


Visão

O Departamento do Ministério Feminino no Brasil tem 
como visão enaltecer o nome de Jesus Cristo, capacitar 
as mulheres a descobrirem suas aptidões, empregando 

sua liderança e ministério no lar, na igreja e na comunidade.
A força do poder transformador do evangelho será a força 

de cada mulher. O Departamento Feminino se empenhará em 
enriquecer e capacitar as mulheres a reconhecerem seu valor 
como seres humanos em Cristo, e o seu papel na igreja e na 
sociedade.

Dentro do quádruplo propósito do Ministério Feminino, e visando 
o crescimento e evangelização, sua responsabilidade será:
1. Educação: Elevar a qualidade intelectual e sócio cultural das 

mulheres através de treinamentos, capacitação e seminários, 
e atender suas preocupações no contexto de cada Divisão.

2. Adoração: Desafi ar e estimular as mulheres a uma 
experiência profunda de sua fé e crescimento espiritual.

3. Amizade: Estimular o crescimento dos laços de amizade 
e apoio mútuo nas reuniões, encontros, acampamentos e 
concentrações.

4. Serviço: Ampliar as ações de serviço cristão e dinâmico de 
cada mulher nas comunidades onde estão inseridas.

5. Evangelismo, Crescimento, Recursos e Capacitação: 
Desafi ar cada mulher a empregar seus dons para 
promover a missão do Ministério Feminino, facilitando 
um intercâmbio criativo de ideias e informações entre as 
mulheres do território para a renovação de programas com 
resultados impactantes.

2017 Alvos Nacionais Finais
1000  Novas Sócias da LL
100%  Ligas do Lar com Secretária e Tesoureira 
 Comissionadas (novas ou renovadas)
100%  Ligas do Lar com equipe de Ofi ciais Locais 
 Auxiliares (novas ou renovadas)
100%  Ofi ciais e Ofi ciais Locais treinadas 
 (Liderança e Rol de funções)
250  novas sócias da Liga de Adolescentes
250  novas famílias
250  novas convertidas
250  novas soldadas
25  novas Ligas do Lar
1  Acampamento Territorial
1  Encontro Nacional para as Ofi ciais

Materiais como Ferramentas para o MF 
 Programa Canto do Bebê (Alcançando outras mulheres – 

pais, mães e fi lhos)
 Projeto Educacional (Melhorando o nível)
 Projeto Guerreiras de Oração (Vida Espiritual)
 Projeto Economia (Auto-sustento)

 NOTAS:
 As metas Territoriais são mínimas e divididas entre cada 

Divisão por 5 anos.
 PNMF e SNMF visitarão os Acampamentos de acordo com 

o planejamento de cada Divisão
 Até o mês de dezembro a Avaliação Anual do Plano (ver 

anexo) por Corpo e no nível Divisional deve estar feita
 Dar ênfase aos 4 propósitos 
 Estender a novas Ligas do Lar e Liga de Adolescentes na 

Divisão
 Continuar incentivando Treinamentos para Ofi ciais 

mulheres e Lideres na  Liga do Lar Adultas e Juvenis
 As datas podem mudar de acordo com o planejamento

Ideias de temas para alvos gerais do 
Ministério Feminino 2018-2022

 Que cada Liga do Lar funcione de acordo com seus 
propósitos, sob a estrutura correspondente, entendendo que 
a liderança local deve ser enfatizada para manter o programa, 
assistência e logros sem ser afetadas pela mudança de 
nomeação das Ofi ciais ou datas de férias, etc. 

 Que os outros programas femininos também cheguem a ser 
grupos consolidados para estender o Ministério Feminino.

 Que o Ministério Feminino possa chegar a ser um 
Ministério de Família (com programas e atividades para 
toda a família)

 Que possamos zelar pelo bem estar da mulher (de menina a 
adulta) em forma integral.

Ferramenta de Avaliação (Exemplo) 
Esta ferramenta é muito simples de usar.  Se for possível, marcar e 
ir em direção a outro objetivo. Se não for atingido, deve-se analisar 
o porquê, o que falhou, o que é preciso mudar, etc. Na observação, 
você deve propor o próximo passo para o não atingido e / ou 
novas metas para atingir tudo.

1000/5=200/5=40 (Sócias por ano por Divisão)
250/5=50/5=10 (Liga de Adolescentes, Famílias, 
convertidas, Soldadas por ano por Divisão)
25/5=5/5=1 Liga do Lar por ano por Divisão

Atividades/Alvos

Novas Sócias (5)

Novas Ligas

Equipe de Ofi ciais 
Locais Completa?

Atingido
(Atingiu o 

alvo?)

Não atingido
(Não atingiu o 

alvo?)

Observação
(Nova 

proposta)

Planejamento Anual do Ministério Feminino
Território do Brasil
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Cartas

ESCRITÓRIO DA
PRESIDENTE MUNDIAL

DO MINISTÉRIO FEMININO

Queridas irmãs em Cristo,

Ao encararmos um novo ano, é um momento oportuno para  refl etirmos 

sobre os muito bons resultados e para glorifi carmos a Deus pelos resultados 

do desafi o de 2015 do Ministério Feminino de “Ir e Anunciar” as boas no-

vas do evangelho.  Temos, também, nesta época do ano, a oportunidade de 

olharmos para a frente.

Ao longo de 2016 vamos nos concentrar em sermos  “ALEGREMENTE 

SUAS” – uma experiência que está à nossa disposição como  fruto do Espíri-

to Santo que cresce dentro de nós.  Esse tema visa comunicar a importância 

de conhecer a alegria do Senhor em nossas vidas, que se torna evidente e é 

refl etida em nosso serviço.

 Os evangelhos lembram-nos de que, mesmo quando confrontado com o 

Calvário, Jesus tomou tempo para orar para que Seus discípulos pudessem 

ter Sua alegria dentro deles.   Acho isso extraordinário!  Isso mostra quão 

prioritário era isso na agenda dEle.  Ele sabia que num futuro desconhecido, 

a alegria do Senhor seria a força deles (Neemias 8:10).

A realidade é que a vida pode ser difícil   – os problemas são abundantes, 

as difi culdades e os desafi os surgem em nosso caminho– mas minha oração 

é que através do amor de Deus, da manifestação da vida de Jesus e do poder 

do Espírito Santo,  seremos fortalecidas pela alegria divina e teremos prazer 

em sermos “ALEGREMENTE SUAS”.  Tal alegria será comunicada àqueles ao 

nosso redor e, consequentemente, homens, mulheres, meninos e meninas ao 

redor serão atraídos para Jesus.

 Com minhas calorosas saudações,

Silvia Cox

Comissária

Presidente Mundial do MF

Tenho lhes dito estas 

palavras para que a 

minha alegria esteja 

em vocês e a alegria de 

vocês seja completa.

João 15:11

ANO NOVO 2016
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Queridas irmãs,

Sabemos que muitas doenças são contagiosas e, por 

conta disso, evitamos ao máximo nos aproximar das pes-

soas que as tenham.  Contudo, é interessante notar que há 

outras coisas que contagiam... Por exemplo: você já obser-

vou o que acontece quando estamos do lado de alguém 

que dá um bocejo?  Isso mesmo... bocejamos também!  E 

quando estamos junto de pessoas que estão rindo?  Via 

de regra, nos pegamos rindo também, não é?!  Contudo, 

podemos rir apenas nos lábios, sem estarmos com alegria 

no coração!  Todas nós já passamos ou passaremos, em 

algum momento, por situações que nos entristecem, que 

nos fazem chorar – isso faz parte da vida!  Certamente que 

o salmista sabia disso por experiência, por isso disse: “...o 

choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a 

alegria” (Sl. 30:5b).

Quando comecei a escrever esta carta, recebi o telefo-

nema de uma amiga muito querida que está vivendo um 

momento de luto.  Ela compartilhava a dor que ainda sen-

te pela perda de seu ente querido, mas concluiu dizendo: 

“Contudo, posso dizer que a alegria do Senhor é a minha 

força!”

Deus é a fonte desta alegria que pode existir mesmo no 

meio da tristeza e da dor humanas.  Um dos gomos do 

fruto do Espírito é a alegria – alegria que não depende das 

circunstâncias, mas que inunda o nosso coração mesmo 

nos momentos mais improváveis!  O próprio Senhor Je-

sus afi rmou que quando a alegria dEle está em nós, nossa 

alegria é completa (João 15:11).

Para termos a alegria de Jesus em nós precisamos per-

tencer a Ele, recebê-lO como Salvador e Senhor, sendo 

lavadas e remidas por Seu sangue.  Essa experiência nos 

faz poder testemunhar, por experiência, que temos alegria 

completa e que somos alegremente dEle!  

Com a alegria de ser de Jesus,

Verônica Luiza J. Danielson
Tte.-Coronel

Secretária Nacional do MF

Saudação da 
Presidente 
Nacional do 
Ministério Feminino

Queridas Colaboradoras,

O tema que neste ano vamos compartilhar, pensar e 

colocar em prática diariamente como parte de nosso 

testemunho pessoal é muito interessante, visto que é 

uma afi rmação e declaração sobre a quem pertence-

mos. Que maravilhoso é saber que podemos descan-

sar e ter a certeza de que Deus está no controle, pois 

Ele sabe tudo, nos guarda e provê o que necessitamos. 

Tudo o que ocorre em nossas vidas contribui para o 

bem. Temos a convicção total de sabermos que somos 

de Deus. 

Alegremente Sua!  Essa declaração que cada uma 

de nós fazemos é a causa do imenso amor de nosso 

Deus quando nos diz: “Não tema, pois eu o resgatei: 

EU o CHAMEI PELO NOME: VOCÊ E MEU.” (Isaias 

43:1b)

Temos clareza e certeza absoluta de que somos 

dEle, não apenas porque lemos em Sua Palavra, mas 

também porque temos experimentado essa realidade 

em nossas vidas. Assim, como diz a letra do Cânti-

co nº 132 do nosso Cancioneiro: I. “Cristo, o Mestre, 

sempre há e amar-me,/E dEle o mal não pode afastar-

-me;/Deus Sua vida pra me salvar,/Dele agora sou. II. 

Quando perdido e desgarrado,/Eu recebi perdão do 

pecado;/Vida eterna me garantiu,/Dele agora sou.  III. 

Que alegria, Cristo salvou-me,/Não sou escravo, pois 

libertou-me;/Pelo Seu sangue me redimiu,/Dele gora 

sou.  Eu sou de Cristo agora,/Cristo é meu também,/
Não só em meu viver aqui,/Mas para sempre, amém.”

Com tal mostra de amor é que podemos dizer que 

somos felizes, alegres, porque somos dEle. Nosso de-

safi o é que outras mulheres, homens e crianças pos-

sam dizer como nós: Eu pertenço a Cristo,/ Pois me 

comprou,/ para o Seu serviço Me consagrou./Ele é 

Quem governa todo o meu ser./ Eu entrego a Cristo 

o meu viver.

Alegremente Sua,

Ana Rosa Sánchez 
Comissária

Presidente Nacional do MF

Saudação da 
Secretária Nacional 
do Ministério 
Feminino

Cartas
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Cadete 2°ano Ienneke Barrault

Colégio de Cadetes

Falando ou fazendo?

Semana que termina em 02/01

Leitura Bíblica: João 5:1-8

Cântico: Nº 418 (S.178) “Quero ser 

um vaso de benção”

Desafi o:

Que tal se você ajudar alguém? 

Pode ser um morador de rua, dan-

do-lhe um prato de comida, ou um 

agasalho a alguém que esteja com 

frio, ou guiando um cego, ou aju-

dando uma pessoa idosa, ou dizen-

do para alguém o quanto Jesus a 

ama e fazendo um cartãozinho, te-

nho certeza de que isso lhe dará um 

grande prazer, mudando um pouco 

a sua rotina e alegrando alguém. 

O que podemos fazer para o bem 

comum? Sentimo-nos impelidos a 

fazer algo em nossa comunidade, 

para as famílias do Corpo que pre-

cisam de nós?

Acredito que em cada pessoa há 

o desejo de querer ajudar, de 

sentir compaixão de fazer al-

guma coisa pelo próximo. Isso me fez 

lembrar a história de uma jovem que 

tinha essa característica bem visível em 

sua vida.  Seu coração era muito grande, 

voltado para ajudar o próximo.  Certo 

dia foi fazer uma visita a uma amiga.  

No momento em que chegou à casa, 

encontrou sua amiga e a mãe dela con-

versando sobre quem iria acompanhá-

-la no dia seguinte para sua sessão de 

hemodiálise. Ela, então, não pensou 

duas vezes em se oferecer para levá-la.  

A mãe de sua amiga disse: “Mas, minha 

fi lha, você terá que sair logo cedo e terá 

de fi car comigo o dia todo até o fi m da 

sessão.” Ao que ela respondeu: “Mesmo 

assim não tem problema, eu irei acom-

panhá-la e fi carei o tempo que for ne-

cessário.” A senhora nem teve 

palavras para expressar sua 

gratidão pela atitude daquela 

jovem que não era nada sua e 

que não tinha nenhuma obri-

gação.

Uma historia não muito co-

mum de se ouvir nos dias de 

hoje, pois essa jovem podia 

fazer qualquer outra coisa, ou 

poderia até já ter compromis-

so, mas rapidamente sua sen-

sibilidade e grande compaixão 

falaram mais alto.

Nossa devocional tem como 

tema “Falando ou Fazendo” É 

muito comum hoje em dia 

ouvir as pessoas falando que 

tem muita gente necessitada; 

contudo, muitas vezes nada 

fazem por essas pessoas.  Elas estão ali, 

precisando de um favor, de um abraço, 

mas as outras nada fazem. 

Os versículos 2 a 7 do texto relatam a 

história de um homem que se encontra-

va à beira do Tanque de Betesda, enfer-

mo há trinta e oito anos, que mantinha 

a esperança de um dia ser curado de sua 

enfermidade, mas para isso aguardava 

uma oportunidade, ou melhor, dizendo, 

aguardava a ajuda de alguém. O fato é 

que tantas pessoas passavam por ele, es-

barravam nele, e nada faziam.  Será que 

era tão difícil simplesmente pegá-lo e 

leva-lo ate as águas?  Será que quem se 

dispusesse a fazer isso seria prejudicado 

pelo simples fato de ajudá-lo?  Infeliz-

mente durante todos esses anos nunca 

ninguém havia se oferecido para ajudá-

-lo, e aquele homem já estava sem es-

perança de sair daquela situação. Uma 

boa noticia para alguém que tem fome 

é dar-lhe um prato de comida, uma boa 

noticia para alguém que tem frio é dar-

-lhe um agasalho; uma boa noticia para 

quem tem sede é dar-lhe um copo com 

água. Mas a melhor noticia para a vida 

daquele homem, enfi m, chegou. Jesus 

veio e o curou, livrou-o daquele imenso 

sofrimento, tornando possível que ele 

pegasse seu leito e seguisse feliz da vida. 

