, não nos podemos ocultar
Reler vv. 14-15 - Uma lâmpada ou lamparina escondida, é completamente inútil! Da mesma forma, se ocultamos 
do mundo/da sociedade a nossa natureza transformada pelo sangue de Jesus, tornamo-nos igualmente inúteis! 
Ilustração:  Um comerciante que era da religião hindu perguntou certa vez a um missionário cristão, na 
Índia: “O que você passa no seu rosto para fazê-lo brilhar?”  Surpreso, o missionário respondeu: “Nada.”  O 
comerciante, meio impaciente com a resposta, disse enfaticamente: “Lógico que não! É claro que você passa 
algo no rosto! Todos vocês que acreditam em Jesus parece que usam esse mesmo produto! Eu já vi isso sendo 
usado por cristãos também nas cidades de Agra e Saurat e até mesmo em Bombaim.” Logo o missionário 
cristão entendeu, e seu rosto brilhou ainda mais, enquanto ele dizia: “Ah... agora eu sei sobre o que você está 

Observem que, neste caso, os missionários revelavam Jesus de forma não intencional, ou seja, eles nem sabiam 
que seus rostos brilhavam (como no caso de Moisés, quando desceu no monte, depois de haver estado com 
Deus: “Ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto 

O cultivo de uma vida de comunhão íntima com o Senhor irá fazer de nós pessoas diferentes, mesmo sem 
termos consciência disso.  Como está sua vida devocional?  Como tem sido sua vida de oração?  Você tem se 
alimentado por meio da leitura e da meditação nas Escrituras?  Lembre-se que a prática ou a ausência dessas 

Se por um lado, irradiamos Jesus aos outros não intencionalmente, por conta de nossa íntima comunhão com 
nosso Pai celeste, por outro...

II. Se somos cristãos verdadeiros, temos também de revelar Jesus intencionalmente
O verdadeiro cristão não deseja esconder sua luz. Ele procura meios para, no seu dia a dia, irradiar Jesus de 
forma intencional/programada Ele quer levar a luz de Jesus aos outros, para que eles, que ainda estão na 
escuridão do pecado, também tenham a oportunidade de ter suas vidas transformadas pelo poder do sangue 
de Jesus, assim como ele teve. Assim como um dia, por intermédio de alguém, ele foi alcançado e transformado 
pela luz de Jesus, da mesma forma ele quer agora ser o instrumento/a luz que irá fazer isso na vida de outros.  
O verdadeiro cristão deseja ser como a lamparina que é colocada sobre a mesa para iluminar o ambiente e 

pois suas luzes são acesas e ela resplandece!  

Conclusão
Igualmente, como cristãos, precisamos ser essas luzes/esses olhos que guiam o perdido.  O mundo está num 
caos, em perigo de destruição – precisamos urgentemente apontar o caminho para a casa do Pai – o porto 
seguro!
Pode encerrar com o vídeo da música “Leve esta luz”, indicado acima.

QUIZ DO SOL:
1. O que é o Sol?
R: É uma estrela

2. A cor do Sol é amarelo. Verdadeiro ou falso?
R: Falso. A cor do Sol é verde-azulado. Como qualquer estrela, o Sol emite radiação em diferentes comprimentos 
de onda. Isso pode ser traduzido como “várias cores”. Nosso cérebro “mistura” essas informações e acabamos 
interpretando a cor do Sol como amarela. 

3. O Sol situa-se a uma distância de 150 milhões de quilômetros da Terra. Verdadeiro ou falso?
R: Verdadeiro.

4. A luz do Sol demora quanto tempo para chegar até a Terra?

agora, nós só perceberíamos daqui a 8 minutos. 

5. O Sol nasce sempre ao:
R: Leste.



Introdução

em https://saude.abril.com.br/bem-estar/conheca-o-
glaucoma-e-saiba-quais-sao-os-sintomas-da-doenca/ 

Ideia para decoração
Coloque ao redor do salão imagens que tenham a 
ver com olhos – máscaras, óculos, imagens de olhos, 
quadros de teste de visão (com letras e números), etc.

Ideias de atividades
Desenhe lâmpadas de cartolina e escreva ou cole 
o nome de cada uma das presentes, um em cada 
lâmpada. Dê uma lâmpada para cada sócia, com o 
nome de uma outra sócia.  Elas devem dizer à outra o 
que “veem” nela que a torna uma pessoa especial.
- Peça a um médico(a)/enfermeiro(a) da comunidade 
para falar sobre o glaucoma.

E D U C A Ç Ã O

“Os Olhos São a 
Lâmpada do Corpo” 

(Aprendendo 
sobre o glaucoma)

Leitura Bíblica: Mateus 6:22-23

Departamento do MF

Semana que termina em 13/novembro

Recentemente fui ao oftalmologista porque estava 
tendo muita dor de cabeça e meus olhos estavam 

que está tudo bem, mas você precisa usar lentes 
bifocais.” Fiquei chateada, para dizer o mínimo.  
Bifocais são para pessoas velhas e, ao contrario da 

Depois de duas semanas meus novos óculos 
chegaram. Eu não estava nada animada, mas 
fui buscá-los cheia de esperança.  Foi aí que os 
problemas começaram.  Não fazia ideia de que 
seria tão difícil me adaptar às lentes bifocais. Estava 
tropeçando, batendo nas coisas...  Minha família 
e amigos no Corpo se divertiam muito às minhas 
custas durante o tempo que levei para me adaptar 
e, enquanto isso,  eu ganhava marcas nas canelas 

meus novos olhos.

Quando começamos um novo relacionamento com 
Cristo, recebemos novos olhos espirituais – uma 
nova maneira de ver as coisas, tanto em nossas 
próprias vidas, quanto nas vidas daqueles ao nosso 
redor.  Algumas de nós provavelmente precisam 

nossos olhos espirituais.  Muitas de nós poderão 

As Escrituras nos dizem, em Mateus 6:22-23, que 
“Os olhos são como uma luz para o corpo: quando 

cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, 

Pense, por um momento, em todas as coisas que 
seus olhos veem num dia.  Talvez você leia alguma 
literatura questionável, ou jogue um jogo no 
computador ou celular que seja suspeito.  Podemos 
assistir a algum programa de TV um pouco duvidoso 
ou ler uma fofoca nas redes sociais.  Podemos dizer 
que nossos corpos estão cheios da Sua luz quando 
preenchemos nossos olhos com esse tipo de coisa?

Conclusão
Essa semana procure o Senhor diariamente e 
peça a Ele que abra seus olhos para que você não 

a se adaptar.  Você pode tropeçar algumas vezes, 
assim como eu, quando comecei a usar meus novos 
óculos. Mas, com a ajuda dEle, você se adaptará a 
esse novo modo de vida. 

(Adaptado da devocional escrita pela Major Kelly 
Goldfarb – EUA)

20 de novembro:
Devocional do QGI
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A D V E N T O 

Semana que termina em 27/novembro

O corpo humano é algo maravilhoso! Ele foi 
organizado por Deus desde o alto de nossa cabeça 
até a planta dos nossos pés. O corpo humano é uma 

e integrado que testemunha a grandeza do nosso 
Criador.

Por nove meses uma mãe carrega um bebê em seu 
ventre. As batidas do coração podem ser ouvidas 
oito semanas depois da concepção. A mãe pode 
começar a sentir os movimentos entre a 16ª e a 22ª 
semanas de gestação. Mas a partir do momento que 
ela sabe que está esperando um bebê, ela começa 
a imaginar todo o tipo de coisas. Será menino ou 
menina? Com quem irá se parecer? À medida que 
o tempo passa, o foco começa a mudar um pouco: 
Ele será saudável? Eu saberei o que fazer? Alguns até 
se perguntam o que a criança será quando crescer: 
será alguém importante? Fará alguma diferença 
para o mundo?

No Salmo 139:13-16, Davi louva seu Criador por tê-lo 
feito de modo especial e admirável (“maravilhoso” 
em algumas traduções). No v. 16 Davi escreve que 
ele sabe que havia um plano e um propósito para 
sua vida, mesmo antes do seu corpo ser tecido no 
útero de sua mãe. Davi diz que todos os seus dias 
foram determinados para ele e escritos no livro 
de Deus mesmo antes de ele ter respirado pela 

Ideias de Atividades

Coroa de Advento, com as quatro velas para serem 
acesas (Se possível, que a 4ª seja branca, representando 
Jesus). Contudo, se não tiver, faça as atividades relativas 
ao Advento mesmo assim.

cadeiras ao redor da mesa (coberta com uma toalha de 
Natal), para que as mulheres possam ir se acomodando 
ali logo ao chegarem. Coloque a Coroa de Advento no 
centro.