Aplicação: 
Devemos sempre agradecer a Deus 

por termos pessoas ao nosso lado com 

quem podemos sempre contar, seja na 

enfermidade, seja na alegria. Mas não 

nos esqueçamos de que existem pesso-

as que precisam de uma boa noticia, e 

que essa boa noticia seja levada por nós, 

que sejamos bênção na vida de alguém. 

Disse Jesus: “Digo-lhes a  verdade: o que 

vocês fi zeram a algum dos meus meno-

res irmãos, a mim o fi zeram. (Mateus 

25:40). Que sejamos a cada dia bênção 

na vida de alguém. 

1. Oro pela conversão dos nossos fi lhos. Que cada um deles seja alcançado pelo 
imenso amor do Senhor. Intercedo pela entrega total de suas vidas a Cristo.
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Departamento do Ministério Feminino 

(Copiado e adaptado)

A alegria de ter e ser amigo

Semana que termina em 09/01

Leitura Bíblica: Amós 3:1-7

Cântico: Nº 109 “Maravilhoso e 

sublime é pra mim”  

Atividade: Que cada sócia 

compartilhe brevemente sobre sua 

melhor amiga(o) da infância.O que 

mais lembra daquele tempo. Ainda 

continuam sendo amigas?

Introdução:

Tenho uma felicidade: a de 

ter amigos. Por causa dessa 

felicidade, muito de minha vida 

tem sido mudada. O prazer de se ter um 

amigo é um dos maiores que se pode ter. 

Todas as coisas boas da vida fi cam sem 

graça se não podem ser compartilhadas 

com um amigo. É o amigo que torna 

possível a alegria. Sem o amigo, as 

melhores coisas fi cam tristes. 

Haverá coisa mais sem graça do que 

fazer festa sem convidados?  ou jogar 

bola sozinho? E fazer churrasco? 

Muitas vezes falamos de amizade, 

procuramos fazer amigos, mas não 

consultamos o que a Bíblia nos diz a 

respeito. Sabia que Jesus foi um grande 

amigo e nos deixou um excelente 

modelo de como desenvolver uma 

amizade forte e sadia? João 

15:12-15

A partir do exemplo de Jesus, 

podemos identifi car 3 pontos 

para a amizade: 

Amor (João 15:12) 
Jesus amava Seus amigos e, por 

isso, os respeitava e os aceitava 

do jeito que eram. 

Amar  seu amigo é ter consciência 

de que ele é diferente de você e, mesmo 

assim, aceitá-lo.

Muitas vezes falamos mal, fofocamos, 

difamamos e temos inveja do nosso 

amigo. Simplesmente não conseguimos 

torcer pelo seu sucesso e crescimento, 

somos invejosos! Nutrimos em nosso 

coração outros sentimentos que 

diminuem nosso amigo dentro de nós 

e dentro do nosso grupo; isso é amor?

Perdão 
Quais foram os amigos de Jesus? A 

quem Ele chamou de amigos? Mt 26:48 

-50 

Pergunta: Um amigo é capaz de trair 

e magoar você? Os discípulos de Jesus 

foram as pessoas que Ele escolheu para 

com elas Se relacionar e ser amigo. 

Isso mesmo!  Ele escolheu Judas que O 

traiu, Pedro que o negou e eu e você que 

sempre erramos com Ele. Mas como 

isso é possível? 

Jesus nos ensinou o perdão através 

de Sua amizade. Quando estava sendo 

traído por Judas, sabendo o que 

aconteceria, ainda sim o chamou de 

amigo. Isso é perdão! 

Quem pode nos trair e magoar 

são nossos amigos, pois deles é que 

sempre esperamos receber algo. Um 

desconhecido ou um inimigo não 

pode nos trair ou magoar, porque 

não dividimos nada com ele e nem 

esperamos nada dele. 

Veja o caso do Rei Davi em Salmo 

55:12-14

Temos que estar prontos para perdoar 

nossos amigos; pois, mesmo sem 

querer, eles podem “pisar na bola”.  Mas 

não se esqueça: ainda assim vale a pena 

ter amigos! 

Ter um Propósito em 

comum João 15:15
Jesus tinha um propósito e o dividia 

com Seus amigos. Ele podia muito bem 

ter feito a obra toda sozinho, mas tinha 

um alvo e escolheu os discípulos para 

viverem esse alvo com Ele.

Como é gostoso estar num grupo 

onde podemos dividir nossas ideias 

crescendo e aprendendo juntos!

Em Amós podemos ver: “Andarão 

dois juntos, se não estiverem de 

acordo?” (Amós 3.3) 

A igreja é um ótimo lugar para 

você escolher viver num propósito de 

santidade e obediência a Deus, pois nela 

você pode escolher estar cercado de 

amigos que buscam a mesma coisa . 

Conclusão:
Procure saber separar cada 

tipo de relacionamento. Existem 

pessoas que são irmãs em Cristo 

ou conhecidas; outras são colegas 

e outras são amigos. Saiba escolher 

bem suas amizades; mas, lembre-

se: procure verifi car as verdadeiras 

qualidades para se ter uma amizade. 

Suas amizades são a sua cara.

Vale apena ter amigos? Simmmm. 

Obrigada por sua amizade.  

2. Oro  para que nossos fi lhos amem cada vez mais ao Senhor e a Sua Palavra.
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A cada dia depois das aulas sempre 

brincávamos até o sol se pôr e íamos 

cada um para sua casa tomar banho na 

bacia com água aquecida no fogão à le-

nha, jantar e conversar muito em volta 

do fogão sobre os fatos ocorridos du-

rante o dia, sob a luz do lampião. 

Os dias passavam e não percebíamos, 

pois tudo acontecia de forma muito 

natural e espontânea. Parecia que to-

das as engrenagens da vida estavam 

funcionando perfeitamente. Até aquele 

momento eu não conhecia as circuns-

tancias em que o mundo se encontra-

va, afi nal eu era apenas uma criança 

vivendo os seus sete anos na década de 

setenta, estava aprendendo na escola, e 

também a escrever o alfabeto e montar 

com eles o meu nome.

Todo fi nal de semana eu colocava 

minha melhor roupa (era o dia de se 

colocar roupas e sapatos “novos”, não 

que eles fossem realmente novos, mas 

sim, por que eram de uso específi co do 

domingo). Era o dia para irmos à Igreja 

(Corpo de Paranaguá) e visitar minha 

mãe e meus irmãos na cidade. Minha 

avó me colocava dentro do barco a 

remo, e seguíamos para a cidade bem 

contentes, mesmo tendo que enfrentar 

uma hora de viagem dentro do bar-

quinho em que somente a minha avó 

remava, enquanto eu ia contemplado 

tudo à minha volta em uns momentos 

e, em outros, ia brincando com a água. 

Lembro-me bem que, por várias vezes, 

passamos por tempestades com vento 

forte, chuva, relâmpagos e ondas altas. 

Minha avó não sabia nadar, mas sabia 

orar muito bem. Todas as vezes que a 

tempestade nos pegou, ela remava e 

orava e nunca o nosso barco virou. Eu 

fi cava assustada, mas confi ava que Deus 

não deixaria nada de mal nos acontecer, 

pois a minha avó estava orando.

Aplicação:  
Deus nos ensina, nesta passagem de 

Isaías 55:1-12, que a vida abundan-

te pode existir aqui nesta terra. Antes 

mesmo de conhecermos o novo céu e 

a nova terra, podemos glorifi car a Deus 

pelo que temos, pelo que somos e pelo 

que Deus nos proporciona.  Em Cristo 

podemos ter alegria de viver: “sairão 

em júbilo e serão conduzidos em paz; 

os montes e colinas irromperão em can-

to... e todas as árvores do campo baterão 

palmas” (v.12 NVI). Tudo ao seu re-

dor será visto de maneira diferente; 

toda a natureza será vista como algo 

novo e vivo e assim podemos dizer 

que somos “Alegremente Suas” - 

pessoas alegres, em paz com Deus, 

porque pertencemos a Ele.

Oração: 
Senhor, ajuda-nos a contemplar 

as Tuas maravilhas, sermos gratos 

e confi ar em Ti, pois o Senhor não 

deixa nenhum mal vir sobre nós, e 

nos dá o melhor dessa terra. Amém.

A alegria de contemplar a vida 

                 Major Claudete Rodrigues

OD Corpo de Guarulhos

Leitura Bíblica: Isaías 55: 1-12 

Cântico: Nº 375 “Ao fundo vale 

com meu Salvador irei”   

Atividade: Os objetivos do jogo 

são: atenção e observação.

Divide-se o grupo em duplas. Cada 

integrante da dupla observa bem a 

outra pessoa e vice-versa. Os dois 

viram de costas e cada um faz al-

guma mudança no visual. Pode ser 

sapato, prender o cabelo etc.

Os dois se voltam um de frente pra 

o outro e cada um tem que adivi-

nhar o que mudou.

 

Com dois anos de idade, fui morar 

com meus avós. Morávamos em 

um lugar chamado Costeirinha, 

cercado pelo mar e pelo mangue, aquela 

pequena ilha de Paranaguá-PR era um 

Paraíso. A minha casa fi cava ao lado da 

escola, ambas, cerca de uns quinze me-

tros do mar. Ela era cercada por árvores 

frutíferas, que fi cavam cheias de pás-

saros de várias espécies que, com suas 

multicores e seu canto celestial, nos 

tiravam a atenção da aula em alguns 

momentos e, em outros, nos davam 

inspiração para as redações nas aulas 

de português. O mar à nossa frente nos 

enchia de ideias incríveis como nadar, 

pescar, andar de canoa, mas também 

nos trazia muitas saudades dos amigos 

que já haviam mudado para a cidade 

(porque o mar era a nossa estrada).

Lembro-me bem de minhas primei-

ras aulas de literatura quando o profes-

sor colocava as estorinhas clássicas gra-

vadas em disco de vinil para ouvirmos. 

Viajávamos com as estórias e nos assus-

távamos nos momentos de suspense.

Semana que termina em 16/01

3. Oro para que nossos fi lhos tenham prazer na comunhão com os irmãos e que 
sejam intercessores.
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Leitura Bíblica: Filipenses 4 

Cântico:  Nº 379 “O Bom Soldado 

de Jesus...”; Nº 225 “Que segurança! 

Sou de Jesus!” 

Coro: “A Alegria está no coração..”

Introdução:

Cega desde criança, ela se tornou a 

maior autora de hinos sacros da 

história. A vida da Frances Jane 

Crosby (1820-1915) é tão impressionan-

te quanto a qualidade e quantidade de 

seus hinos e poemas. Ao todo são quase 

nove mil composições que incentivam a 

mudança de vida de pecadores, encora-

jam cristãos e inspiram toda a humani-

dade até os dias de hoje.

Fanny tinha pouco mais de um mês 

quando sofreu uma infecção nos olhos. 

Um médico receitou cataplasmas de 

mostarda quente e o efeito foi desastro-

so: ela fi caria cega pelo resto da vida. A 

menina teve, então, de acostumar-se às 

difi culdades.

Naquela época, a mensagem do Evan-

gelho foi plantada no coração da jovem 

Fanny, por intermédio de sua avó. Era ela 

quem passava horas lendo a Bíblia para 

a menina. 

Em 1858, Fanny casou-se. Apaixonada 

por crianças e motivada pela perda de 

seu único fi lho, ela se dedicou também 

a compor canções infantis. “Achei que as 

crianças tinham de entender as letras, e 

as melodias teriam de ser simples tam-

bém”.  Sua marca era a ALEGRIA.

Como de hábito, Fanny iniciava seu 

trabalho dedicando horas à oração. 

Como ela não tinha habilidades musi-

cais, seus poemas tornaram-se canções 

pelas mãos de vários músicos cristãos. 

Dentre os seus hi-

nos, um dos mais conhecidos e cantados 

é “Que segurança! Sou de Jesus!”.

Apesar da sua defi ciência física, Fanny 

foi uma mulher de extraordinária capa-

cidade e de uma fé inabalável. Quando 

morreu, aos 94 anos, amigos e parentes 

escreveram na lápide de sua sepultura: 

“ELA FEZ O MÁXIMO QUE PÔDE”.

Paulo Alexandre Sartori 

http://www.intercessoras.com.br/no-

ticias/historias-de-vida/item/495-fanny-

-crosby.html

O que gostaria de ressaltar desse texto 

é que, apesar de termos difi culdades (no 

caso de Fanny Crosby, a cegueira), isso 

não deve nos impedir de ter a alegria de 

pertencer a Deus, porque a alegria no Se-

nhor é a fonte de todas as alegrias. Isso 

não nos exime de passar por provações, 

por limitações, por difi culdades, mas te-

mos a garantia da presença do Senhor, 

em todas as situações.

Pergunto-me: - De onde vinha toda 

essa alegria? Toda essa fé? 

De sua vida de intimidade com o Se-

nhor! De sua vida de oração! Sua vida foi 

a prova de que difi culdade alguma pode 

nos impedir de levar uma vida de amor 

e serviço.

Na Palavra de Deus, no livro de Fi-

lipenses, capítulo 4, somos ensinados 

como viver (assim como Fanny) sendo 

“Alegremente Sua”, “Alegremente do Se-

nhor”.

1. Alegremo-nos em todo o tempo: 

“Celebrem o nome de Deus o dia intei-

ro, todos os dias quero dizer, alegrem-

-se Nele, deixem bem claro a todos com 

quem se encontrarem que vocês estão 

do lado dele, trabalhando com eles...” (Fl 

4:4-5.“A Mensagem”)

Ou seja, sermos um exemplo de quem 

vive com intensidade, fazendo tudo para 

Deus e por Deus. Seja em nosso lar, tra-

balho, escola, o tempo todo ao Seu dis-

por, regado de 

uma vida de 

oração.

2. Alegres 

em quaisquer 

circunstâncias: 

Na vida nem 

sempre tere-

mos momen-

tos fáceis. Virão as provações, as tenta-

ções. Vivemos em mundo passageiro, de 

momentos. As alegrias são superfi ciais, 

as pessoas não têm maturidade para 

passar por diversas lutas, adversidades. 

Aprendemos mais uma vez com epístola 

aos Filipenses 4, a viver alegremente em 

qualquer circunstância. Diz-nos assim: 

“Já aprendi a estar contente, a despei-

to das circunstâncias... Fico satisfeito 

com muito ou com pouco. Encontrei a 

receita para estar alegre,... POSSO FA-

ZER QUALQUER COISA POR MEIO 

DAQUELE QUE FAZ DE MIM O QUE 

SOU.” (Fl 4:12-13  “A Mensagem”)

O “segredo” para termos forças, para 

passar pelas situações e permanecer fi r-

me na obra do Senhor, é ter plena cer-

teza de que podemos isso ou aquilo, por 

meio de Jesus. Aquele que nos fortalece. 

Aquele que faz de mim (nós) o que sou 

(somos).

Aplicação:
Nesta devocional vemos o exemplo 

desta compositora que viveu alegremen-

te para o Senhor (apesar das difi culda-

des) e também através da Palavra de 

Deus, que nos ensinou que, independen-

te de todas as circunstâncias, podemos as 

coisas, pois somos fi lhos de Deus, Aquele 

que nos ajuda a alegrarmo-nos em todos 

os momentos. 

Deus nos ajude, nos fortaleça, nos ale-

gre a continuarmos fi rmes no Senhor, 

fazendo o máximo que podemos!

 

Alegria de pertencer ao Senhor

Capitã Alessandra Nunes

OD Corpo de Livramento

Semana que termina em 23/01

4. Oro para que nossos fi lhos sejam livres dos ataques espirituais através de músicas seculares, 
programas de televisão, novelas, revistas e livros, alguns deles orientados por escolas ou faculdades.
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O que você faz para ser feliz?

Semana que termina em 30/01

Leitura Bíblica: Fililpenses 4:1-14

Coro: “Alegria no Senhor a nossa 

força é”

Dinâmica: 

“Sorriso milionário”

Material: bolinhas de gude. 

Desenvolvimento:

Cada bolinha vale R$ 1.000,00. 

Cada pessoa recebe cinco bolinhas 

de gude, papel ou isopor. Os par-

ticipantes deverão sair e procurar 

um companheiro; em seguida, de-

vem parar em sua frente, olhar fi xa-

mente nos olhos dele que, por sua 

vez, não poderá sorrir. Quem sorrir 

primeiro, paga uma bolinha para a 

pessoa a quem sorriu. 

O que fi car sem bolinhas sai da 

brincadeira. 

Finalizada a brincadeira, faça as per-

guntas: Quem fi cou sem bolinhas? 

Quem fi cou com mais bolinhas?

Moral:

O milionário é aquele que terminar 

a brincadeira com mais “dinheiro”, 

mas o grande vencedor é aquele que 

terminou a atividade sem nenhum 

dinheiro (bolinha), porque foi o 

que sorriu mais. Assim deve ser o 

cristão, que não tem sua felicidade 

apoiada em seus bens.

Um dos temas mais antigos da hu-

manidade é a busca pela felici-

dade. Há uma ideia de felicidade 

que pertence ao senso comum e seria a 

resposta da maioria esmagadora das pes-

soas, se realizássemos uma enquete so-

bre o assunto: felicidade é muita saúde, 

paz, amor, dinheiro no bolso e por aí vai.

Muitos fi lósofos se debruçaram sobre 

o tema, que faz parte das primeiras refl e-

xões fi losófi cas. A referência mais antiga 

de que se dispõe sobre felicidade é um 

fragmento de um texto de Tales de Mile-

to, que viveu entre as últimas décadas do 

século 7 a.C. e a primeira metade do sé-

culo 6 a.C. Segundo ele, é feliz “quem tem 

corpo são e forte, boa sorte e alma bem 

formada”. Vale atentar para a expressão 

“boa sorte”, pois disso dependia a felicida-

de na visão dos gregos mais antigos.

Sócrates deu uma nova visão à com-

preensão da ideia de felicidade, afi rman-

do que ela não se relacionava apenas à 

satisfação dos desejos e necessidades do 

corpo, pois, para ele, o homem não era 

só o corpo, mas, principalmente, a alma. 

Assim, a felicidade era o bem da alma 

que só podia ser atingido por meio de 

uma conduta virtuosa e justa.

Sigmund Freud (1856-1939), o “pai da 

psicanálise”, em seu opúsculo “O Mal Es-

tar na Civilização”, afi rma que o homem 

anseia pela felicidade e que esta advém 

da satisfação de prazeres. Essas buscas 

pelas coisas que nos fazem bem provêm 

da satisfação (de preferência re-

pentina) de necessidades repre-

sadas em alto grau. Ganhar na 

mega-sena será diferente para 

um endividado ou um milioná-

rio. O enfermo anseia por algo 

que uma pessoa saudável nem 

pensa.

No entanto, o apóstolo Paulo, em Fili-

penses 4, nos mostra que sentir-se con-

tente em todo o tempo, em qualquer 

lugar e em qualquer situação não é uma 

tarefa humana. A natureza humana é 

murmuradora e insaciável. Nada está 

bom o bastante! Então, o que faz você 

feliz? Comprar aquilo que você não pre-

cisa, com o dinheiro que você não tem, 

para impressionar pessoas que você não 

conhece, apenas para fi car parecido com 

quem você não gosta?

Para ser feliz! Para ser feliz! O que você 

faz para ser feliz? O Apóstolo Paulo diz 

ter aprendido o segredo de sentir-se con-

tente em todo tempo, quer esteja alimen-

tado ou com fome, quer tenha muito ou 

pouco (Fl. 4:12).

O segredo do apóstolo Paulo é a força 

de Jesus Cristo! Quando nos apegamos a 

Cristo, somos revestidos com o Seu po-

der, temos alegria no Senhor, não alegria 

no carro 0 km, na casa tríplex, nos fi lhos 

lindos e cheirosos, mas alegria no Senhor 

que nos concede todas as coisas de que 

necessitamos!

Uma atitude de gratidão em todo o 

tempo é alcançada com exercícios espi-

rituais, que desenvolvem em nós a fi rme 

confi ança de que podemos todas as coi-

sas em Cristo que nos fortalece (Fl. 4:13).

Aplicação:
Quando colocamos em prática a Pala-

vra de Deus, alcançamos as bênçãos ad-

vindas da Sua obediência, e o Deus que 

nos dá a paz, a alegria, o amor, a saúde 

e todas as coisas, estará continuamente 

conosco! 

Agora, o que você vai fazer para ser fe-

liz? Que posamos demonstrar com nosso 

viver que somos “Alegremente Suas”!

“Alegrem-se sempre no Senhor. Nova-

mente direi: Alegrem-se!”  (Filipenses 4:4).

Cadete 1°ano Danielle Braga

Colégio de Cadetes

5. Oro pelo despertamento dos nossos fi lhos para missões. Para que eles 
sejam sustentadores da obra missionária.
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Leitura Bíblica: João 15:10-17

Cântico: Nº 48 “Terno amigo! achei 

em Ti perdão”  

Sugestão de Atividades: 

Realizar um mini-sarau da amiza-

de. Selecionar previamente poemas 

e poesias sobre amizade, montar 

uma mesa e convidar cada mulher 

a recitar um poema/poesia para as 

amigas presentes.

Soneto do amigo

Enfi m, depois de tanto erro 

passado 

Tantas retaliações, tanto perigo 

Eis que ressurge noutro o velho 

amigo 

Nunca perdido, sempre 

reencontrado.

É bom sentá-lo novamente ao lado 

Com olhos que contêm o olhar 

antigo 

Sempre comigo um pouco 

atribulado 

E como sempre singular comigo.

Um bicho igual a mim, simples e 

humano 

Sabendo se mover e comover 

E a disfarçar com o meu próprio 

engano.

O amigo: um ser que a vida não 

explica

Que só se vai ao ver outro nascer

E o espelho de minha alma 

multiplica...

Vinicius de Moraes

 MORAES, V. de. Antologia Poética. 

Rio de Janeiro. 1960.

Introdução:

Estamos vivendo uma era da mo-

dernidade. Tudo é feito á veloci-

dade da luz. Até mesmo conse-

guir amizade é muito fácil, basta clicar 

em “adicionar como amigo” e pronto! 

Mais um pra sua coleção! Possuímos 

incontáveis amizades com pessoas que 

nem mesmo conhecemos ao vivo. As 

redes sociais têm cada vez mais feito 

relacionamentos impessoais e a palavra 

amizade acaba perdendo o sentido. 

Amizades verdadeiras são cultivadas 

por longas conversas e risadas, olhos 

nos olhos. Caminhar junto, rir junto, 

chorar junto Nada substitui uma saída 

para um café ou uma visitinha em casa 

no fi nal da tarde!

Ainda assim, amizades verdadeiras 

são raras e difíceis de encontrar e, mais 

ainda, de cultivar! Corremos tanto com 

nossos problemas, nossas atividades, 

nossas rotinas, que não sobra tempo 

para nos relacionarmos com amigos. 

Nos afastamos, nos isolamos e termi-

namos sendo mais um de centenas de 

amigos virtuais...

Pode até ser que você não seja uma 

pessoa chegada em redes sociais, inter-

net, mas tenho certeza que amigos de 

verdade você consegue contar nos de-

dos de uma só mão? É verdade? 

Existem também aqueles amigos da 

lembrança, que um dia foram bons ami-

gos, mas fi caram na lembrança, pois o 

tempo afastou, a distância, a vida, má-

goas, discussões. “ Ah! naquele tempo 

era tão bom...” Como diz Vinicius de 

Moraes em seu soneto da Amizade, os 

amigos nunca são perdidos sempre são 

reencontrados.

Alegremente amigo? 
Somente com Cristo!

Tte Elisa Evans

OD Corpo de Paranaguá

Semana que termina em 06/02
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João 15:12-16 nos traz as palavras 

do melhor amigo que alguém pode ter, 

Aquele que deu Sua própria vida em fa-

vor dos Seus amigos. 

Quando Jesus nos diz: “Já não vos 

chamo servos, mas vos chamo amigos”, 

Ele está dizendo que o relacionamento 

dEle com os discípulos não era de Mes-

tre para servos, mas de amigos, pois um 

conhece e sabe o que o outro é e faz. O 

mais legal desses versículos, é que Jesus 

diz que não foram os discípulos que 

escolheram a Jesus, mas Jesus escolheu 

cada um deles! O Amor de Jesus é tão 

grande, que mesmo amigos imperfeitos 

como somos, ainda assim, Ele deu sua 

vida por nós! Nos ama, nos perdoa, nos 

entende, nos escuta, nos consola, nos 

abençoa e cuida de nós! Não é maravi-

lhoso ter um amigo assim? A pergunta 

é: Você pode ser considerado amigo de 

Deus? Ou seu relacionamento com ele é 

superfi cial quase virtual?

Conclusão:
Saiba que o maior amigo de todos 

quer ser seu amigo também! Não so-

mente uma amizade superfi cial, mas 

uma amizade íntima e profunda com 

você!

Quando nos tornamos amigos de 

Deus, amigos de verdade, fi ca muito 

mais fácil ser um bom amigo para as 

outras pessoas também! Pratique essa 

amizade verdadeira! 

6. Oro para que nossos fi lhos se comprometam com a obra missionária para o resto 
de suas vidas: como missionários em seu próprio ambiente ou em outra cultura, seja 
como pastor ou fazedor de tendas (aquele que tira sustento do seu próprio trabalho).
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Leitura Bíblica: Neemias 8.9-10 

Coro: “Alegre, alegre  é o povo que 

ama a Deus”

Atividade: 

Ter carinhas com várias fases de 

humor. As mulheres mostram a ca-

rinha sobre o seu estado emociona 

atual. 

Introdução:

A 
alegria é defi nida nos dicionários 

como estados de viva satisfação, 

de vivo contentamento; regozijo, 

júbilo, prazer, acontecimento feliz, festa, 

divertimento, folguedo. Nas pessoas, esse 

sentimento costuma ser expresso através 

de sorrisos.

Há vários fatores que infl uenciam nossa 

alegria: condições familiares, fi nanceiras e 

profi ssionais estabilizadas, relacionamen-

tos em harmonia, boa saúde. 

Normalmente Neemias servia o seu rei 

com alegria, mas aconteceu que, um dia, o 

rei percebeu que ele não apresentava a cos-

tumeira alegria.  O rei perguntou por que 

ele estava triste: “Sendo que você não está 

doente, essa tristeza só pode ser do cora-

ção” (Ne. 2:I). Neemias explicou que Israel, 

o país de onde ele fora trazido como escra-

vo, estava em situação muito ruim. Como 

Neemias já tinha orado e jejuado a respeito 

do assunto, tinha clareza do que precisava 

e poderia ser feito pelo seu povo. Quando 

o rei lhe perguntou 

sobre a situação, 

Neemias, mesmo 

com temor, pelo pedido tão ousado que 

faria, solicitou que o rei o dispensasse do 

trabalho para ir até seu país e que lhe desse 

cartas de apresentação aos reis dos países 

pelos quais ele passaria, para que tivesse li-

vre trânsito. O rei o atendeu, e Neemias foi 

a Jerusalém e fez uma grande obra, junta-

mente com a equipe dos moradores locais. 

As atitudes de Neemias  nos ensinam 

sobre planejamento, organização, visão e, 

acima de tudo, coragem baseada na fé.

Esse homem que sempre trabalhava 

alegre, agora anda enfrentando muitos 

dissabores: ver seu povo na miséria, sua 

terra destruída, inclusive o túmulo onde 

seus pais foram enterrados, o que, para 

um judeu, era uma profanação e, ainda, 

oposição de alguns do seu próprio povo. 

Eram muitos motivos para perder a viva 

satisfação, o prazer e o divertimento. En-

tretanto, com tudo isso, Neemias não per-

deu a coragem, a disposição para o traba-

lho e a confi ança na bondade e nocuidado 

de Deus (Ne. 2.18, 20). 

Até chegarmos ao término da obra e 

na celebração, conforme o texto lido (Ne. 