Acendendo a Vela da Esperança
Peça a alguém que leia: A 1ª vela que acendemos é a 

ou eventos que se aguarda para algum momento no 
futuro.  Entramos nesta época do Natal com esperança 
Naquele que veio cumprir as profecias de um Messias 
há muito esperado. (Acenda a 1ª vela).
Tempo para meditar: Pense nos anseios mais 
profundos do seu coração. Você está tentando realizar 
esses desejos com as coisas que o mundo oferece? 
Permita que a Luz de Jesus e a esperança que Ele traz 
inundem seu coração. Entregue seus anseios e desejos 
a Jesus neste momento de oração pessoal. (Após um 
tempo de silêncio, termine com uma oração.)

“Feito de Modo 
Especial e 
Admirável”

Leitura Bíblica: Salmo 139:13-18

Departamento do MF

primeira vez.

Como futura mãe, Maria, a mãe de Jesus, teria se 
feito todas as perguntas naturais a respeito do bebê 
que crescia dentro dela. Mas, dadas as circunstâncias 
muito especiais, havia tanto mais questões que ela 
deveria estar considerando! Será que ela poderia 

milagres e que, eventualmente, Ele morreria numa 
cruz para salvar o mundo todo? Será que ela já se 
dava conta de que Ele transformaria o mundo?

Cada uma de nós foi feita de modo especial e 
admirável (maravilhoso). Deus tem um plano 

o nosso interior. Devemos buscar saber o que Ele 
tem planejado para as nossas vidas, incluindo a 
possibilidade de conhecer Jesus e recebê-lO como 
Salvador pessoal e Senhor. Ele tem um presente 
único que apenas Ele mesmo nos pode dar – o dom 
da vida eterna. 

Vamos ouvir uma música agora: (“Nas estrelas vejo a 

Deus falar ao seu coração. Louve-O por ter criado 
você e procure saber dEle o Seu propósito para sua 
vida. Que você possa também compartilhar essas 
verdades com alguém neste Natal. https://www.
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A D V E N T O 

Semana que termina em 04/dezembro

Conhecemos as plantas que chamamos de “sempre 
vivas”. Elas recebem esse nome porque, via de regra, 
estão verdes o ano todo. O pinheiro se inclui entre 
essas, pois, sobretudo no hemisfério norte, onde 
há neve no inverno, essa árvore continua verde, 

que o Natal, naquela parte do mundo, acontece 
no inverno, o pinheiro tornou-se a árvore símbolo 
do Natal. Acredita-se que esta tradição surgiu na 
Alemanha e se espalhou para quase todo o mundo, 
inclusive para nós, aqui no Brasil.

condições climáticas, nas quais, a maioria das 
outras plantas não resiste. Quando a maioria das 
plantas está seca e sem folhas, o pinheiro pode ser 

crescendo mesmo em situações adversas.

Que tipo de planta representa melhor sua caminhada 
de fé? Algumas de nós passamos por momentos 

de “a noite escura da alma”, quando a fé e a 
esperança parecem estar bem longe de nós e nos 

Ideias de Atividades
Siga as orientações de arrumação da semana passada. 
Acenda a vela anterior.
Leve também imagens de plantas que são consideradas 
“sempre vivas”, incluindo o pinheiro.

Acendendo a Vela da Preparação
Peça a alguém que leia: A 2ª vela que acenderemos 
é a da Preparação. Geralmente em preparação para 
o Natal fazemos muitas coisas em nossos lares e na 
igreja: decoramos, cozinhamos, enviamos cartões... 
Mas normalmente esquecemo-nos de separar tempo 
para prepararmos nossos corações para recebermos 
o aniversariante Jesus. Ficamos tão atarefados com a 
agenda das festividades, que negligenciamos tempo 
para a Palavra de Deus e para a oração. Devemos 
nos assegurar de separar tempo para prepararmos 
nossos corações – nosso lar espiritual – para a chegada 
do Natal com o mesmo cuidado que preparamos 
nossas casas materiais e nossas igrejas. Permita que 
Deus abençoe você através de sua comunhão com 
Ele, mesmo durante esta que pode ser a época mais 
atarefada do ano. (Acenda a 2ª vela)

festividades a ponto de nem ter tempo para ter 
comunhão com Deus. (Depois de uns minutos, peça 
que as mulheres compartilhem sobre como irão 
manter a ênfase em Cristo durante esta época agitada 
do Natal.)

Leitura Bíblica: Salmo 1:1-3

Departamento do MF

sentimos como uma árvore sem folhas e seca.

No Salmo 1:3 lemos que a pessoa justa e íntegra 
aos olhos de Deus é como árvore cujas folhas não 

enraizada em Deus e em Sua Palavra, seremos 
esse tipo de pessoa; e, mesmo quando vierem as 
adversidades – os ventos fortes, a escuridão e o frio 
– manteremos nossas galhos esticados em direção 

(Sugestão de cartão de Natal para confeccionar)

Campanha da Prevenção 
do Câncer de Pele
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A D V E N T O 

Semana que termina em 11/dezembro

Ideias de Atividade
Siga as orientações de arrumação da semana passada. 
Acenda as duas velas anteriores.

Acendendo a Vela da Alegria da Proclamação
Peça a alguém que leia: A 3ª vela que acendemos é 
a da Alegria. Os anjos anunciaram o nascimento de 
Jesus com alegria (Leia Lucas 2:14). O nascimento do 
Salvador esperado por tanto tempo levou os anjos a 
entoarem uma canção de júbilo. Esta ocasião alegre 
deve continuar a encher nossos corações de gozo 
hoje. Louvemos a Deus pelo dom do Seu Filho. Como 
os anjos, deveríamos estar proclamando, com alegria, 
Jesus ao mundo. Infelizmente, no geral, somos tímidos 

neste Natal será o de divulgar a notícia do nascimento 
do Salvador e a alegria que encontramos nEle. (Acenda 
a 3ª vela).
Tempo para meditar: Peça ao Senhor que lhe revele 
como você pode ser Sua testemunha nesta época de 
Natal. Talvez você tenha oportunidade de compartilhar 
Cristo com um(a) colega de trabalho ou um(a) vizinho(a).  
Abra seu coração ao agir do Espírito Santo. Que Deus 
use você para trazer alguém a um relacionamento 
pessoal com Ele neste Natal, por meio da salvação em 
Jesus. Ore para que Ele revele a você quem é a pessoa 
para quem Ele quer que você testemunhe.

Brilhando a Luz
do Natal

Leitura Bíblica: Lucas 2:8-14; Mateus 2:1-2,9-11; 
João 1:6-9; Mateus 5:16

Departamento do MF

Penso que uma coisa que encanta a todos na 
época do Natal são as luzes. Como é bom admirar, 

colorindo e iluminando os ambientes! Para muitos, 
as luzes no Natal apenas fazem parte da decoração 
desta época do ano. Mas, como cristãos, elas nos 
lembram de Jesus, a verdadeira luz que, vindo ao 
mundo, ilumina a todas as pessoas (cf. João 1:9).

Você já notou que os dois maiores eventos na 
história do Natal envolvem luz? Numa noite escura, 
enquanto os pastores cuidavam do seu rebanho, 
uma brilhante luz interrompeu a rotina deles 
e, diante deles, surge um anjo do Senhor (Lucas 
2:9). A escuridão se foi e, do meio daquela luz, eles 
ouviram as seguintes palavras (ler Lucas 2:11-12).

Meses mais tarde, sábios – os Reis Magos – que 
foram visitar Jesus, foram levados até a casa onde 
Ele estava, guiados pela luz de uma estrela (Mateus 
2:2). Essa estrela é considerada uma “supernova”, 
uma estrela muito mais brilhante do que as demais 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Supernova).

Esta estrela tão brilhante conduziu aqueles 
homens aos pés de Jesus, onde eles O adoraram 
(Mateus 2:11). 

João nos diz: “Nele estava a vida, e a esta era a luz 
dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não 
a derrotaram” (João 1:4-5). Assim como as luzes do 
primeiro Natal iluminaram a noite dos pastores e o 
caminho do magos, Cristo, a luz do mundo, pode e 
quer brilhar um mundo escuro e cheio de pecado.

sua vida toda a escuridão causada pelo pecado. 

as luzes do Natal, brilhando por Jesus na vida de 
alguém (Mateus 5:16).
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Semana que termina em 18/dezembro

em um museu britânico, um senhor, que visitava a 

sobre uma coleção de valor incalculável de vasos 
chineses de mais de 300 anos, que se quebraram 
em centenas de pedaços! Que catástrofe! Uma 
única queda, e uma coleção de obras de arte foi 
completamente destruída! 