8.9-10), aprendemos:

• Quando tivermos um problema, de-

vemos, em primeiro lugar, colocá-lo na 

presença de Deus (Ne. 1.4-11; 4.8-9);

• Reconhecer que às vezes o problema 

foi criado por nós mesmos, pedir perdão a 

Deus, receber Sua orientação e promessas, 

e seguir em frente;  

• Se vamos tomar alguma atitude em 

relação ao problema, devemos nos infor-

mar de todas as circunstâncias e detalhes, 

para não tomarmos providências equivo-

cadas (Ne. 2.11-16);

• Quando formos pedir auxílio a al-

guém, devemos ter clareza dos fatos, do 

que pretendemos fazer, do tempo esti-

mado para terminar a obra, do material 

necessário e das pessoas que poderão nos 

ajudar (Ne. 2 e 3);

• Ter consciência de que todo traba-

lho apresenta suas difi culdades naturais e, 

quando recebermos oposição inesperada de 

alguém, agir com sabedoria e cautela, com 

coragem e amor (Ne. 6.9, 12);

• Reconhecer o trabalho e valor de nossos 

cooperadores e o nosso próprio (Ne. 5.19; 

13.22b);

• Trabalhar estrategicamente, usar as pes-

soas próximas de nós, permitir que o traba-

lhador veja o benefício para si mesmo (Ne. 

3.12; 4.14,16; 7.3).

Neemias alcançou os objetivos propos-

tos: reconstruiu a cidade, deixou seu povo 

bem instalado e em segurança. Acima de 

tudo, reestruturou a vida espiritual do povo 

relembrando e ensinando a Lei de Deus, e 

mostrando-lhes como vivê-la na prática. 

Aplicação:
Neemias foi um homem muito especial, 

autêntico, de alegria sincera, pois o dia em 

que estava diferente, foi percebido.

Como anda a nossa situação? Nos deixa 

alegres? Onde está baseada a nossa ale-

gria? 

 Neemias não se entristeceu porque dei-

xou de ter o que gostaria, mas por com-

paixão de seus compatriotas que estavam 

sofrendo. 

O que temos feito para resolver as situ-

ações que tentam tirar ou minar a alegria 

ao nosso redor? 

Neemias tinha a verdadeira alegria, a 

alegria baseada em Deus, nos feitos de 

Deus, e no mover de Deus em seu favor e 

em favor de seu povo. 

A obra era difícil, mas suportável, por-

que Neemias, como até seus inimigos, 

reconhecia “que essa obra havia sido exe-

cutada com a ajuda de nosso Deus” (Ne. 

6.16b NVI).

“Alegre-se sempre no Senhor. Nova-

mente direi: Alegrem-se! (Fp 4.4)

Major Vilma Gonçalves

 DDMF SP 

“A alegria do Senhor é a nossa força”

Semana que termina em 13/02

7. Oro para que nossos fi lhos tenham coragem  para rejeitar tudo o que não é 
do Senhor.
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Semana que termina em 20/02

Leitura Bíblica: João 1:1-3 e 10-12  

Cântico: Nº 227 “Meu Senhor, sou 

Teu” 

Coro: Coro do Cântico Nº 132 “Eu 

sou de Cristo agora” 

Atividade: 

Pode-se fazer uma exposição de 

fotos ou objetos que mostrem o 

valor de pertencer à família ou a 

um grupo (Liga do Lar, estudantes, 

igreja, etc.). Talvez alguém queira 

compartilhar uma receita culiná-

ria de família. As mulheres podem 

compartilhar a importância e a ale-

gria de pertencer a tais grupos. Para 

concluir alguém pode testemunhar 

a alegria de ser fi lha de Deus, a per-

tença de valor eterno. 

Introdução:

Durante muitos anos, Deus falou 

com Seu povo através dos profe-

tas, entretanto, muitas vezes seu 

povo rejeitou Sua Palavra. De acordo 

com o primeiro capítulo do evangelho 

de João, essa Palavra tornou-Se carne. 

Em forma de homem, gente como nós, 

Jesus também foi rejeitado. Mas o versí-

culo que lemos nos diz que para aqueles 

que o receberam e creram em seu nome 

existe um poder grandioso, o de se tor-

nar fi lho de Deus.

A Bíblia refere-se ao povo de Deus 

de maneira muito especial. O apósto-

lo Paulo, em suas cartas, nos capítulos 

12 de Romanos e 1 Coríntios descreve 

esse povo como membros de um corpo 

pertencente à cabeça que é Cristo. Já o 

apóstolo Pedro, em sua 1ª carta (2:9) de-

fi ne como a geração eleita, o sacerdócio 

real, a nação santa e o povo exclusivo de 

Eu também posso ser fi lha de Deus

Capitã Raquel Sousa

OD Corpo de Santa Maria

Deus. João, por sua vez, 

traz a bela imagem da 

noiva pronta para o ca-

samento com o Cordei-

ro (Apocalipse 19:7 e 

8). Todas as descrições 

nos permitem perceber 

que o povo de Deus 

pertence somente a Ele. 

Ao pensarmos nes-

sa pertença exclusiva, 

precisamos entender 

quem Jesus é para pos-

sibilitar essa realidade. 

João nos diz que Ele é a 

Palavra de Deus encar-

nada, a Palavra envia-

da para cumprir todo o Seu propósito 

(Isaías 55:11). Ele é o poder criador em 

quem está a vida, Ele é a verdadeira luz 

que ilumina todos os homens. 

Jesus veio ao mundo para cumprir a 

promessa (a palavra) feita por Deus e 

dada aos homens através dos profetas. 

Promessa de que haveria um Salvador 

para o Seu povo (Mateus 1:21).  Ele veio 

para mostrar às pessoas uma nova ma-

neira de viver através de Sua vida, morte 

e ressurreição. Jesus é a pessoa que pode 

fazer de cada uma de nós uma nova 

criatura (2 Coríntios 5:17), cheia de 

vida para glorifi car o Pai. Ele também 

veio para iluminar os olhos do nosso 

coração (Efésios 1:18), dando-nos en-

tendimento, de forma que possamos 

conhecer o propósito de Deus para as 

nossas vidas e cheguemos ao pleno co-

nhecimento da salvação.

De acordo com o versículo 12 de João 

1, devemos dar a Jesus as boas vindas, 

recebendo-O em nossas vidas e cren-

do em Seu nome. Crendo que Ele é o 

Messias enviado da parte de Deus para 

salvação e restauração daqueles que 

não podem salvar a si mesmos. Fazen-

do isso, temos o poder de sermos feitos 

fi lhos e fi lhas de Deus. Isso é maravi-

lhoso, pois ser fi lho signifi ca pertencer 

a uma família que tem um Pai amoroso 

e perdoador. Um Pai que não fi cou de 

longe observando a desgraça do pecado 

sobre o homem, mas Se moveu em nos-

sa direção oferecendo-nos a libertação 

do pecado, o mal que aprisiona e mata 

o ser humano.

Aplicação:
Muitas pessoas fazem parte de muitos 

grupos e isso pode ser bom. Muitas vi-

vem tentando fazer parte e, por vezes, 

não conseguem. Mas todos podem fa-

zer parte da família de Cristo se O re-

ceberem e crerem em Seu nome. Re-

ceba você também Jesus em sua vida e 

participe da alegria de pertencer à Sua 

família. Se você já fez isso, comparti-

lhe com outras a alegria de ser fi lha de 

Deus. Isso pode ser através de palavras, 

mas também atitudes de ajuda a quem 

precisa ou gratidão a quem já ajudou 

você. Mostre a todos que você é a alegre 

fi lha de Deus.

8. Oro para que nossos fi lhos tenham sabedoria do Senhor para aproveitar cada 
oportunidade que surgir, para testemunhar.
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Leitura Bíblica: Rute 4:14-17                                                                                                        

Coro: “Este é meu respirar...” 

(Nívea Soares)    

Frase: “Deus é aquele que nutre 

com Sua graça.”

Saúde, boa alimentação, manter 

a forma, regras de nutrição. A 

busca pelos alimentos certos 

e aquilo que realmente faz bem para 

o corpo é um dos ideais da nossa vida 

nos dias de hoje. Todo mundo quer 

ter o corpo em dia, saúde e disposição 

para fazer o que gosta. Mas às vezes nos 

vemos exagerando nessa área. De um 

lado, estão aquelas pessoas que têm um 

cuidado tão grande com a sua alimen-

tação que caem na paranoia de contar 

cada caloria que ingerem no percurso 

de um dia e não conseguem desfrutar 

de seu estilo de vida escolhido. De ou-

tro, temos aquelas que relaxam demais 

e não se cuidam nem um pouco e, por 

isso, acabam colhendo os frutos dessa 

omissão.

O que fazemos, então? Como resolver 

isso?

Procuramos um nutricionista que vai 

ver nosso estado, nos examinar, enten-

der o que o nosso corpo precisa, estudar 

a melhor dieta, com horários, tipos de 

alimentos corretos a serem consumidos. 

Além disso, ele fará um bom acompa-

nhamento de nossa situação para que 

nosso corpo esteja nutrido de tudo 

aquilo que precisamos.

Na vida espiritual não é diferente. Às 

vezes paramos para pensar em como vai 

nossa espiritualidade e acabamos mon-

tando nossas próprias dietas espirituais, 

porque entendemos que somos autos-

sufi cientes para isso. Às vezes vamos 

passar longos períodos lendo a Palavra, 

o que de certo vai nos nutrir do conhe-

cimento das Escrituras, mas se não ba-

lancearmos isso incluindo doses diárias 

de oração e prática da vida cristã estará 

apenas nos “inchando” em uma 

área localizada, e ainda correndo 

o risco de termos um problema 

de saúde. Pior que isso talvez seja 

quando tentamos tomar doses do 

alimento espirituais tão peque-

nas, tão reduzidas, lendo apenas 

um pequeno versículo por dia e 

fazendo apenas as costumeiras 

orações antes das refeições, que 

acabamos perdendo nossa força e 

fi camos desnutridos.

Noemi, uma senhora do povo 

hebreu, achava que sua vida estava 

acabada. Havia perdido o marido 

e os dois fi lhos, sobrou apenas sua 

nora ao seu lado; e ela, uma mo-

abita, provavelmente não conseguiria 

sustentá-la e cuidar dela. Deus, porém, 

preparou um banquete espiritual para 

Noemi, quando fez com que Rute e Boaz, 

o parente resgatador delas, se apaixonas-

sem, se casassem e tivessem um fi lho.

As mulheres da cidade onde viviam can-

taram de alegria. Noemi, antes sem condi-

ções, agora teria um neto que a nutriria, a 

manteria adequadamente alimentada em 

sua velhice, não a deixando passar necessi-

dades, cuidando de sua saúde e lhe dando o 

alimento correto no tempo certo.

Aplicação:
Deus é como o neto de Noemi. Deus é 

aquele que quer nos nutrir com Sua gra-

ça. Ele deseja ardentemente nos nutrir 

espiritualmente, dando as doses certas 

de alimento da Palavra, tendo sempre 

boas consultas em oração, quando po-

deremos falar para Ele o que estamos 

sentindo e Ele poderá nos receitar o 

melhor remédio, além de sempre nos 

incentivar a prática de exercícios de 

uma vida cristã ativa. 

Se deixarmos que Deus seja nosso 

nutricionista espiritual, teremos, com 

certeza, uma dieta balanceada que nos 

permitirá ter a saúde em dia e disposi-

ção para fazermos o que gostamos. Ah, 

sim, e Ele faz questão de cuidar de nós 

e nos segurar pela mão quando estiver-

mos com difi culdades para caminhar, 

assim como um bom netinho segura o 

braço de sua avó para atravessar a rua.

Deus é o melhor médico que existe. 

Se ainda tem dúvidas, faça uma consul-

ta com Ele em oração, Ele com certeza 

fi cará feliz em cuidar de você.

Cuidar do corpo é bom, mas cuidar do 

espírito é tão importante quanto. Gostaria 

de propor que você e suas amigas façam 

uma agenda de oração e leitura bíblica 

juntas. Talvez usando um livro escolhido 

pelo grupo, e que invistam tempo con-

versando umas com as outras sobre o 

que têm aprendido com as meditações e 

orações. Assim todas se ajudarão a man-

terem a forma 

espiritual.

Nutrida pela graça de Deus

Lucas Braga

Cadete 1°ano - Colégio de Cadetes

Semana que termina em 27/02

9. Oro pelo despertamento de crianças, adolescentes e jovens. Que haja um 
mover do Espírito sobre eles, um mover profético, amor pela Palavra de Deus, 
compromisso com Jesus, coração responsivo e alegria em estar na Casa de Deus.
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Semana que termina em 05/03
Quaresma

Tradições
Leitura Bíblica:  Mateus 4:1-11

Cântico: Nº 26 “Jesus, Teu nome é 

santo”

Cada ano, no dia antes do início da 

Quaresma, minha mente se volta 

para minha infância. A terça-fei-

ra, para nós, aqui no Brasil, o último 

dia de Carnaval, sempre foi um dia es-

pecial. Ainda é celebrado na Inglaterra 

como o Dia da Panqueca!  Na escola 

sempre havia panquecas, servidas com 

açúcar e gotas de limão.  Nas cidades 

da Inglaterra ainda são organizadas 

corridas com panelas e panquecas. É 

muito engraçado.

A tradição de fazer, comer, e correr 

com panquecas tem mais que 500 anos.  

A razão é que a Quaresma sempre tem 

sido uma época de jejum, durante a 

qual não se comem guloseimas, mas 

somente alimentação simples, essen-

cial para manter uma boa saúde.  Por 

isso, no dia anterior ao seu início, toda 

manteiga, açúcar, farinha e ovos ti-

nham que ser usados porque na Qua-

resma não podiam ser consumidos. 

Outros costumes foram desenvolvi-

dos em outros países, mas com o mes-

mo motivo. O Carnaval começou em 

Portugal e, nas festas, a carne era o pra-

to principal, pois na Quaresma não era 

permitido comer.  (Que pena que nos-

so Carnaval no Brasil se tornou uma 

desculpa para a permissão de todo tipo 

de comportamento irresponsável!)

Terminando a terça-feira da panque-

ca, sem a tentação de comer gulosei-

mas, então, iniciava-se uma época de 

devoção.

Até hoje, para o cristão, a Quaresma 

(período de 40 dias que termina com a 

Sexta-feira Santa) ao redor do mundo 

- nas igrejas ortodoxas, católicas e pro-

testantes - é uma oportunidade precio-

sa de buscar Deus com mais seriedade, 

lembrando a vitória de Jesus sobre Sa-

tanás, nas tentações e, por fi m, na cruz. 