Isso nos lembra de outra queda que também 
destruiu uma obra de arte ainda melhor! No caso 
de Adão e Eva não foi o cadarço do sapato; foi a 
desobediência e a busca por poder. Muitas vezes são 
essas mesmas coisas que nos metem em confusão. 
O ser humano caiu e, com a queda, o reio do pecado 
veio ao mundo. A obra prima de Deus foi quebrada 
em pedaços!

Mas, graças a Deus, Ele tinha um plano. Jesus tomou 
a forma humana e veio habitar entre nós (João 1:14). 
Sua vida tinha um propósito. Ele veio para restaurar 
o que foi quebrado em nós. Ele veio para destruir a 

Quando o bebê Jesus estava na manjedoura, Deus 
estava colocando no seu devido lugar a restauração 
que Seu Filho traria à raça humana. A queda não 
mais seria o fator determinante de nosso futuro. 
Temos a escolha de nos tornar uma nova criação, 
uma nova obra prima em Cristo Jesus. (Efésios 2:10).
Um dos grandes privilégios que temos como a obra 

Ideias de Atividades
Siga as orientações de arrumação da semana passada. 
Acenda as três velas anteriores.

Acendendo a Vela da Luz do Mundo: Jesus
Peça a alguém que leia: A 4ª vela que acenderemos 
é a da própria Luz: Jesus! Lemos em João 3:16 (ler). 
O amor de Deus foi cumprido na dádiva de Jesus. 
Desde o primeiro pecado, no Jardim do Éden, Deus já 
estabeleceu um plano para a redenção do ser humano. 
Ele nos ama. Apesar de termo-nos tornado criaturas 
desprezíveis, Ele nos amou o bastante para enviar 
Seu único Filho para redimir a todo aquele que quiser. 
Apenas um Deus com um amor incondicional poderia 
ter planejado para que o Seu único Filho passasse por 

amor para a humanidade. “Jesus, nosso Messias, nós 
O celebramos neste Natal, nós O adoramos de todo o 
nosso coração.” (Acenda a 4ª vela).

Tempo para meditar: Usemos este tempo para que 
algumas de nós compartilhemos brevemente sobre a 
obra salvadora de Jesus em nossas vidas. 

Restaurando a Obra 
Prima Quebrada

Leitura Bíblica: Marcos 10:45; Efésios 2:10

Departamento do MF

prima de Deus é que podemos estar envolvidas 
no processo de restauração daqueles que estão 
quebrados. Através do serviço ao nosso semelhante, 
podemos compartilhar o amor de Deus que habita 
em nós. Quando imitamos Cristo e colocamos Seu 
amor em prática, vidas podem ser restauradas.

Nossa oração deve ser para que, quando virmos 
as pessoas quebradas e feridas ao nosso redor, 
possamos estender nossas mãos e compartilhar 
com elas o amor restaurador de Deus trazido a nós 
em forma de um bebê que nasceu em Belém.

25 de dezembro:
Devocional do QGI



1 - Dia Mundial de Oração (Divisão)
2 - Encontro de mães Escola Heleno Henriques

(Campina Grande)

4 - Visita Hospital do Câncer (João Pessoa)
5 - Reunião Desperta Débora (Torre)

6 - Dia Mundial de Oração (Campina Grande)
7 - Dia Internacional da Mulher (Divisão)



1 - Dia Mundial de Oração - Apresentação (Paranaguá)
2 - Dia Mundial de Oração - Culto infantil (Paranaguá)

3 - Dia Mundial de Oração (Paranaguá)
4 - Dia Mundial de Oração (Joinville, Boqueirão, CIJP)
5 - Dia Mundial de Oração (Joinville, Boqueirão, CIJP)



1 - Canto do Bebê (Brasília)
2 - Ação Social (São Gonçalo)
3 - Liga do Lar (Méier)
4 - Dia Mundial de Oração (CIFAV)
5 - Liga do Lar (Campos)
6 - Liga do Lar (Bangu)
7 - Liga do Lar Piquenique (Brasília)



1 - Liga do Lar (Corpo e CI de Pelotas)
2 - Concentração Feminina (Alegrete, Livramento, Uruguaiana)

3 - Corpo de Livramento
4 - Dia Mundial de Oração (Rio Grande)

5 - Liga do Lar 
6 - Entrega de Mantas Feitas pelas Sóciais (Santa Maria)

7 - Concentração Feminina (Alegrete, Livramento, Uruguaiana)



1 - Distribuição produtos L’Oréal (Carmo do Rio Claro)
2 - Dicas - Liga do Lar (Bosque)
3 - Desperta Débora (Central)

4 - Encerramento Grupo Dorcas
5 - Alistamento Sócias (Campinas) 

6 - Meditação - Major Clóris
7 - Reunião Caseira - Lar da Elisana



1 - Reunião DDMFS e Equipe do MF QN
2 - Reunião DDMFS e Equipe do MF QN

3 - Confraternização - Equipe de Apoio da Conferência 
Administrativa

4 - Feijoada Pró ENAMI
5 - Feijoada Pró ENAMI

6 - Jantar da Estrela de Prata 2018
7 - Reunião do MF QN - Visita Major Iolanda Camargo



ESPECIAIS
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um estado localizado na África austral. É um país sem 
saída para o mar e sua superfície de 390.757 km2. faz 
fronteira com a África do Sul, ao sul; Botsuana, a oeste 
e sudoeste; Zâmbia a noroeste e Moçambique a leste 
e nordeste. Na fronteira oriental com Moçambique, 
estendem-se as montanhas Nyangani e Udzi. 
Entre os principais pontos de atração turística estão 
as cataratas Victoria, consideradas uma das Sete 
Maravilhas do Mundo; o Parque Nacional Hwange, 
reserva natural de vida silvestre; o Monumento 
Nacional do Grande Zimbábue, ruinas que dão origem 
ao nome do país; as terras altas orientais; as Serras 
Matopos ou Matobo e o Parque Nacional Gonarezhou.

Os habitantes

kalanga, língua de sinais, sotho, tonga, kaisan, nambia, 
ndau e shanganiand venda. As mais usadas são o 
inglês, o shona e o ndebele.  70% da população falam 
shona e 20% falam ndebele. Ambas as línguas são 
bantú. Apenas 2% da população consideram o inglês 
sua primeira língua.

A história política
A época pré-colonial
A rica história pré-colonial mostra que este país era 
uma potencia que não devia ser ignorada em termos 

Preparada pelo Comitê do DMO do Zimbábue

“Levanta-te, toma tua cama, e anda.”

de civilização. 
A colonização britânica
Durante a colonização, houve uma limpeza sistemática 
da população indígena para desapropriar suas terras e 
os abundantes recursos naturais. 
A primeira Chimurenga 
A independência do Zimbábue teve um alto preço, pois 
custou milhares de vidas quando o povo se sublevou 
contra os colonizadores. A Chimurenga, uma palavra 

insurreição dos povos ndbele e shona contra o governo 
da Companhia Britânica da África do Sul Britânica no 
território (1896-1897). Estes povos perderam a batalha, 
mas não o desejo de derrotar os colonizadores.
O nacionalismo
A resistência contra o governo colonial continuou até 
que o nacionalismo massivo começou a tomar forma 
nos anos sessenta. Entre 1960 e 1979, os movimentos 
políticos mais ativos foram a União do Povo Africano 
do Zimbábue (ZAPU) e a União Nacional Africana do 
Zimbábue (ZANU). 
A independência
Em 1979, um ano antes da independência, o então 
primeiro ministro, Ian Douglas Smith, formou um 
governo de unidade com o bispo Abel Muzorewa, líder 
do Conselho Nacional Africano Unido, e o país recebeu 
o nome de Zimbábue-Rodésia.
O partido da União Nacional Africana do Zimbábue 
saiu vitorioso, e seu líder, o primeiro ministro Robert 
Mugabe, foi o primeiro líder eleito democraticamente 
na Zimbábue  independente. 
O programa de reforma territorial
O acesso à terra segundo a raça (branca/europeia e 
negra/africana) tem sido um componente chave das 
tensões políticas e econômicas no país. No ano 2000, 
o Zimbábue empreendeu um programa de reforma 

históricos no acesso à terra, aos recursos e à distribuição 
da riqueza fossem revertidos. Com isso, a maioria da 
população indígena viu-se empoderada em virtude da 
posse da terra. 
A forma atual de governo
As eleições presidenciais, parlamentares e municipais 
acontecem a cada cinco anos. 
A atual bandeira da República do Zimbábue foi adotada 
depois da independência da Grã Bretanha, em 1980. 
O verde representa a vegetação, o amarelo representa 
os minerais, o preto representa a maioria negra da 
população, o vermelho representa a sangue derramado 
durante a luta de liberação (a Guerra Chimurenga) e o 
branco representa a paz. 
Harare é a cidade capital e sede de governo e Bulawayo 
é a segunda maior cidade.
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A educação
O Zimbábue tem 91% de índice de alfabetização, um 
dos mais elevados da África. Em 1980 o governo do 
Zimbábue declarou direito humano básico o acesso 
à educação. Em consequência, foram construídas 
escolas primarias e secundárias, escolas técnicas, 
centros de capacitação vocacional e universidades em 
todas as províncias. O Zimbábue tem 13 universidades; 
quatro delas são privadas e pertencem a alguma 
igreja. A estrutura educativa começa com o nível pré-
escolar, seguido pelo primário, secundário, terciário e a 
educação superior. O acesso à educação não é gratuito.

A economia
A indústria principal do país é a mineração de 
recursos naturais como carvão, ouro, platina, cobre,  
níquel, estanho, argila e diamantes. O país produz 
milho, algodão, tabaco, trigo, café, cana de açúcar e 
amendoim, e tem produção pecuária bovina, caprina, 
porcina, avícola.

químicas e combustíveis. No entanto, com o avanço das 

Zimbábue tem sido reduzida consideravelmente, e a 
maioria das indústrias fechou.
Um dos sinais da crise econômica é o sistema de 

O governo permitiu o uso de divisas estrangeiras na 

rand sul africana, a pula botsuanesa, o euro, a rupia, a 
libra esterlina e o dólar australiano. 

A religião
O cristianismo missionário chegou ao Zimbábue 

colonial. Os britânicos chegaram com a Bíblia e o 
conhecimento do Deus cristão. Construíram escolas, 
hospitais, indústrias, igrejas e muita da infraestrutura 
que ainda hoje é utilizada. 
Em determinado momento, não era possível distinguir 
quem era quem, já que as igrejas missionárias buscavam 
o apoio do governo colonial para levar a cabo sua obra, 
especialmente nas áreas da saúde e educação. 

independência em 1980 e elogiaram as intenções do 

as instituições educacionais e de saúde pertencentes 
às igrejas. 
A atual Constituição do Zimbábue permite a liberdade 

Estado e da Igreja. O cristianismo é a religião majoritária, 
observado por mais de 80% da população. Os 20% 
restantes observam o islamismo, a religião tradicional 
africana, e o judaísmo.

As mulheres
As mulheres compoem 51% da população e têm um 

do Zimbábue. Em grande parte das zonas rurais, as 
mulheres são as chefes da casa e não têm com que 

alimentar suas famílias. Os esposos migraram ou para 
as cidades ou para as minas em busca de emprego, 
enquanto os jovens emigraram para os países vizinhos 
e outras partes do mundo, em busca de trabalho. 
A desigualdade de gênero é um problema muito real 
e persistente no Zimbábue. As mulheres e meninas 
estão submetidas sistematicamente à discriminação 
e à desvantagem, particularmente as que são pobres, 
vivem em zonas rurais e provêm de determinados 
grupos sociais. A desigualdade de gênero manifesta-
se na violência contra as mulheres e as meninas. 
As meninas são obrigadas a contrair matrimônio e 
enfrentam obstáculos na hora de ter acesso a uma 
educação de boa qualidade. As mulheres sofrem 
discriminação jurídica, especialmente no direito 
familiar, e nos serviços precários de saúde reprodutiva 
e materna. 

contam com o apoio dos esposos e demais familiares. 
O HIV e a AIDS, o câncer de colo do útero e o câncer de 
mama afetam a maioria das mulheres. A febre tifoide 
e a cólera ceifaram muitas vidas, na maioria mulheres 
e crianças.

A infância
A infância atravessa situações muito difíceis. Há 
crianças que se tornam chefes de família por haverem 
perdido seus pais para o HIV e AIDS. Em outros casos, 

o necessário para alcançar as condições básicas de 
qualidade de vida. 
Essas crianças recebem o cuidado de famílias 
estendidas e formam parte dos 100.000 lares com 
crianças chefes família do país. 
Muitas destas famílias estão separadas e as crianças 

D M O  
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O Dia Mundial de Oração
Em 1962, a pastora Kachidza, da Igreja Metodista, e a 

primeiro comitê interdenominacional de oração. Essas 
duas líderes viram a necessidade de que pastores e 
pastoras, bispos, ministros e esposas de pastores se 
reunissem para orar, se conhecessem e fortalecessem 
uns aos outros na obra de Deus.
A Sargento Nhari e a pastora Kachidza, com o apoio 
das demais mulheres e líderes das igrejas protestantes 
e da igreja católica, dirigiram-se ao conselho local e 

pensou que estas mulheres estavam organizando uma 
revolta contra o conselho. A Sargento Nhari e a pastora 
Kachidza foram detidas na estação de polícia de Mbare 
por um dia, mas isso não evitou que se apresentassem 
novamente perante o conselho para apresentar suas 

reclamações até que se encontrasse uma solução. 
Desde 1967, com o apoio da pastora Kachidza da Igreja 
Metodista do Zimbábue, que era a então secretaria 
geral da Sociedade Bíblica do Zimbábue, foi dada uma 

e a representante regional de África, ante o Comitê 
Internacional do Dia Mundial de Oração, formaram o 
Coro do Grã Harare, em preparação para a reunião 
regional do Dia Mundial de Oração, na Universidade do 
Zimbábue, em 1988.
Damos graças a Deus pela vida da pastora Kachidza 
e da Sargento Nhari, nossas predecessoras, que 
tiveram a sabedoria de iniciar esse lindo movimento. 
Agradecemos às mulheres e meninas Zimbabuenses d 
atualidade, que aceitaram dedicar-se a fazer a obra de 
Deus. 

Preparado pelo Comitê do DMO do Zimbábue

“Levanta-te, toma tua cama, e anda”.
PROGRAMA

Disponha uma mesa com tecidos das cores da bandeira 
do Zimbábue (verde, amarelo, vermelho, preto e 

do Zimbábue.  Instrumentos musicais como: tambores, 
maracas, pandeiros. Comidas como: arroz, amendoins, 
batatas, feijões.

Atividade de compromisso e oferta
Distribua cartões e lápis para que as participantes 
escrevam seus próprios compromissos de agir em amor, 
paz e reconciliação. Disponha de cestas separadas para 
recolher os cartões e o dinheiro durante a oferta. Se 
for pertinente, alguns dos compromissos podem ser 
incluídos no informe de comitê do DMO de seu país.

Cultura de Zimbábue 
Pode mostrar imagens, colocar música do Zimbábue 

de maheu (um creme de milho), amendoim cozido e 
batatas.

Boas vindas
Sirva um copo de água a todas as pessoas que forem 
chegando ao Corpo. A água a ser servida deverá estar 
num jarro de barro.  Em muitas culturas do Zimbábue, 
oferecer um copo de água a um visitante é considerado 
um gesto de boas vindas. Na maioria das áreas rurais, a 
água é armazenada em vasilhas de barro para mantê-
la fresca. 

Início do culto 
Escolha três pessoas que entrarão em procissão junto 
com três meninas no início do culto. Duas delas levarão 
a Bíblia e a mochila de palha até a mesa do altar. A 

terceira guiará as meninas, que acenderão as velas.
As três meninas deverão ir vestidas com as cores 

e a reconciliação. Cada uma pode ter um pequeno 

Se possível, coloque três velas no altar com as mesmas 
cores da roupa das meninas: vermelho (representando 
o amor), branco (paz) e amarelo (reconciliação).

Culto
Entrada 
Quando todos estiverem sentados, as pessoas escolhidas 
entrarão em procissão enquanto as participantes cantam.
Cântico nº 12 “Ó Rei sublime, em majestade e glória”
A primeira pessoa caminha até o altar com uma Bíblia e a 

A segunda entra com a mochila de palha, de junco ou sisal 
e a coloca no altar.
A terceira lidera as meninas para que acendam as três 
velas que representam o amor, a paz e a reconciliação. A 
pessoa que lidera pode levantar um cartaz enquanto cada 
menina acende a vela. 
Boas vindas e saudações 
Líder 1: As mulheres do Dia Mundial de Oração do 
Zimbábue convidam para esta celebração. O Dia 
Mundial de Oração é celebrado em muitas igrejas, 
universidades, organizações e escolas cristãs em todo 
o Zimbábue. 
Os povos da terra de Zimbábue lhes dão as boas vindas. 

na língua do povo Shona: Kwaziwai! (kwuz-GUAY) e na 
língua do povo Ndebele: Salibonani! (sa-li-bo-NA-ni). Em 
português dizemos “olá”. Saudemos uns aos outros. 
(Dê um tempo para que todos se cumprimentem).