Jesus, imediatamente antes de iniciar 

Seu ministério aqui no mundo, retira-

-se para o deserto e faz um jejum de 40 

dias e 40 noites.  Então, o Diabo sur-

ge para tentá-lo; e a primeira tentação 

está justamente relacionada à fome fí-

sica: “Se és o Filho de Deus, manda que 

estas pedras se transformem em pães” 

(v. 3).  Contudo, Jesus sabia que, apesar 

do fato de que não há nada de errado 

em se alimentar, o propósito do ini-

migo era desviar a atenção de Jesus do 

foco principal que é o alimento espiri-

tual.  Mas Jesus, como bem sabemos, 

não cede à tentação, e responde ao Dia-

bo com as palavras de Deuteronômio 

8:3 – “Nem só de pão viverá o homem, 

mas de toda a palavra que procede da 

boca de Deus” (v.4).  Que a exemplo de 

Jesus, aproveitemos esta época especial 

do ano para também fazermos algum 

tipo de jejum.  

O convite permanece para nós.  

Nesta Quaresma vamos fazer jejum 

para nos dedicarmos mais à oração e 

à reflexão da Bíblia.  Talvez uma pala-

vra melhor seja dizer: vamos nos ab-

negar de algo que gostamos, mas que 

não precisamos, usando nosso tempo 

e/ou nossos recursos de uma manei-

ra melhor. Podemos não comer doces 

ou não assistir à televisão, a não ser 

um programa jornalístico sério (não 

sensacionalista).  Podemos deixar de 

fazer escova no salão ou deixar de 

visitar a manicure e com o dinheiro 

poupado ajudar uma família necessi-

tada.  (Aqui a dirigente pode deixar 

um espaço para cada uma dar as suas 

ideias.).

Depois da oração será muito inte-

ressante servir panquecas como lan-

che.  Também se tiver tempo, faça uma 

competição, quem consegue virar a 

panqueca no ar mais vezes sem cair no 

chão é o vencedor.

Outra sugestão é providenciar um 

pequeno livro de meditações diárias 

para 40 dias e presentear cada senhora. 

Major Margaret Batista

OD Corpo de Campina Grande

10. Oro pela cura de traumas sexuais, de rejeição, de complexos de superioridade, de 
inferioridade, rejeição e de qualquer outro sentimento que possa gerar a rebeldia.
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Major Joan Burton 

 CD Divisão NE

Motivação - a alegria proposta!
síveis”.  Nestes momentos precisamos 

olhar além do momento, buscar a “ale-

gria proposta” e dela tirar a motivação 

para continuar e vencer. Cabe aqui uma 

alerta - que busquemos sempre motiva-

ção positiva – ouve-se muita história de 

crime motivado pelo ciúme, pelo ódio, 

pelo desejo de machucar e até destruir a 

vida de alguém.

O Dicionário Michaelis oferece a se-

guinte defi nição pela palavra motiva-

ção -  “espécie de energia psicológica 

ou tensão que põe em movimento o 

organismo humano, determinando um 

dado comportamento”.  Em outras pa-

lavras, aquilo que motiva nos põe em 

movimento em direção ao alvo. É mui-

to triste ver pessoas passando pela vida 

aparentemente sem motivação, sem fé e 

sem esperança

Vivemos na era da “autoajuda”. O 

tema está em pauta todos os dias. As li-

vrarias estão cheias das obras de autores 

que falam de motivação. O Facebook e 

outras mídias sociais estão repletos de 

frases motivacionais do tipo “Acorde 

com determinação e vá dormir com sa-

tisfação” ou “O que não te desafi a, não 

te transforma”.  

Qual é sua maior motivação? Qual a 

“alegria” que lhe dá forças para superar 

Leitura Bíblica: Hebreus 12:1-3 e 

Hebreus 12:2b NVI 

Cântico: Nº 73 “Deus enviou Seu 

Filho amado” 

Não pensamos nos acontecimen-

tos da Sexta-feira Santa como 

sinônimo de alegria... afi nal 

Jesus foi torturada, sofreu, morreu e foi 

enterrado – que alegria é essa?  É mais 

para chorar e lamentar. Mas o autor da 

carta aos Hebreus fala em alegria. É cla-

ro que ele não fala que a morte pela cru-

cifi cação foi motivo de alegria, mas afi r-

ma que Jesus tirou a força para suportar 

tudo isso da alegria em Seu coração, da 

certeza de que Ele estava cumprindo a 

vontade de Seu Pai, da convicção que o 

sofrimento seria passageiro e de que a 

recompensa seria bem melhor. Ele sabia 

que voltaria ao Pai e que seu sofrimento 

abriria as portas da reconciliação entre 

o homem e seu Criador.

Para Jesus, a cruz representou um 

meio para chegar ao destino desejado- 

o cumprimento de Sua missão, um meio 

para cumprir a vontade de Deus – um 

caminho a ser percorrido.  

Humanamente falando e, certamente 

para os discípulos, a cruz representa-

va o fi nal de um sonho. Foi um ins-

trumento de morte, capaz de pôr um 

ponto fi nal em tudo que Jesus repre-

sentava, tudo que Ele pregava. Mas, 

para Jesus, representava a passagem 

para algo muito melhor – foi “pela 

alegria que Lhe fora proposta” que Ele 

suportou tudo; Jesus transformou im-

possibilidade em vitória   Charles R. 

Swindoll, escreveu:  “Todos nós nos 

deparamos com uma série de grandes 

oportunidades brilhantemente disfar-

çadas de situ-

ações impos-

os obstáculos, as “situações impossí-

veis” da vida? Jesus nos motiva pelo Seu 

exemplo e pelas Suas palavras. Ele não 

esconde a verdade; todos nós estamos 

sujeitos ao sofrimento, e os desafi os du-

ros da vida – nenhum cristão é isento 

da doença, dos problemas familiares, da 

violência das ruas, do desemprego, da 

perseguição, mas podemos continuar 

por causa da presença de Deus em nós 

– por causa da alegria que é proposta 

para nós. Um pouco antes de enfrentar 

a cruz, Jesus falou para Seus discípulos: 

“No mundo vocês terão muitos sofri-

mentos e tristezas; mas, tenham bom 

ânimo, porque eu venci o mundo” (João 

16:33 – Nova Bíblia Viva) – que maior 

motivação podemos ter que isso: Ele, 

Jesus, venceu o mundo. Por causa da 

salvação que temos nEle, temos a pro-

messa da vida eterna. 

Muitas coisas podem ser fontes de 

motivação, depende das circunstâncias; 

pode ser: família, fi lhos, amigos, carrei-

ra, passeios ou férias. No cântico esco-

lhido para hoje afi rmamos: “Porque Ele 

vive, posso crer no amanhã./ Porque Ele 

vive, temor não há./ Pois, eu bem sei, eu 

sei que a minha vida/  Está nas mãos de 

meu Jesus que vivo está”. Não importa 

qual seja sua situação de vida – que a 

presença de Jesus seja sempre a maior 

fonte de sua motivação.

Atividade: 
Cada uma deve compartilhar sobre 

a “alegria” que a motiva. Sugestão: Na 

semana anterior, peça que tragam  algo 

para hoje (uma fotografi a, fi gura, versí-

culo escrito num cartão) que represente 

sua maior motivação.  Use esses itens 

para montar o Painel da Motivação. 

Semana que termina em 12/03
Quaresma

11. Oro pelos menores abandonados, meninos de rua e crianças órfãs que vivem 
nos orfanatos, entidades do governo, etc. Que o Senhor, com o Seu imenso amor, 
possa assisti-los e suprir cada uma de suas necessidades.
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12. Oro para que nossos fi lhos sejam cada vez mais fortalecidos em Cristo Jesus e 
livres da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida.

Textos Bíblicos: 2 Coríntios 5:14-

21; Lucas 23:32-43

“Pai, perdoa-lhes, pois não sabem 

o que estão fazendo” (Lucas 23:34 

NVI)

Cântico: Nº 72 “Sobre o monte 

Calvário, eu vi uma cruz”

A 
Segunda Guerra Mundial foi 

uma época de muito sofrimen-

to, especialmente na Europa. 

Contudo, entre o sofrimento, surgem 

histórias de perdão e esperança.  Uma 

das táticas de guerra foi a destruição 

com bombas de cidades estratégicas. 

Ambos os lados lançaram toneladas de 

explosivos, noite após noite, para des-

truir fábricas e residências e quebrar o 

espírito do povo. Inevitavelmente pré-

dios históricos também sofreram  Um 

dos mais famosos foi o Catedral de Co-

ventry, na Inglaterra, uma igreja gótica 

construída no século 14. A destruição 

veio em novembro de 1940, durante 

uma noite terrível de bombardeios que 

atingiu toda a cidade ceifando muitas 

vidas. Durante a inspeção no dia seguin-

te, um trabalhador viu dois pedaços de 

madeira medieval no chão, em formato 

de cruz.  Ele os pegou e amarrou com 

cordas para preservar a imagem. Dias 

depois, o Reverendo Richard Howard, 

então responsável pelo Catedral, fi ncou 

esta cruz no altar que sobreviveu e man-

dou cravar as palavras “Father Forgive”.  

(Pai, perdoa) na parede. Num programa 

de rádio nacional, na véspera de Natal de 

1940, Howard declarou que, ao fi nal da 

guerra ele trabalharia com antigos ini-

migos para “construir um mundo mais 

gentil e mais com a natureza do menino 

Jesus”. Assim nas-

ceu o ministério 

pós-guerra do Catedral de Coventry – 

“A Comunidade da Cruz de Pregos”. O 

símbolo dessa comunidade, pequenas 

cruzes, feitas de pregos medievais que 

sobreviveram o incêndio que destruiu 

a igreja, são oferecidas como símbolos 

de perdão e reconciliação – uma das 

primeiras foi enviada à Alemanha, para 

a cidade de Dresden, cuja Catedral foi 

destruída num bombardeio. Nas duas 

cidades, a nova Catedral foi erguida ao 

lado das ruinas da guerra. Hoje existem 

grupos da comunidade trabalhando 

para reconciliação em 170 países, dando 

continuidade a uma missão que surgiu 

em meio ao sofrimento.

Um dos momentos mais marcantes 

da crucifi cação de Jesus é quando Ele, 

no auge do sofrimento, pede o perdão 

de Deus para as pessoas que O crucifi -

caram. Um grande exemplo para nós, 

que não podemos subestimar o valor e 

o poder do perdão. Há momentos em 

que precisamos pedir perdão a Deus e 

ao nosso semelhante por ações, pala-

vras ou pensamentos que causaram dor, 

sofrimento ou ofensa – este momento 

de confi ssão livra-nos do peso do pe-

cado. Há também momentos em que, a 

exemplo de Jesus, precisamos oferecer 

perdão – é este momento de perdão que 

livra nosso coração da mágoa e do sofri-

mento que podem causar danos à nossa 

saúde física e emocional e trazem sofri-

mento desnecessário. É importante lem-

brar também que não precisamos espe-

rar a pessoa que nos magoou; devemos, 

como Jesus fez na cruz, oferecer livre-

mente o perdão.  Não podemos alterar 

o fato que alguém nos fez sofrer, mas, 

podemos decidir perdoar e nos livrar 

da mágoa. Às vezes precisamos perdo-

ar a nós mesmos por algo que pesa em 

nosso coração. Os homens que crucifi -

caram Jesus não pediram perdão e, pelo 

O poder do perdão!

Major Joan Burton 

Divisão NE

relato que temos, nem se arrependeram 

de suas ações.  Contudo, mesmo assim 

Jesus os perdoou. O perdão é libertador 

e abre o caminho para a reconciliação.

A “Comunidade da Cruz de Pregos” 

trabalha para a reconciliação, reconci-

liação que só vem por meio do perdão 

oferecido e aceito. Na cruz Jesus ofere-

ceu perdão aos Seus acusadores e tam-

bém nos abriu o caminho da reconcilia-

ção com Deus. Como lembra o apóstolo 

Paulo, Ele nos confi ou o ministério de 

reconciliação: “Deus em Cristo estava 

reconciliando consigo o mundo, não le-

vando em conta o pecado dos homens, 

e nos confi ou a mensagem da recon-

ciliação” (2 Cor 5:19). Que sejamos os 

protagonistas no perdão e agentes de re-

conciliação que o mundo tanto precisa.

Atividade: 

- Convide um profi ssional da área 

da saúde para falar sobre os efeitos que 

guardar mágoa podem trazer ao nosso 

corpo físico e saúde mental.

- Dar a cada pessoa presente um pe-

queno cartão com o desenho da cruz de 

pregos. Neste cartão cada um pode es-

crever o nome de uma pessoa que pre-

cisa perdoar ou para quem deve pedir 

perdão. Pode até colocar seu próprio 

nome se, por algum motivo, precisa 

perdoar a si mesma.

Semana que termina em 19/03
Quaresma
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Semana que termina em 26/03
Quaresma Major Joan Burton 

CD NE

Leitura Bíblica: Mateus 27:45-55 

“Muitas mulheres estavam ali (...) 

Elas haviam seguido Jesus desde 

a Galileia para o servir”.  (Mateus 

27:55 NVI)

Cântico: Nº 77 “Adoro o Cristo 

vivo, comigo Ele está”              

As leituras bíblicas associadas 

à Quaresma, em especial às 

da Semana Santa, levam-nos 

a sentimentos opostos – da tristeza à 

alegria; do sofrimento à celebração. Se 

nós, que vivemos mais de dois mil anos 

depois dos acontecimentos relatados, 

experimentamos esse leque de emo-

ções – o que diremos das mulheres que 

acompanharam Jesus e Seus discípulos?  

Mateus nos avisa que elas, incluindo a 

mãe de Jesus, estavam com Ele desde 

que saiu da Galileia – presenciaram 

tudo, não estavam à frente das ativida-

des, estavam ali para servir. Mas, com 

certeza, ouviram as palavras de Jesus 

quando Ele falou que deveria morrer; 

viram o povo aclamar Jesus quando 

entrava em Jerusalém; ouviram a con-

denação pública dEle, e, como registra 

Mateus, estavam presentes quando Je-

sus morreu; e algumas dessas mulheres 

tiveram a missão de anunciar a ressurei-

ção aos discípulos (Marcos 16:1-7) – fo-

ram ao túmulo para fazer seu último ato 

de serviço, uma intenção que mudou 

tudo e transformou sofrimento e triste-

za em celebração e alegria. 