D M O  
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Cântico nº 38 “Louvamos-Te, ó Deus”
Oração de louvor 
Líder 1: Deus de paz e liberdade, damos-Te as boas 
vindas em nosso meio. 
Líder 2:
entendimento. 
Líder 3: Louvamos-Te pelo que és, agora e sempre. 
Participantes: És um Deus maravilhoso.
Líder 1: Deus criador, louvamos-Te pelos recursos 
naturais, como a vegetação, os minerais, os grandes 
animais, as cascatas e as selvas do Zimbábue que 
somos chamados a proteger. 
Participantes: És um Deus misericordioso.
Líder 2: Jesus, louvamos-Te porque nos presenteaste 
com o respeito, a dignidade da vida humana, o amor 

trabalham duro no Zimbábue.
Participantes: És o pão da vida.
Líder 3: Espírito Santo, louvamos-Te por permitir-nos 
nos reunir em louvor tanto no Zimbábue quanto em 
todo o mundo.
Participantes: És o Espírito da verdade que nos une 
em oração e em ação.
Cântico nº 16  “Santo! Santo! Santo!”

Líder 2: Deus misericordioso, achegamo-nos a Ti como 
nação, reconhecendo que necessitamos mudar. 
Líder 3: Temos pecado contra Ti e contra nossas irmãs 
e irmãos com nossas palavras e ações negligentes, 
Líder 1: Temos Te desobedecido e temos feito coisas 
que não deveríamos ter feito.
Participantes: Confessamos nossas ofensas e Te 
pedimos que nos dês a coragem de mudar. Com Teu 
perdão, em Tua graça, escuta a nossa oração. 
Líder 2: Vemos mulheres e crianças que sofrem com a 
pobreza, a fome e a violência. 
Participantes: Concede-nos compaixão para ajudar 
os que sofrem.
Líder 1: Em nossa vida falta integridade. Não 
conseguimos amar e unir as pessoas que vivem 

divididas por motivos étnicos, de idioma ou por suas 
opiniões políticas. 
Participantes: Perdoa-nos e cura nossos corações e 
mentes. 
Líder 3:
Participantes: Damos muitas desculpas para evitar 
mudar. Tem piedade de nós e mantém nossa busca 
por perdão e cura. Em Tua graça, escuta-nos. 
Líder 2: Tenhamos um momento de oração de 

silêncio).
Líder 2: “Deem graças ao SENHOR porque ele é bom; o 
seu amor dura para sempre. Como são felizes os que 
perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça!” 
(Salmo 106:1, 3). 
Cântico nº 405 “Firme nas promessas do meu 
Salvador” 
A seguir, ler o panorama do Zimbábue 2020.

Leitura bíblica: João 5:2–9a. 
Jesus tinha ido a Jerusalém durante uma festa dos 
judeus. A cena está muito bem descrita em João 5. 
Havia um tanque junto à Porta das Ovelhas, para onde 
pessoas com diferentes enfermidades eram enviadas 
para que fossem curadas. As pessoas que estavam junto 
ao tanque criam que a água tinha o poder de curá-las. 
No entanto, o homem da história esperava que fosse 
a água que o curaria. Como não podia entrar sozinho 
no tanque, enquanto a água estava agitada, não sabia 
como fazer para ser curado. Por isso, esperava em sua 

esse encontro nos revela acerca do homem? Parece 
uma pessoa solitária. Não tinha ninguém que o ajudasse 
a ser curado. Estava estagnado e desamparado. Talvez 
tenha sido isso que levou Jesus a fazer-lhe a pergunta 
que mudaria sua vida: “Você quer ser curado?”. 

O que esse encontro nos revela acerca de Jesus? 

com o sofrimento do homem. Em sua humildade, Ele 
o escutou sem julgar suas desculpas. Deu-lhe uma 
oportunidade. 
O que esse encontro nos diz acerca de Deus? Jesus utiliza 
três verbos de ação que permitem que o homem, que 

amor de Deus: “Levante-se, pegue a sua maca e ande.” 
O diálogo entre Jesus e o homem pode levar-nos além 
da cura física. Os verbos de ação sugerem que não 
devemos ter medo de agir de acordo com a palavra de 
Deus. Deus nos oferece os passos necessários para a 
transformação pessoal e social. 
Como vemos a história através dos olhos de Jesus? O 
milagre e a transformação na história da Bíblia estão 
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simbolizados pela maca. É o lugar onde o homem 
estava jogado com suas desculpas, apesar de querer 

transformou-se numa recordação de sua cura. 

ter acesso à transformação que Deus nos oferece: 
levantar-nos, tomar nossa cama (seja qual for seu 

ponto de vista físico, mental, espiritual, quanto social. 
Quando voltamos a ser plenos, reconciliamo-nos com 
Deus, conosco mesmos e com nossa comunidade. Ao 
nos reconciliarmos, podemos amar verdadeiramente 
e, quando amamos de verdade, podemos caminhar 
para a paz. Então, “Levante-se, pegue a sua maca e 
ande.”

a pessoa ao lado sobre as perguntas que seguem: 

necessitam escutar a pergunta de Jesus que muda a 
vida: “Você quer ser curado?”? 
2. Quais são os obstáculos ou desculpas que impedem 
nossa transformação? 

a sua maca e ande”?

Tempo para escreverem nos cartões seus 
compromissos com a comunidade em ações de paz, 
amor e reconciliação. 
Coro: “Senhor, o meu desejo é Te honrar”
Palavras de compromisso 
Líder 2: 

Líder 1: Jesus nos pergunta: “Você quer ser curado?”
Participantes: Sim, sim!
Líder 2: Então Jesus disse: “Levante-se, pegue sua 

no lugar).
Menina (vestida de vermelho): Deus é amor. 
Levantemo-nos com nossos corações cheios de amor! 
Menina (vestida de branco): Jesus é o Príncipe de Paz. 
Recolhamos nossas camas para que haja paz entre nós. 
(Todas pegam seus cartões com seus compromissos 
escritos).
Menina (vestida de amarelo): Deus fez novas todas 
as coisas. Em Cristo, reconciliamo-nos com Deus. 
Caminhemos juntas para a reconciliação! Caminhemos 
para uma vida nova, uma vida de reconciliação.
Participantes: Amém! Aleluia! 
Líder 3: Temos escutado a pergunta de Jesus 
que transforma a vida e estamos dispostos a 
levantarmos,pegarmos nossa cama e andarmos. 
Convidamos vocês a ofertar seus compromissos e 
ofertas para apoiar  as comunidades com ações de 
amor, paz e reconciliação. 
Ofertas: consagração dos compromissos e ofertas. 

Oração de ação de graças e intercessão 
Leitora 1: Unamo-nos com todas as províncias de 
Zimbábue e com todo o mundo para dar graças a Deus. 

Levantemo-nos e caminhemos no amor incondicional 
de Jesus. 
Participantes: Desde nosso lado do mundo, nos 
levantamos e andamos.
Leitora 2: Pedimos-Te, Deus, que continues 
abençoando com o dom da vida e a proteção, com as 
boas chuvas e a terra fértil que nos dão alimento.
Participantes: Somos cuidadoras da criação de 
Deus.
Leitora 3: Lamentamos por nossas irmãs e irmãos que 
tiveram que emigrar a outros países. Pedimos-Te que 
os protejas e lhes dês boa saúde. 
Participantes: Ajuda-nos a nos amarmos 
mutuamente.
Leitora 4: Intercedemos pelas comunidades e 
mulheres de todo o mundo que vivem com medo por 
causa da violência em suas famílias e em seus países.
Participantes: Concede-nos sabedoria e graça para 
trabalhar pela paz.
Leitora 5: Damos-Te graças pelas mulheres valentes 
e trabalhadoras, pioneiras do Dia Mundial de Oração 
no Zimbábue, que ensinaram as comunidades a orar, 
amar e perdoar. 
Participantes: Que possamos continuar com 
o legado dessas mulheres valentes em nossas 
comunidades. 
Leitora 6: Oremos juntas o Pai nosso.
Participantes: Pai nosso que estás nos céus…
Bênção
Líder 1: 

Líder 2: Vão em paz servir ao mundo em nome de Deus 
Pai, Filho e Espírito Santo. 
Líder 3: “Levante-se, pegue sua maca e ande.” 
Participantes: Amém. 