Escrevendo no “War Cry” Kenneth 

Hodder refl ete sobre uma Semana Santa 

quando ele presenciou pessoalmente o 

resultado do sofrimento e a alegria do 

túmulo vazio:

“Estava dirigindo meu Jeep, saindo 

do acampamento vazio para pegar a es-

trada que levava à cidade de Da Nang, 

Vietnã do Sul. Estava feliz de estar a 

caminho para celebrar a Páscoa com os 

“Seabees”, membros do batalhão de 800 

homens no qual eu  servia como Cape-

lão da Marinha. 

O sol já estava alto no céu sob o mar 

do Sul da China (...) a estrada de terra 

estava quente (...) Eu a vi na metade do 

caminho entre o acampamento e Da 

Nang – era uma mulher vietnamita, 

ajoelhada ao lado da estrada. Chegan-

do mais perto percebi que chorava até 

soluçar, sua cabeça estava deitada sob 

uma pequena caixa de madeira pintada 

de vermelho.

Parei o Jeep, desci e fui andando em 

sua direção (...) ajoelhei ao seu lado e 

perguntei “Posso ajudar? Ela olhou para 

mim e, vendo o pequeno broche em for-

mato de cruz na lapela da minha jaque-

ta, abriu a caixa e me convidou a olhar 

dentro. Ali vi o corpo de uma criança 

pequena. (...) descobri que ela estava 

tentando chegar à aldeia de seus an-

cestrais onde enterraria seu fi lho. Mas, 

era um dia quente e a caixa estava pe-

sada demais. Fiquei feliz quando ela 

aceitou minha oferta de ajuda. Colo-

quei a caixa no banco de trás do Jeep; e 

ela, sentada ao meu lado, orientou-me 

para chegarmos ao túmulo de sua fa-

mília. Já tinha visto o horror de morte 

violenta, e o veria novamente, mas ne-

nhuma experiência foi tão triste quanto 

essa. Foi um momento de morte e tris-

teza profunda.

No mesmo turno de serviço, um pa-

dre católico e colega capelão comparti-

lhou comigo na celebração da Alvorada 

do Domingo da Páscoa. Na congrega-

ção estavam os Seabees e os Fuzileiros 

Navais que atravessaram os arrozais a pé 

para estar conosco. (...) Dirigi o culto, 

cantamos os hinos de Páscoa e preguei 

sobre a mensagem do túmulo vazio.

Ainda penso no contraste entre a mu-

lher vietnamita, sofrendo, enlutada por 

causa da morte de seu fi lho, e os mili-

tares que celebraram o Senhor ressur-

reto. A primeira foi uma experiência de 

morte e derrota, a segunda, de vida e vi-

tória. A ressureição de Cristo, e através 

dEle a nossa, é o núcleo vivo da fé cris-

tã. Quando descobrimos isso, podemos 

deixar a morte e a derrota e abraçar a 

vida eterna e a vitória.”

Como é sua vida? Você vive na der-

rota que resulta da falta de esperança? 

As mulheres ao pé da cruz certamente 

experimentaram isso. Mas, tudo mudou 

para elas quando souberam da ressurei-

ção de Jesus – o sofrimento deu lugar 

à alegria, a derrota à vitória. Se estiver 

derrotada e sem esperança para o fu-

turo, olhe para o Cristo vivo, Ele certa-

mente estará com você.

Atividade: 
Convide cada sócia a trazer um sabo-

nete para fazer lembrancinhas que po-

dem ser levadas em visitas ao hospital 

ou casa de repouso trazendo, assim, um 

pouco de alegria a lugares associadas ao 

sofrimento e à solidão.

Do sofrimento à celebração

mente estará com você

13. Oro pelo crescimento espiritual de nossos fi lhos. Que não haja pecados não 
confessados, sentimentos de amargura, falta de perdão e nem ânimo dobre.
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14. Oro pelas escolas e faculdades onde nossos fi lhos 
passam a maior parte do dia. Oro pelos diretores, 
professores, orientadores educacionais, coordenadores e por 
cada disciplina que é ministrada aos nossos fi lhos.

Semana que termina em 02/04

Leitura Bíblica: Mateus 11:28-30 

Cântico: Nº 161 “Tua alma está 

ferida”  

Sugestão de Atividade:

Em duplas, entregar um copo com 

água para cada dupla. Cada uma 

segura o copo com água durante 30 

segundos, depois passa para a ou-

tra. Após esse tempo, perguntar se 

foi difícil segurar esse copo. Após 

as respostas, pedir que segurem o 

copo novamente, porém agora por 

30 minutos. Com certeza, fi carão as-

sustadas e dirão que não é possível, 

pois cansará muito os braços. Exis-

te alguma forma de não cansar ne-

nhuma das duas? Sim, se dividirem 

a tarefa, segurando um tempo cada 

uma, visto que, na segunda ordem, 

não foi dito que cada uma deveria 

segurá-lo por 30 minutos.  Dividir 

a tarefa será mais fácil do que fazer 

sozinha.

Devocional com aplicação

Com certeza carregar algo por mui-

to tempo se torna, com o tempo, 

uma tarefa árdua e pesada. Existe 

um grupo de ajuda, que se chama “no 

one dies alone” (“ninguém morre so-

zinho”) que foi criado por enfermeiras 

que trabalham como voluntárias e fi cam 

ao lado da cama daqueles pacientes que 

estão em fase terminal e estão sozinhos, 

sem familiares. A Ideia é que ninguém 

deve enfrentar esse momento sozinho. 

Pensando bem, ninguém deve enfrentar 

nenhum tipo de problema sozinho. 

O Livro de Eclesiastes 4:9 e 10 nos lem-

bra que “é bem melhor serem dois do que 

um, Porque se um 

cair, o outro levanta o seu companheiro; 

mas ai do que estiver só; pois, caindo, 

não haverá outro que o levante”.

Dividir as cargas é algo que ajuda a 

passar pelas situações com mais seguran-

ça, fé e coragem!

Melhor ainda é quando essas cargas 

são divididas com um amigo, que nos co-

nhece, nos ama e nos acompanha. Você 

tem esse amigo?

Deus, no seu infi nito amor e miseri-

córdia, nos permite descansar nEle toda 

a nossa ansiedade, todo o nosso jugo! Ele 

nos ajuda a carregar nosso copo! Sim! 

Como a dinâmica que fi zemos, quando 

carregamos dentro de nós um problema, 

por menor que seja, com o tempo, aqui-

lo vai fi cando pesado, difícil, cansativo! 

Mas se dividimos isso com Deus, Ele 

torna nosso fardo mais leve, nosso jugo 

mais suave! Torna nosso caminhar mais 

tranquilo, pois Ele cuida de nós! Preocu-

pa-se com nosso bem estar, com a nossa 

situação e com nossa vida!

Deus é tão bom, que com Ele não pre-

cisamos estar sozinhos! Não precisamos 

passar pelas situações sozinhos, porque 

Ele está ao nosso lado e envia pessoas 

que são usadas por Ele para nos ajudar. 

Essas pessoas são chamadas de amigos!

É tão bom quando podemos compar-

tilhar nossos problemas com amigos e 

saber que, através de Deus, eles podem 

nos apoiar! Porque Deus Se relaciona 

conosco de diferentes maneiras, e uma 

delas é através de pessoas.

Conclusão:
Se você tem carregado um problema 

sozinho por muito tempo e se sente can-

sado e sobrecarregado, saiba que existe 

um Deus maravilhoso que quer cami-

nhar com você! Deus ajuda você, não 

Capitão Santiago Evans

OD Corpo de Paranaguá

Segurando o copo

somente a carregar seu copo, mas ele 

carrega você nos braços! Encerro com-

partilhando a tão conhecida história, 

“Pegadas na Areia”, e convido você a se 

entregar nos braços do melhor amigo, 

Deus!

“Uma noite eu tive um 

sonho”...
Sonhei que estava andando na 

praia com o Senhor e no céu passa-

vam cenas de minha vida.

Para cada cena que passava, per-

cebi que eram deixados dois pares 

de pegadas na areia: um era meu e 

o outro do Senhor. Quando a última 

cena da minha vida passou diante 

de nós, olhei para trás, para as pe-

gadas na areia, e notei que muitas 

vezes, no caminho da minha vida, 

havia apenas um par de pegadas na 

areia. Notei também que isso acon-

teceu nos momentos mais difíceis 

e angustiantes da minha vida. Isso 

aborreceu-me deveras e perguntei 

então ao meu Senhor:

- Senhor, tu não me disseste que, 

tendo eu resolvido Te seguir, Tu 

andarias sempre comigo, em todo 

o caminho? Contudo, notei que 

durante as maiores tribulações do 

meu viver, havia apenas um par de 

pegadas na areia. Não compreendo 

por que nas horas em que eu mais 

necessitava de Ti,Tu me deixaste so-

zinho. O Senhor me respondeu:

 - Meu querido fi lho. Jamais te 

deixaria nas horas de prova e de 

sofrimento. Quando viste na areia 

apenas um par de pegadas, eram as 

minhas. Foi exatamente aí, “que te 

carreguei nos braços.”
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Leitura Bíblica: Marcos 10:17-22 

Coro: “A minha vida é do Mestre...” 

- Lázaro

Cântico: Nº 269 “Não sou meu, pois 

Tu morreste”

Atividade: Fazer uma gincana de 

perguntas e respostas sobre temas da 

atualidade brasileira.

Falar hoje em dia de “educação” é 

um pouco difícil, parece que o res-

peito pelo outro, a amabilidade, o 

“com licença” e o “obrigado” têm sumido 

do vocabulário das pessoas. Com quanta 

frequência escutamos a frase “que mal-

-educado”, e muito já se tem discutido 

em fóruns e seminários, quem tem que 

educar? A família? A escola? Depende de 

cada pessoa?

Li, faz um tempo, uma história de au-

toria anônima e gostaria de compartilhar 

com vocês:

“No primeiro dia de aula, nosso profes-

sor se apresentou aos alunos e nos desa-

fi ou a que nos apresentássemos a alguém 

que não conhecêssemos ainda. Eu fi quei 

em pé para olhar ao redor. quando uma 

mão suave tocou meu ombro. Olhei para 

trás e vi uma pequena senhora, velhinha 

e enrugada, sorrindo diante de mim. Um 

sorriso lindo que iluminava todo o seu 

ser. Ela disse:

-“Ei bonitão. Meu nome é Rosa. Eu te-

nho 87 anos, posso lhe dar um abraço? Eu 

ri e respondi:

-“É claro que pode!”- e ela me deu um 

gigantesco apertão.

Não resisti e perguntei-lhe: -“Por que 

você está na faculdade em tão terna e ino-

cente idade?”, e ela respondeu brincalho-

na:

-“Estou aqui para encontrar um marido 

rico, casar, ter um casal de fi lhos e então 

me aposentar e viajar”

- “Está brincando” - eu disse.

Eu estava curioso sem saber o que a ha-

via motivado a entrar nesse desafi o com 

a sua idade, e ela me falou- “Eu sempre 

sonhei em ter um estudo universitário, e 

agora estou tendo um.”

Tornamo-nos amigos, tomamos um 

chocolate juntos e durante três meses nós 

teríamos aula juntos e falaríamos sem pa-

rar. No decurso dos anos, Rose tornou-se 

um ícone no campus universitário e fazia 

amigos facilmente, onde quer que ela fos-

se.

Ela estava curtindo a vida e foi convida-

da para falar ao fi nal do curso, na festa da 

formatura:

- “Desculpem-me, eu estou tão nervo-

sa” eu não vou conseguir colocar meus 

papeis em ordem... então, deixem-me 

apenas falar para vocês sobre aquilo que 

eu sei.  Nós não paramos de jogar porque 

fi camos velhos, nós nos tornamos velhos 

porque paramos de jogar.”

- “Existem 3 segredos para continuar-

mos jovens, felizes e conseguir o sucesso:

1) Você precisa rir e encontrar hu-

mor em cada dia.

2) Você precisa ter um sonho; quan-

do você perde seus sonhos, você morre. 

Nós temos tantas pessoas caminhando 

por ai que estão mortas e nem descon-

fi am!

3) Há uma enorme diferença entre 

envelhecer e crescer. Se você tem 19 anos 

e fi ca sentado na cama por um ano inteiro 

sem fazer nada de produtivo, fi cará com 

20 anos. Se eu tenho 87 e fi co na cama por 

um ano e não fi zer coisa alguma, eu fi carei 

com 88. Qualquer um, mais cedo ou mais 

tarde, fi cará mais velho. Isso é uma conse-

quência natural da vida. A ideia é crescer 

através das oportunidades.  Assim, ela de-

safi ou cada um de nós a estudar poesia e 

vivê-la em nossa vida diária.”

No fi m do ano Rose terminou a facul-

dade, que começara tantos anos atrás.

Uma semana depois da formatura, Rose 

morreu tranquilamente em seu sono. 

Mais de 2.000 alunos da faculdade foram 

ao seu funeral, em tributo a uma maravi-

lhosa mulher que ensinou, através de seu 

exemplo, que nunca é tarde para ser tudo 

aquilo que você pode provavelmente ser, 

se realmente desejar.

Jesus foi o grande Mestre; multidões O 

seguiam para escutar Seus ensinos através 

de Suas parábolas, palavras e exemplo. 

Em Marcos 10:17 em diante, encontra-

mos um jovem preocupado com sua vida. 

Queria ser melhor, queria alcançar a vida 

eterna.  Prostrou-se diante do Mestre dos 

Mestres, preocupado, perguntou como 

fazer para alcançar a vida eterna. Ele era 

uma pessoa boa, respeitosa, conhecia e 

tinha guardado os mandamentos desde 

jovem, mas quando Jesus lhe falou o que 

tinha que fazer, ele se foi triste. O Mestre 

queria tudo, toda sua vida consagrada e 

ele não conseguiu dar, e se entregar. A de-

cisão era dele, como a da velhinha da his-

tória que quis aprender nos seus últimos 

dias de vida, como a daqueles que querem 

sempre aprender e melhorar, e como a da-

queles que querem crescer no caminho do 

Senhor e na Sua Palavra.

Essa história terminou triste. Poderí-

amos dizer que esse jovem estava “tris-

temente educado”, mas a história da sua 

vida pode ser diferente. O que Jesus está 

pedindo para você entregar? Pode fazer 

das palavras deste Coro a sua oração: “A 

minha vida e do Mestre”?

 Major Cristina Miraval

OD Corpo de Itaquá

Alegremente educadas

Semana que termina em 09/04

15. Oro para que o Senhor dê aos nossos fi lhos discernimento e fi rmeza para rejeitar 
os conceitos passados em sala de aula que contrariam a Palavra de Deus.
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Semana que termina em 16/04

Leitura Bíblica: Salmo 126:1-3

Coro: “Grande é o Senhor”

Introdução:

“Coisas grandiosas fez o SE-

NHOR por nós, por isso es-

tamos alegres.” Salmo 126:3.  

Quantas de nós podemos exclamar essas 

mesmas palavras do salmista ou dizer 

com o profeta Samuel: “Ebenézer... ‘até 

aqui o SENHOR nos ajudou’.” (1 Samuel 

7:12) Ele já tem feito muitas coisas nas 

nossas vidas, na vida das nossas famílias 

e amigos. Vemos o Seu amor e cuidado 

em cada situação e, por mais que coi-

sas tristes nos aconteçam, por mais que 

tribulações nos sobrevenham, sabemos 

que temos um Deus maravilhoso, que 

não mede esforços para nos ajudar. 

Ele sabe de todas as nossas neces-

sidades e muitas vezes permite que 

passemos por vales escuros, não evita 

que soframos, para que possamos ter 

o nosso carácter lapidado, para que 

possamos aprender. Nós falhamos com 

frequência e geralmente sofremos com 

as consequências dos nossos próprios 

atos impensados.

“Coisas grandiosas fez o SENHOR 

por nós, por isso estamos alegres.” (Sl 

126:3). O momento histórico deste Sal-

mo é o retorno dos exilados, do povo 

que estava cativo na Babilônia. No tem-

po da angústia, a alegria é transformada 

em lamento, a festa em luto e o prazer 

em pranto. Mas o que muitas pessoas 

esquecem é que no tempo de angústia é 

que o Senhor Se manifesta.

No momento da angustia podemos 

nos segurar no versículo de Romanos 

8:28 (ARA) que diz  “Todas as coisas co-

operam para o bem daqueles que amam 

a Deus.” Mesmo que talvez a princípio 

não possamos entender o que este versí-

culo quer dizer.

O Senhor é socorro bem presente no 

tempo da  angústia. (Sl 46:1) O tempo 

de angústia é apenas um momento da 

nossa vida.  “O choro pode durar uma 

noite, mas a alegria vem no amanhecer”, 

vem no tempo certo, no tempo do nosso 

Senhor. A noite que é mencionada neste 

versículo muitas vezes parece que nun-

ca vai acabar, que o dia nunca irá che-

gar. Mas ele chegará; e quando chegar 

nos restará apenas louvar e glorifi car a 

Deus pela angustia passada e 

pelo crescimento dado através 

da tribulação.

 Quando nos acharmos fra-

cos podemos nos lembra Da-

quele que estará sempre com 

Seus braços abertos nos forta-

lecendo, pois “Diga o fraco: Eu 

sou forte, porque a alegria do 

SENHOR é a vossa (nossa) for-

ça.” (Joel 3:10; Neemias 8:10).

Conclusão:
Só quem espera no Senhor pode dizer 

que coisas grandiosas Ele faz, como no 

Salmo 126.3. Por isso, ao acordar a cada 

manhã diga: “Grandes coisas o Senhor 

vai fazer neste dia por mim e por minha 

família, por isto eu já posso me levantar 

alegre”.

O salmista tinha muitos motivos para 

se alegrar no Senhor, e reconhecer a 

grandeza de Deus. 

Nós também temos muitos motivos 

para nos alegrar no Senhor e reconhe-

cer Sua grandeza em nós: ao acordar-

mos todas as manhãs, termos um teto 

sobre nossas cabeças... “As misericór-

dias do Senhor se renovam a cada ma-

nhã! Grande é a sua fi delidade!” (Lm 3. 

22-23) O que mais você pode pensar 

rapidamente como motivo para se ale-

grar? (Deixe que falem)

Que neste dia você possa refl etir em 

tudo que o Senhor fez em sua vida, na 

sua família, e reconhecer que realmente 

temos muitos motivos para nos alegrar 

no Senhor.

Vamos continuar fi rmes na rocha que 

é Cristo e deixar que o Senhor reine  

absoluto nas nossas vidas. Vamos nos 

despir do Eu e deixar que CRISTO viva 

no centro das nossas vidas, dos nossos 

corações.

Oração:
Senhor, agradeço-Te por tudo que 

tens feito em mim e através de mim. 

Que cada dia eu possa me lembrar das 

coisas que o Senhor tem feito e assim 

eu venha a Te glorifi car mais e mais.  

Amém.

Capitã Camila Cardoso

OD Corpo de Alegrete - RS

“Coisas grandiosas fez o 
Senhor por nós”

16. Oro por capacidade intelectual e bom aprendizado. Que nossos fi lhos tenham 
prazer nos estudos.
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Aprendendo com o girassol

Semana que termina em 23/04

Leitura Bíblica: Lucas 4:8

Coro: “Cristo é o meu sol” – Nane 

Azevedo 

Sabia que...

O girassol é uma planta anual que 

atinge de 40 cm a quase 8 m de al-

tura, dependendo do cultivo? Seus 

grandes capítulos fl orais são bas-

tante apreciados em jardins e há 

um grande número de cultivares 

ornamentais, além de haver muitos 

cultivares agrícolas.

Introdução:

Você já parou para observar a fl or 

chamada GIRASSOL? Seja num 

campo de girassol ou um soli-

tário pé em um jardim, não tem como 

esconder a beleza desta fl or, o amarelo 

forte de suas pétalas e o seu caule verde 

e forte chamam nossa atenção. Obser-

vando melhor, percebi que à noite o gi-

rassol fi ca inclinado para baixo como se 

estivesse triste; mas, quando o sol nas-

ce, ele começa a se levantar e, em pleno 

meio dia, o girassol está tão fi rme e bo-

nito que, ao vê-lo refl etindo a luz do sol 

em suas pétalas, não há como não olhar 

para o sol e não contemplar a sua força 

e beleza. Mesmo passando por tempes-

tades e ventos fortes, o girassol sempre 

acompanha o sol, de leste a oeste, do 

amanhecer ao anoitecer e é por isso que 

ele tem esse nome: GIRASSOL.

Você é como um girassol.
Pode estar no meio de muitas pes-

soas ou solitária em seu quarto, não 

importa o lugar, não tem como escon-

der a beleza da criação de Deus.  Você 

tem a delicadeza das pétalas e a fi rme-

za do caule, naturalmente você chama  

atenção das pessoas. Mas ao observar 

você, o que elas vêem? Alguém triste 

e cabisbaixa, reclamando dos proble-

mas como: marido alcoólatra, fi lhos 

desobedientes, enfermidades etc.? Ser 

mulher realmente é viver uma vida de 

constantes desafi os, mas lembre-se do 

que disse Jesus: “Eu lhes disse essas coi-

sas para que em mim vocês tenham paz. 

Neste mundo vocês terão afl ições; con-

tudo, tenham ânimo! Eu venci o mun-

do” (João 16:33). 

Portanto, precisamos experimentar 

uma adoração e um estilo de vida e de 

comunicação com Deus que vá muito 

além do mental e físico. Embora pre-

cisemos adorar com nossa mente, no 

nosso culto físico. Embora precisemos 

adorar com nossa mente, no nosso cul-

to racional, precisamos nos comunicar 

com o Senhor em espírito. É algo que 

transcende a nossa existência física. É 

algo que está dentro de nós! 

Ele é o seu sol, a luz que ilumina o seu 

caminho, e assim como o girassol, não 

deixa de seguir o sol, você não deve tirar 

os olhos da Cruz, seguindo Jesus o tem-

po todo, todos os dias de sua vida, em 

cada levantar até o deitar; porque assim 

como o sol nasce e se põe todos os dias, 

e não há como impedir esse curso na-

tural, assim é Jesus, que nasceu, sofreu, 

morreu e ressuscitou para nos salvar; e 

logo vai voltar para nos levar para perto 

do Pai que está nos céus.  

Aplicação:
Assim como o girassol, no auge do 

seu olhar para o sol, nos leva também a 

olhar para o sol, que o brilho do Senhor 

resplandeça em você de tal forma que, 

ao olhar para você, as pessoas sejam le-

vadas a olhar para Cristo Jesus.

Como cristãs, nunca podemos nos 

acostumar com o que fazemos, mas de-

vemos sempre sondar o nosso coração 

e ver se estamos completamente apai-

xonados pelo Senhor e pelo ministério 

DELE em nós e se isso refl ete Sua pre-

sença em nossas vidas.

 Cadete 1° ano André Sena

Colégio de Cadetes

17. Oro pela saúde física, mental, emocional e espiritual de nossos fi lhos. Por 
seu crescimento e amadurecimento em todas estas áreas.
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Semana que termina em 30/04

Leitura Bíblica: Provérbios 17

Coro: “Eu tenho um amigo que me 

ama”     

O importante da amizade  

(poema)

O importante da amizade não é 

conhecer o amigo;

e sim saber o que há dentro dele!...

Cada amigo novo que ganhamos 

na vida, nos aperfeiçoa 

e enriquece, não pelo que nos dá, 

mas pelo 

quanto descobrimos de nós 

mesmos.

Ser amigo não é coisa de um dia. 

São gestos, palavras, 

sentimentos que se solidifi cam no 

tempo 

e não se apagam jamais.

O amigo revela, desvenda, 

conforta.

É uma porta sempre aberta em 

qualquer situação.

O amigo na hora certa, é sol ao 

meio

dia, estrela na escuridão.

O amigo é bússola e rota no 

oceano,

porto seguro da tripulação.

O amigo é o milagre do calor 

humano

que Deus opera no coração.

(Desconhecido)

Sugestões de Atividades: 

Oferecer um vaso de fl or para sua 

melhor amiga amável e um vaso 

para sua amiga rabugenta.

“Em todo o tempo ama o ami-

go e para a hora da angústia 

nasce o irmão”.  (Provérbios 

17:17)

Esse é um dos textos que melhor des-

creve a essência da amizade. Ter amigos 

é um presente do Senhor. Poder compar-

tilhar as lutas, alegrias, vitórias, tristezas.

O Senhor Jesus nos ensinou com Sua 

própria vida que precisamos de pessoas 

por perto para crescermos, para um aju-

dar o outro. Veja o seu relacionamento 

com seus discípulos. João era o Seu pre-

dileto.

A própria Bíblia diz:

“Melhor é serem dois do que um. Por-

que se um cair, o outro levanta o seu 

companheiro; mas ai do que estiver só; 

pois, caindo, não haverá outro que o le-

vante.” (Eclesiastes 4:9-10)

Deus preza por amizades verdadei-

ras. Ele Se alegra quando temos rela-

cionamentos saudáveis. Nós precisamos 

buscar do Senhor discernimento para 

selecionar os nossos amigos. Nem todo 

aquele que abraça você e elogia verdadei-

ramente deseja seu bem. Infelizmente es-

tamos num mundo corrompido onde as 

pessoas buscam a qualquer custo se pro-

moverem, tirar proveito de alguma situ-

ação, levar vantagem. Quase tudo hoje é 

baseado no interesse, na troca.

Amizade verdadeira não é isso. Ami-

zade verdadeira se consolida, se fortalece 

em momentos difíceis.  Ludmila Ferber 

tem uma canção que diz:

“Amigo se faz em tempos de paz, mas 

na angustia que se prova o seu valor. 

Quem é amigo suporta e crê. Quem é 

amigo é fi el até o fi m”!

Amigos verdadeiros oram por você, 

são usados por Deus para alertar, repre-

ender, instruir, estão presentes a cada 

momento em todos os lugares.

As coisas são boas, os lugares são bons, 

Dayanna Rodrigues - Internet         

por DDMF PR/SC

os passeios são agradáveis, porque há 

pessoas conosco. O bom não é o lugar, 

mas a companhia. O que você acha de 

visitar um parque de diversões sozinho? 

Você vai gritar na montanha russa e não 

terá ninguém para gritar com você. Você 

vai rir no trem fantasma e não terá outro 

riso junto ao seu. Você vai se emocionar 

algumas vezes e não terá uma compa-

nhia para se emocionar com você. Isto é 

insuportável. Almejamos o céu. Quere-

mos ir para o céu, porque Jesus está lá. O 

céu só é bom por causa de Jesus. Sem Ele 

não tem graça alguma. Até mesmo Jesus 

nos alertou para a necessidade de fazer 

amigos.

Somos seres sociais. Deus nos fez as-

sim. Precisamos dos amigos, mais do 

que podemos imaginar. Portanto, con-

servemo-los, lutemos por eles, amemo-

-los assim como Jesus fez conosco. E que 

não seja necessário termos como nossos 

amigos especiais os gatos, os pássaros e 

os cachorros. Que possamos dar graças 

a Deus pelos nossos amigos que falam a 

nossa língua, nos entendem, nos amam 

e podem chorar conosco nos momentos 

difíceis. 

Tenho certeza de que agora vieram al-

gumas pessoas importantes à sua mente. 

Meu convite hoje é para que você ore ao 

Senhor agradecendo por suas amizades 

verdadeiras. Para que o Senhor abençoe 

seus amigos e use você como um também. 

Ter amigos é um presente de Deus

18. Oro pelo caráter, temperamento e personalidade de nossos fi lhos. Que no seu 
modo de ser e viver dêem um bom testemunho de Cristo.
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Leitura Bíblica: Atos 9:36-43 

Música: “Minha razão de viver” 

(Melissa)    

Coro: “Tudo o que sou e possa ser”

Introdução:

Já imaginaram que maravilhoso 

seria se todas as coisas boas que 

temos nesta vida pudessem vir em 

dose dupla? Duas vezes maior! Como por 

exemplo: “Nosso salário”, “Nossas férias”, 

“Nosso tempo, “Nossa saúde”“! Eu não 

sei o que entraria na sua lista de coisas 

que gostaria que se tornassem duas vezes 

maiores, que se multiplicassem!

A Bíblia nos fala de uma mulher que 

teve “Alegria em dose dupla”. Ouça a sua 

história para que você entenda essa afi r-

mação.

Seu nome é bem diferente! Talvez você 

nunca tenha ouvido falar! E até mes-

mo nem sabia que era um nome bíblico: 

“DORCAS”.

A história dessa mulher está registrada 

no Novo Testamento, mais especifi ca-

mente em Atos 9:36-43. Ela é chamada 

de discípula, moradora da cidade de Jope. 