D M O  
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DOMINGO DO MF

Reunião de Santidade

A Sabedoria que 
nos Faz Vencer

Introdução

Cântico nº 374 “Nós marchamos para aquele bom 

Explicação sobre o Domingo do MF

Testemunhos

Apresentação especial

Mensagem

Antes de haver reis em Israel, quando o povo de Deus se afasta dEle e era oprimido pelos inimigos, Deus 
levantava juízes para livrá-los e levar o povo de volta para Ele. 

A Bíblia menciona apenas uma mulher como juíza, ela se chamava Débora, era casada e viveu em Israel num 
tempo difícil. 

Depois da morte de Eúde (quinto juiz de Israel), o povo de Israel tornou a fazer o que era mau aos olhos do 

ao Senhor. 

Não sabemos como Débora foi escolhida por Deus. Parece que apenas fazia o que achava relevante e atendia, 
com bondade, as pessoas que a procuravam. Débora profetizava. Talvez fosse uma das poucas pessoas que 
fazia o povo lembrar-se da palavra e das promessas de Deus, dos Seus ensinos, da lei registrada por Moisés, 
do acordo que os israelitas haviam jurado manter com o Senhor no tempo de Josué. 

Um dia, Débora teve certeza que Deus chamava uma pessoa especial para uma missão. Ela mandou chamar 
Baraque. O recado de Deus transmitido a Baraque por Débora dizia: “Escolha dez mil homens das tribos de 
Naftali e Zebulom... eu vou trazer Sísera... para lutar contra você... mas eu farei com que você o vença” (Juízes 
4:6-7).

você for comigo. Se você não for, eu também não irei” (Juízes 4:8). 

Para que precisava de uma mulher? 

Débora concordou em participar. Porém, havia um detalhe: a glória não seria de Baraque, seria de uma 
mulher, que não era ela, Débora, mas uma mulher corajosa que Deus estava preparando para matar Sísera: 
a glória seria de Jael (Juízes 4:9). 
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com uma aguilhada de boi (Juízes 3:12-30). Eúde reúne o povo e mata 10.000 moabitas robustos e valentes 
(Juízes 3:12-30), após ele mesmo ter matado o rei de Moabe. Otoniel matou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia 

Contudo, Débora não matou ninguém. É reconhecida como juíza porque tinha um relacionamento com Deus. 
Ela julgou Israel não pela força, mas pela sabedoria, por seu relacionamento com seu Deus. 
Soube reconhecer a ordem de Deus e transmiti-la. Soube ser uma pessoa apoiadora e que incentivava. Ela já 
tinha falado com Baraque sobre a promessa de Deus e, no momento da batalha, ela declara e encoraja: “Vá! 
Este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente.” (Juízes 4:14).

Débora soube crer nas promessas de Deus, não duvidou.  Soube dar glórias a Deus e honras a quem merecia. 
Todo o capítulo 5 é o cântico escrito por Débora, no qual ela narra, em forma de poesia, o que aconteceu: 
louva a Deus por cuidar de seu povo e reconhece o heroísmo de Jael, a mulher que matou Sísera.

dia-a-dia ouvindo a mensagem de Deus e transmitindo-a, acompanhando os mais frágeis, aconselhando e 
apoiando. 

Visto que Débora cumpriu sua missão, o povo de Israel viveu em paz por 40 anos. 

Deus precisa igualmente de nós para levarmos essa paz às nossas famílias, comunidades... Deus não precisa 
de nossa força para nos usar. Ele precisa de nossa disponibilidade, porque o Seu poder se aperfeiçoa em 
nossa fraqueza. 

(Juízes 5:31).  Você tem sido esse sol? Consegue mostrar a direção, estende luz, calor, aos que estão à sua volta 
porque está conectado com o Senhor e ouve a Sua voz?
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DOMINGO DO MF

Reunião de Salvação

Leitura Bíblica: 2 Reis 4:8-11

Introdução e boas vindas

Número especial

Leitura Bíblica 2 Reis 4:8-11

Mensagem

devemos ser bênção em todo tempo.

possuía: 
a. Era hospitaleira, pois convida e insiste para que Eliseu tome uma refeição (2 Reis 4:8). Parece, então, que 
se formou uma amizade; pois, sempre que Eliseu passava por ali, parava para uma refeição. Precisamos nos 
perguntar a quantas pessoas damos liberdade de pararem em nossa casa sempre que necessário?
b. Ela tinha sensibilidade espiritual; pois, diz ao seu marido: “Sei que este homem que sempre vem aqui é um 
santo homem de Deus” (2 Reis 4:9). Será que ela já não sabia disso? Eliseu era um profeta! Isso nos mostra 
que não podemos tirar conclusões apenas pela aparência ou título das pessoas. É o convívio que comprova 
de fato quem é santo servo de Deus. 

recursos, tempo e pessoal são gastos para essa construção. Em nossa vida, precisamos pedir que Deus nos dê 
a capacidade de discernir o que vem dEle, para termos a certeza no que devemos investir, empregar nossos 

podemos fazer tudo sozinhos. 
É interessante que a Bíblia faz questão de mencionar que iriam construir um quartinho de tijolos. Não era 

Igualmente, quando nos dispomos a fazer algo para Deus, devemos nos propor a fazer o melhor, precisa 
passar pelo selo de qualidade. 

nosso trabalho como cristãos. Quando Eliseu a chama e pede para seu servo lhe perguntar como ele poderia 
recompensar sua generosidade, ela apenas responde: “Estou bem entre minha própria gente.” 

Tendo pensado em suas características, vamos ver, agora, o que ela colocou à disposição da obra do Senhor. 

Pensemos em cada item que a Bíblia menciona que a sunamita colocou no quarto construído, como coisas 
que devemos oferecer às pessoas para cumprir o trabalho do Senhor: 

Cama = descanso.  Jesus disse “Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes 
darei descanso” (Mateus 11:28).  Em Jesus encontramos o verdadeiro descanso e alívio para nossas cargas. 
Contudo, em se tratando das pessoas que não conhecem Jesus, somos nós que devemos lhes apresentar o 
Descanso. 
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Mesa = um local de trabalho. Em Jesus encontramos o nosso valor e propósito, entendemos o que é importante 

elas se sintam valorizadas e cresçam.

Lamparina = ilumina. A lamparina era essencial para trazer luz àquilo que Eliseu precisava fazer. Jesus é a 
luz do mundo. Mateus 4:16 nos diz: “O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz...” E em Mateus 5:14 e 
16, Jesus nos ordena:  “assim brilhe a luz de vocês diante dos homens...”. As pessoas têm tido o seu caminho 
clareado porque você está ali, como luz de Cristo, para que elas vejam? 

sempre a porta aberta para qualquer momento de necessidade. 

Nós precisamos de tudo isso em nossas vidas e, em Jesus, encontramos. Mas também precisamos oferecer 

trabalho deve transparecer. 
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DOMINGO DA ESTRELA DE PRATA

Ser Árvore Frutífera 
para Jesus

Ideia de Atividade

consegue descobrir de que árvore é. Apresentamos 
aqui as imagens de algumas folhas e as plantas que 
correspondem a elas, para que você possa usar, se 

quiser.

Marcos 11:12-14, 20-21 - APARÊNCIAS
O que você espera de uma árvore vistosa cheia de 
folhas?
Uma árvore frutífera que não produz frutos cumpre 
sua função?
Não adianta ter aparência, precisa produzir. 

estava cumprindo a sua função – poderia dar falsas 
esperanças a outras pessoas. 

Marcos 11:15-17 – FRUTO ERRADO
Seria possível um pé de manga produzir limão? 
Às vezes na nossa vida insistimos em dar frutos 
errados. 
Queremos ser o que não somos. 
Fazemos o que Deus não pede de nós. 
Jesus vai ao templo e derruba a mesa dos cambistas 
e declara que queria encontrar ali no templo uma 
casa de oração, mas aquele lugar se tinha tornado 

num covil de ladrões. 

Marcos 12:1-12 – RETER O QUE NÃO É SEU
Uma árvore poderia produzir frutos e negar-se 
entregá-los?
O capítulo 12 de Marcos começa com uma parábola 
de Jesus que fala sobre o dono de uma vinha que 
faz tudo por sua vinha e coloca lavradores para 
cuidar da plantação. No tempo da colheita, ele envia 
seus servos para buscarem a parte dos frutos que 
lhe cabe, mas os lavradores maltratam os servos e 

Devemos entregar os frutos de nossas vidas a Deus. 
(Mateus 21:43) “Portanto eu lhes digo que o Reino de 
Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que 
dê os frutos do Reino.”

Não adianta dar fruto errado, não adianta ter 
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frutos – tudo isso entristece o Senhor e vemos as 
palavras/ações fortes que Jesus usa em cada situação: 

Nosso Deus é um Deus de amor, mas também de 

apresentar? Não dá para enganá-lO, não dá para viver 
de aparência diante do Senhor, não dá para reter o 
que é dEle. 

Você precisa rever alguma maneira de lidar com os 
frutos de sua vida neste dia?  

de forma integral é uma maneira de dar frutos para 
o Senhor. Não retiveram para si o que Deus lhes deu 

chamado do Senhor. 

Cada um de nós tem frutos diferenciados a entregar ao 
Senhor. Que possamos de fato entregá-los, os certos, 
os que Deus requer, sem querer reter nada para nós e 
não vivendo de aparências, mas realmente abençoando 
os outros com as nossas vidas. 
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RECURSOS
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R E C U R S O S

Introdução
No Território do Brasil o tema “Fazendo a Diferença 
em nossa Geração” tem ressoado entre nós durante 
o último ano. Quando Jesus ensinou Seus discípulos 

no processo de recuperar tudo o que nosso inimigo 
Satanás roubou de Deus  e que ajudemos a renovar e 

a orar: “Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim 
na terra como no céu” (Mateus 6:10). Quando oramos 
assim, pela fé, o Espírito Santo começa a abrir para nós 
as possibilidades do Seu Reino e transformar nossos 
corações com um desejo crescente de fazer a diferença. 

Para imaginar o Reino de Deus vindo à terra assim 
como ele é no céu, precisamos primeiro ser capazes de 
imaginar em nossos corações e mentes “o que poderia 
ser” a partir da nossa realidade presente. Uma verdade 
bíblica que Deus quer que todas nós descubramos é 
que Ele é capaz e poderoso para transformar nossas 
vidas completamente. À medida que Ele nos recria em 

participar na renovação do mundo para Sua glória.
Reimaginando…

- Repensar
- Reinterpretar imaginativamente (uma obra de arte, 
um ministério, um movimento)
- Formar um novo design ou uma nova concepção

alterar, revisar e reformar.

sobre isso! As mulheres estão cansadas de realizar 
o ministério sempre da mesma forma e querem, 
desesperadamente, um ministério para elas que seja 
radical, estimulante, inspirador e revitalizante. Por 
todo o mundo podemos ver que Deus está levantando 

Reimaginando o Ministério Feminino
Por Coronel Debbie Horwood - PNMF

desejo de serem tocadas pelo Espírito de cura, coragem 
e amor transformador.

Chegamos à época de “reimaginar” o que Deus pode 
fazer em e através de nós – mulheres que estão unidas 
em oração, motivadas por nossa Missão, determinadas 

ministérios inovadores e unidas para trazer novas 

Alguém disse: “Se Deus abriu nossos olhos para o 
que Ele pode fazer, então, devemos dedicar-nos ao 
que deverá acontecer” (Desconhecido). A vida de 
felicidade consiste em crer que Deus realmente pode 
“
pensamos”(Efésios 3:20-21).

Deus está fazendo em suas vidas e ministérios em 
nosso ano de “reimaginar”!

Para iniciarmos o processo do “Reimaginando”:
• Leia estas passagens bíblicas este ano, com os óculos 
do “reimaginando” nos olhos. Veja quantas vezes, nas 
Escrituras, Deus convoca e ensina Seu povo a olhar 
para a frente e vislumbrar a realidade para a qual Ele 
nos está levando. Aqui há algumas passagens para 
começar: Gênesis 12:1-3, Mateus 6:9-13, Apocalipse 
21:1-4 

- Estabeleça o dia do “Reimaginando” com as mulheres 
e/ou meninas em seu Corpo. Neste dia, foque na 
“Declaração de Missão” do Ministério Feminino. Use e, 

e indique o plano para reimaginar, reformar e/ou 

Deus lhes dá como grupo, à medida que trabalham nos 
quatro pontos da nossa Missão, conforme encontrada 

A Missão do Ministério Feminino é:
• Levar as mulheres a conhecerem a Jesus Cristo.

• Equipá-las para crescerem em compreensão pessoal e em habilidades para a vida.
• Abordar assuntos de interesses das mulheres para crescerem e que façam diferença nas suas famílias e no seu 

cotidiano.

dessa palavra é o de “
e fazer uma mudança radical na direção na qual esta-
mos indo”. Vamos começar um Ministério de Oração 
“Reimaginando”, no qual nos submeteremos a Deus, 
pedindo que Ele fale conosco e nos mostre onde pre-
cisamos fazer mudanças e, então, estarmos dispostas 

e cheias de coragem para avançarmos em fé como 
Seus instrumentos no processo de “reimaginar”.

- Planeje pelo menos um novo Ministério de Alcance 
ou atividade por trimestre, prestando atenção àquelas 

comunidade.
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R E C U R S O S

Inovando a Liga do Lar (DICAS)

o de ter Ligas do Lar atrativas e relevantes, que atraiam, 
sobretudo, mulheres mais jovens.

e horário, visto que muitas mulheres, além das 
responsabilidades com a família, têm também um 
emprego formal. Nesse caso, dia e horário são tão 

sua comunidade, visto que o principal é que maioria 
delas tenha possibilidade de participar.

tem dado certo é o Corpo do Bosque. Por anos esse 
Corpo lutou para estabelecer uma Liga do Lar sólida 

noite, pois isso permite que as mulheres interessadas 

pequenos, o Corpo criou um espaço, no mesmo 
ambiente onde as mães estão, com brinquedos e 
jogos, para que as crianças possam se ocupar, e 

possível. Além disso, paralelamente, os esposos (e 
outros homens) reuniam-se para um jogo de futebol 
que, ultimamente, se tem transformado numa roda de 
conversa.

O nome do encontro feminino foi mudado para DICAS, 
o que o tornou mais atraente. Além disso, no início 
de cada semestre uma comissão decide quais serão 
as atividades de cada encontro e quem será a pessoa 
convidada para liderar. No planejamento também é 
lembrado o quádruplo propósito do MF bem como é 
indicada a página da Revista do MF correspondente à 

planejamento que foi feito para o 1.º semestre 2019.)

às mulheres, com a programação e os temas. Esses 

outras mulheres/jovens.
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DEPOIMENTO DA MAJOR CINDY IUNG – OD Corpo de Brasília

“Desde o dia em que conheci essa atividade e participei como apoiadora no Corpo de Bern (Suíça) e, depois, 
desenvolvendo-a no Corpo do Bosque, vi o quanto ela é envolvente e profunda para quem tem bebês. 
Iniciar um grupo começa basicamente conversando com os pais que têm bebês (ou qualquer outro adulto 
que cuida de crianças), mostrando-lhes a importância de terem um momento especialmente dedicado 
aos pequeninos, no qual eles poderão interagir, demonstrando afeto enquanto cantam, brincam e ouvem 
histórias. 

com esse grupo e elabore um pequeno convite a ser enviado a todas as famílias que você sabe que têm 

verá o interesse que isso desperta nos pais. Nesse momento, as redes sociais ajudam muito, mas você 
também pode pedir para colocar um cartaz da atividade em pontos estratégicos como creches, postos de 
saúde, etc. 
Tendo os encontros bem elaborados, o material selecionado, o domínio das músicas escolhidas e dando 
atenção à hora do lanche (que é uma parte fundamental da atividade, pois é o momento de os adultos 
compartilharem entre si) logo os adultos tomarão interesse pela atividade e, após dois ou três encontros, 
já verão a diferença que faz nas crianças.”

R E C U R S O S

Cantiga do Bebê
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R E C U R S O S

(Há um Manual completo sobre esta atividade, incluindo as músicas – fale com sua DDMF)

OBJETIVO DA CANTIGA DO BEBÊ:

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS
Para crianças e suas famílias conforme Mateus 18:4-5 (NVI).

Estabelecer o programa em oração.
Entrar em contato com pessoas da comunidade local.

Quebrar paradigmas.

Construir relacionamentos pessoais – ser acolhedor e amável com as pessoas. 
Criar um ambiente que estabeleça conversas referente a vida e Deus.

Oferecer oportunidade para confraternizar – Adulto com adulto, adulto com criança e criança com criança.

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM MUSICAL
Estimular o desenvolvimento das habilidades linguísticas, musicais e motoras da criança.

Desenvolver o conceito de espaço e do tempo na criança.