E ainda mais... “ERA NOTÁVEL PELAS 

BOAS OBRAS E ESMOLAS QUE FA-

ZIA”. Através dessa descrição, podemos 

ter uma noção de quem era essa mulher.

Ao ser chamada de discípula, entende-

mos que Dorcas possuía uma experiên-

cia de conversão, conhecia a Jesus como 

Seu Salvador. Só pode se tornar discípulo 

aquele que conhece a Jesus.

Outra característica de Dorcas que nos 

chama a atenção é a sua bondade, que era 

demonstrada através da sua habilidade de 

costurar! Ela usou essa habilidade ajudan-

do àqueles que necessitavam. Dorcas ad-

quiria os tecidos e fazia túnicas, vestidos, 

que eram doados, para essas pessoas; 

a Bíblia menciona especialmente as 

viúvas. Era comum na cidade de Jope 

encontrar mulheres que haviam per-

dido seus maridos em acidentes no 

mar, pois Jope era uma cidade costei-

ra.

Dorcas fez muitos amigos, ganhou 

muitos admiradores, por causa da sua 

bondade e generosidade.

“Aconteceu, naqueles dias, que ela fi cou 

doente e veio a morrer... (vers. 37). Sua 

morte trouxe grande tristeza, especial-

mente para aquelas pessoas que lhe eram 

mais chegadas, não se conformavam com 

sua partida. Perderam não apenas uma 

irmã em Cristo, mas, uma amiga.”

Nessa ocasião, o apóstolo Pedro se en-

contrava em Lida, cidade próxima a Jope. 

Ao saberem disso, os amigos de Dorcas 

fi zeram Pedro saber que havia acontecido 

(conheciam Pedro, e colocaram nele uma 

esperança de reverter aquele quadro) e 

pediram a Ele que viesse ter com eles e 

que não se demorasse.

Pedro os atendeu e, tendo chegado, fo-

ram para o cenáculo (lugar de oração), 

onde haviam colocado o corpo inerte de 

Dorcas. Todas as viúvas o cercaram, cho-

rando e lhe mostrando as túnicas e os ves-

tidos que Dorcas havia feito e dado para 

elas.

Pedro fez com que todos saíssem e, 

pondo-se de joelhos, orou. Voltando-se 

para o Corpo, disse: “Tabita, levanta-te! 

Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro se sen-

tou.” (v. 40)

Que alegria! Dorcas, pelo poder de 

Deus, teve sua vida de volta! “Alegria em 

Dose Dupla”, Deus permitiu Dorcas re-

viver, trazendo alegria para aqueles que a 

amavam! Ela prosseguiu servindo a Deus, 

através de sua habilidade, amor e preocu-

pação com o outro. Deus multiplicou seus 

dias de vida!

Perguntas para discussão::
• Quais são as minhas habilidades?

• De que maneira eu as estou usado?

• Tenho disposição para gastar meu 

tempo, recursos e talentos em fa-

vor do outro?

Coro: “Tudo o que sou”

Sugestões: 
Meditem sobre “dons e talentos”.

Dons espirituais – Como descobrir o 

meu?

Identifi que as áreas de sua Igreja aonde 

você pode atuar, por exemplo:

*Ouça aos apelos das programações a 

serem realizadas e participe.

*Identifi que carências em sua igreja.

*Pergunte a soldados experientes ou ao 

seu Ofi cial Dirigente, o que faz a pessoa 

naquela função.

*Ou desenvolva um projeto que esta em 

seu coração.    (1Co. 12:7)

*Sirva a Deus com seus talentos (ex: 

música, artes...),

Paixões (ex: teatro, dança, esportes, sua 

profi ssão..),

Habilidades (ex: cozinhar, costurar, 

consertar coisas, limpar computador..)

 E nos mandatos do Senhor (evange-

lizar, contribuir, louvar, ajudar ao próxi-

mo).

*Lembre-se que exercer o seu dom não 

tem a ver somente com exercer cargos, 

participar nos cultos ou promover pro-

gramações na igreja. Durante a semana 

você pode visitar irmãos desviados e exer-

citar o dom da exortação (Efésios 4:12).

Major Ana Raquel Pereira

OD Corpo Central - SP

Alegria em dose dupla

Semana que termina em 07/05 

19. Oro pelo bom relacionamento entre irmãos, para que haja harmonia, 
camaradagem e respeito mútuo entre eles.
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Semana que termina em 14/05

Leitura Bíblica: Salmo 139:1-10 

Cântico: Nº 135 “Eu vou contar o 

que meu Deus”   

Versículos-Chave: Filipenses 4:12-

13

Dinâmica: 

Quem na sua infância já leu Polyana 

e o jogo do contente? Um clássico de 

Eleanor H. Porter. Conta a história de 

uma menina órfã que teve que ir morar 

com a tia e suportar algumas maldades 

impostas por ela. Em meio à dor e ao 

sofrimento vividos, Pollyana sempre 

encontrou motivos de agradecimento 

a Deus e conseguia ver um lado positi-

vo para todas as situações complicadas.

Pollyanna tinha pai, mãe e irmãos to-

dos mortos, mas, sempre estava con-

tente. Isso parece difícil de acreditar: 

fi car contente se toda a sua família está 

morta; mas Pollyanna era assim por 

causa de um jogo que seu pai lhe en-

sinara, de fi car contente com o que há.

Toda a cidade era muito triste, as pes-

soas não viam felicidade em nada. As-

sim que Pollyanna chegou, a cidade 

nem parecia a mesma! A menina fez 

amizade com todos e lhes ensinou o 

“jogo do contente”. Isso mudou muitas 

pessoas.

Distribua fi chas relatando situações 

complicadas, pode ser fi cção ou vida 

real, por exemplo, notícias.

As participantes deverão encontrar 

em meio às situações colocadas, mo-

tivos de consolo e agradecimento. É 

um exercício complicado, já que nossa 

natureza é sentir o que o outro sente e 

revoltar-se com as injustiças.

Introdução:

Nós, seres humanos, temos nossa 

vida separada por capítulos. Há 

capítulos inesquecíveis, com 

momentos alegres, conquistas e reali-

zações, momentos marcantes, momen-

tos que, se pudéssemos, pausaríamos 

só para curtir mais um pouco. Porém, 

existem outros capítulos na nossa vida 

os quais jamais gostaríamos de lembrar, 

porque são lamentáveis; simplesmen-

te aconteceram e não poderemos fazer 

nada para apagá-los. São esses os mo-

mentos nos quais provamos tristeza, 

dor e decepção.  Nosso tema para esse 

ano é Alegria! E talvez você concorde 

comigo que só pode conhecer a alegria 

quem já conheceu a tristeza. Sem a tris-

teza, a alegria não faria sentido algum.

Mesmo assim, ninguém quer passar 

por ela para sentir alegria. Certamente 

que esses capítulos são necessários para 

nosso fortalecimento e crescimento e 

ninguém está isento deles. O que entra 

em jogo é como agir e reagir diante deles.

A verdade é que, embora saibamos 

que vai passar, tristeza e dor machucam, 

causam feridas e, muitas vezes, é difícil 

de compreender e ter paciência até que 

tudo acabe. Muitas vezes a dor pode ser 

tão grande ao ponto de não conseguir-

mos encontrar palavras para expressar 

uma oração. 

Diante disso, onde está a alegria?

Lembro-me de um desses capítulos 

que passei em minha vida, no qual me 

encontrava triste e angustiada, a ponto 

de tentar fazer uma oração e não con-

seguir me expressar diante de Deus. Eu 

tentava orar, mas só conseguia chorar. 

Não conseguia formular frases para 

expor meus sentimentos de dor. Foi 

quando, chorando, disse: - “Senhor, me 

abraça! Fale comigo, Senhor, porque eu 

mesma não consigo falar nada.” Se não 

conseguia falar, quanto mais pensar em 

fi car alegre em meio àquela situação de 

tristeza que vivia naquele momento.

Foi quando encontrei consolo nas 

palavras do salmista que, ao escrever 

o Salmo 139, fala sobre a presença de 

Deus que não nos abandona. Não só 

isso, Ele conhece meu interior, sabe o 

que estou sentindo e não importa como 

eu me encontre ou onde me encontre, 

onde eu estiver a Sua mão direita me 

guiará e me susterá. Essa foi minha ale-

gria em meio à tristeza, e com o meu 

ânimo mais alegre e esperançoso pude 

compreender melhor o que nos é ensi-

nado no Salmo 46:1 onde também en-

contrei consolo, pois fala que Deus é 

nosso escudo e fortaleza, socorro bem 

presente na tribulação.

Conclusão: 
Estamos nesse mundo e não estamos 

livres de adversidades, não estamos li-

vres de capítulos de tristeza. A boa no-

tícia,  que enche de esperança e gozo, 

é que em todos os capítulos de nossa 

vida, Deus se faz presente e, em muitos 

desses, nos pega no colo, nos fortalece e 

nos orienta, dando paz e tranquilidade 

até que tudo passe.

É maravilhoso saber que é possível, 

em meio à tristeza, encontrar grande 

alegria através do amor e cuidado de 

Deus.

Mesmo nos dias tristes, 
posso encontrar alegria

Tenente Cátia Luciana Barbosa

OD Corpo de Uruguaiana

20. Oro pela paz, harmonia, alegria e amor em nossas casas. Que nossos fi lhos 
tenham prazer em estar em nossa companhia.
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“Alegremente Sua”

Semana que termina em 21/05

Leitura Bíblica: Lucas 10.38-42 e 

João 12.1-8                                                                                        

Cântico: Nº 224 “Muitas coisas eu 

não posso entender” 

Você já passou pela situação de ter 

uma impressão ruim de alguém 

à primeira vista e depois mu-

dar completamente sua opinião sobre a 

mesma pessoa porque passou a conviver 

com ela e a conheceu melhor?

Essa situação é muito comum, porque 

conhecemos de verdade uma pessoa 

quando “gastamos” tempo ouvindo-a e 

participando de seu dia-a-dia. O con-

trario também é bem verdade – às vezes 

temos uma boa imagem de uma pessoa 

e, ao conhecê-la melhor, nos decepcio-

namos; porém, de uma maneira ou de 

outra, só conhecemos alguém quando 

passamos a conviver; quando disponi-

bilizamos tempo de qualidade com esta 

pessoa. 

No texto de Lucas 10.38-42, lemos 

sobre Maria. Uma jovem que demons-

trou um grande interesse em ouvir o 

que Jesus tinha a dizer. Ela abandonou 

muitas coisas que estavam acontecendo 

ao seu redor, porque, para ela, era muito 

importante ouvi-Lo; estar com Jesus era 

algo que lhe dava prazer, que lhe trazia 

alegria. 

Ninguém precisa nos obrigar a fazer 

algo que nos dá prazer. Naturalmente 

somos impulsionados a fazer aquilo que 

gostamos. É uma escolha que fazermos, 

muitas vezes, inconscientemente. Com 

os relacionamentos acontece a mesma 

coisa. Normalmente escolhemos fi car 

com quem temos mais afi nidade, quem 

amamos.  O relacionamento com Jesus 

também acontece da mesma forma. À 

medida que nos aproximamos dEle e co-

nhecemos quem Ele é, conhe-

cemos Seu amor e como Seus 

ensinamentos trazem alegria 

e bem estar à nossa vida, mais 

temos vontade de estar com 

Ele, de disponibilizarmos tem-

po para conhecê-Lo; Através 

da leitura dos ensinamentos 

bíblicos, do tempo devocional 

e da oração. 

Na passagem de João 12.1-8, 

vemos outra demonstração do amor de 

Maria para com Jesus. Quando conhe-

cemos alguém, enxergamos muito mais 

sobre esta pessoa que outro que não a 

conhece muito bem. Apesar de passar 

mais tempo com Jesus, Judas e outros 

que andaram com Ele não O conheciam 

tão bem como Maria. Ela teve a sensibi-

lidade de perceber que Jesus estava pas-

sando por tempos difíceis e precisava de 

seu apoio e demonstração de carinho 

e atenção. Na primeira oportunidade, 

com uma ação muito nobre para a sua 

época, declara compreender que está 

atenta ao sofrimento dEle e demonstra 

sua solidariedade, comovendo-O de tal 

forma que seu ato vem a ser conhecido 

até nos dias de hoje. 

No desenvolvimento de um relacio-

namento saudável, sabemos que é pre-

ciso interesse de ambos os lados e o 

diálogo (não o monologo) passa a ser 

peça fundamental neste processo; sabe-

mos também que é preciso abandonar 

nossas ideias pré-concebidas da pessoa 

a qual pretendemos conhecer para nos 

revestirmos de quem ela é de verdade. 

Para tanto, sugiro que façam uma ilus-

tração individual, seja com um desenho 

ou descrevendo - usando uma metáfora 

que revele: Quem é Jesus para você; o 

que você conhece de Jesus? Compar-

tilhem e assumam o compromisso de 

ler os ensinamentos dEle identifi can-

Cadete 1° ano Jaqueline Nascimento

                      Colégio de Cadetes

do Suas qualidades. Descreva também 

como Ele Se tem revelado para você em 

sua experiência pessoal com Ele. 

Aplicação: 
Que bom que Jesus não fi ca com  im-

pressão ruim a nosso respeito à primei-

ra vista.  Ele não discrimina, nós somos 

consideradas. Somos valiosas. E, além 

disso, nossa importância está embutida! 

Nosso valor é nato.

Sabe, se houvesse uma única coisa que 

Jesus quisesse que entendêssemos, seria 

isto: uma pessoa tem valor simplesmen-

te porque é uma pessoa. É por isso que 

Ele tratou as pessoas do jeito que as tra-

tou. Pense nisso. A menina fl agrada fa-

zendo bagunça com quem não deveria 

– Ele a perdoa. O leproso intocável que 

pediu para ser limpo – Ele o tocou. E o 

caso do cego à beira do caminho – Ele 

o honrou. E aquele farrapo humano vi-

ciado em autopiedade sentado junto ao 

poço de Siloé – Ele o curou! 

Ouça com atenção. O amor de Jesus 

não depende daquilo que fazemos para 

Ele – de forma alguma. Aos olhos do 

Rei, você tem valor simplesmente por-

que existe. Você não precisa parecer 

bom nem sair-se bem. Seu valor é nato.

Pense nisso por apenas um minuto. 

Você é valiosa simplesmente porque 

existe.

 

21. Oro por cada criança, adolescente e jovem de nossa igreja.
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Semana que termina em 28/05
SS Lilian