Presentear a família com um tesouro de canções que contenham musica tradicionais, contemporâneas e 
melodias e cânticos que falem de Deus (gospel).

INTEGRANDO O PROGRAMA DA CÂNTICA DO BEBÊ ÀS ATIVIDADES DOS CORPOS
Os membros do Corpo/igreja, que fazem parte da equipe da Cantiga do Bebê ajudarão a integrar este grupo aos 

demais grupos do Corpo/igreja, construindo relacionamentos de amizade.
Encontre a maneira de envolver todas as pessoas possíveis nas tarefas tais como:

- A oração intercessória
- A preparação do local

- Confeccionando os materiais necessários, tais como instrumentos musicais (Os grupos das senhoras podem 
ser de grande ajuda!)

- Provendo alimentação/refrigério
- Os irmãos maiores cuidando dos irmãos menores.

com os irmãos maiores, outros membros da família, amigos, vizinhos, etc. haveria pessoas no seu Corpo/igreja 
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R E C U R S O S

Os Objetivos do Desenvolvimento 

No desenho acima, encontram-se os 17 ODS que, de acordo com a ONU, espera-se que sejam cumpridos até 

Salvação no Brasil tem trabalhado prioritariamente e que, esperamos, também sejam alvo de algumas ações do 
Ministério Feminino em cada nomeação.

Você pode acessar o site https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ para saber mais a respeito de cada 

intitulada Go and Do Something (Vá e Faça Alguma Coisa), em inglês e espanhol, que se encontra no nosso site 

ODS que são as nossas prioridades no Brasil. Dessa forma, é possível mobilizar em oração e ação o MF de sua 
nomeação.

O QUE A BÍBLIA ENSINA? 
Provérbios 31:8-9; Jeremias 22:3; Miquéias 6:8; 1 João 3:17

PELO QUE DEVEMOS ORAR?
• Para que os governos façam mais a favor do que vivem na pobreza. Que fomentem e promovam políticas, 
encorajando a prestação de contas e atacando a corrupção. Oremos para que o mundo veja os pobres como 
pessoas, não como um problema ou um projeto.
• Para que aqueles que vivem na pobreza ou perto dela possam adquirir as habilidades necessárias para melhorar 
essa situação. Que os potenciais empregadores possam oferecer oportunidades relevantes de trabalho.

O QUE PODEMOS FAZER?
• Aumentarmos a conscientização sobre a pobreza e seus efeitos na vida diária; o que pode ser feito em conversas, 
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O QUE A BÍBLIA ENSINA? 
Deuteronômio 10:17-18; Isaías 58:6-7; Isaías 65:17, 19-22

PELO QUE DEVEMOS ORAR?
• Para que haja um espírito de gratidão naqueles que têm alimentos nutritivos e em abundância.

-
tos o façam de forma justa.

O QUE PODEMOS FAZER?
• Procurarmos comprar alimentos que sejam produzidos em nossa própria região.
• Diminuir o desperdício de alimentos, esforçando-nos para não jogar comida fora e comprarmos apenas o que 
precisamos.
• Doarmos alimentos para abrigos ou para bancos de alimentos em nossa cidade/bairro.

O QUE A BÍBLIA ENSINA? 

PELO QUE DEVEMOS ORAR?
• Por todos os educadores(as), diretores(as), inspetores(as) de ensino, cozinheiros(as), motoristas das vans e 
outros que trabalham para ajudar a educação possível.
• Por aqueles que não têm acesso à educação. Que tenham acesso às oportunidades que precisam para terem 
melhores oportunidades na vida.

O QUE PODEMOS FAZER?
• Ajudarmos os estudantes em seus estudos e motivá-los a se dedicarem aos estudos.
• Doarmos livros que podem ser úteis nas escolas locais.

O QUE A BÍBLIA ENSINA? 

42

PELO QUE DEVEMOS ORAR?
• Pelas mulheres e meninas que estão sofrendo, sendo desrespeitadas devido ao seu gênero.
• Para que as atitudes mudem e todas as pessoas sejam igualmente valorizadas.
• Para que a igreja seja um lugar de respeito e uma testemunha ao mundo do valor de cada gênero.



. 82 .

O QUE A BÍBLIA ENSINA? 
Gênesis 41:34-36; Provérbios 22:16; 1 Timóteo 6:10

PELO QUE DEVEMOS ORAR?

vidas das pessoas que praticam tais abusos. Que os têm sido abusados encontrem a liberdade e trabalho digno.

O QUE PODEMOS FAZER?

• Aqueles/as que empregam pessoas, agirem de forma ética, íntegra e humana com elas, honrando a Deus por 

O QUE A BÍBLIA ENSINA? 
Isaías 58:6-7; Zacarias 7:9-10; 8:16

PELO QUE DEVEMOS ORAR?

reprove, se necessário, para que sejam honestas, que as leis sejam aplicadas e a justiça seja feita.
• Por aqueles que abusam dos e manipulam os mais fracos, aqueles que enriquecem praticando a corrupção, 
do suborno e da evasão de divisas. Que Deus abra seus olhos para as consequências de suas ações e leve-os ao 
arrependimento.
• Por aqueles que sofrem a injustiça: a criança, a mulher, o marginalizado o refugiado. Que Deus estenda Sua 
mão de cura e proteção sobre eles/elas.

O QUE PODEMOS FAZER?
• Manter-nos informados, lendo, assistindo às notícias. Isso permite que apontemos onde há corrupção e in-

• Advogarmos a favor dos oprimidos e desfavorecidos.
• Lermos o livro Jornada de Renovação e usarmos a Estrutura de Prestação de Contas da Missão (pp. 30-32) para 
ajudar a promover a paz, a justiça e a prestação de contas.

O QUE PODEMOS FAZER?
• Não nos referirmos a qualquer pessoa usando linguagem depreciativa sobre seu gênero.
• Encorajarmos as mulheres e meninas para que aproveitem as oportunidades para seu desenvolvimento pes-
soal.

no valor que têm.
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R E C U R S O S

Além da Liga do Lar, a variedade de programas cujo 
propósito é satisfazer as necessidades locais, interesses 

alcançar as mulheres/adolescentes da comunidade 
que ainda não frequentam a Liga do Lar pode consistir 
de apenas um único evento ou em mais de um ao longo 
do ano, mas sem uma periodicidade e uma frequência 
regulares. A ideia é atrair essas mulheres/adolescentes 
indo ao encontro de suas necessidades ou interesses 
especiais.  Nem todo o Ministério de Alcance irá tornar-
se num Outro Grupo, mas isso poderá acontecer, 

Algumas ideias para estes ministérios poderiam ser: 
- Adaptação ao divórcio

- Alfabetização de adultos
- Aprendendo a fazer devocional 
- Artes 
- Aulas de Música 
- Avós educando netos
- Café da Manhã 
- Caminhadas 
- Clube de leitura

Ministérios de Alcance do 
Ministério Feminino

- Começar de novo com uma nova carreira 
- Controle de peso      
- Corte e costura 
- Cuidados com a saúde
- Cuidando do seu bebê  
- Cuidando de pais idosos
- Curso de cabeleireiro                 
- Curso de culinária  
- Curso de decoração (casa, bolo, etc.).  
- Curso de língua estrangeira       
- Curso para futuras mães  
- Cursos para casais                        
- De mãe para mãe  

- Dramatização 
- Encontros para mulheres com depressão e solidão
- Ginástica em grupo
- Mães solteiras
- Pais com “ninho vazio”...

...ou você poderia pensar em muitas outras ideias, a 
partir das necessidades detectadas na comunidade.

Outros Grupos do 
Ministério Feminino

O Ministério de Alcance pode evoluir para um grupo 
que se reúne com regularidade.  Neste caso, ele se 
torna “Outro Grupo”.  

nomeação nascerão a partir de um Ministério de 

“nascer” como Outro Grupo, pois, muito provavelmente, 

para os ensaios. 
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A Missão do Ministério Feminino é:

- Levar as mulheres a conhecerem a Jesus Cristo.

família,  amigos e comunidade.
- Equipá-las para crescerem em compreensão pessoal e em habilidades 

para a vida.
- Abordar assuntos de interesses das mulheres para crescerem e que façam 

diferença nas suas família se no  seu cotidiano.



Esse desenho foi o vencedor do concurso promovido pelo Ministério Feminino no QGI, que será 
usado na capa dos estudos bíblicos emitidos pelo MF/QGI, para 2020.

A autora do desenho é Hilda Lalremtluangi, do Território Leste da Índia. Ela captou, em seu 

essa multiplicidade cultural.




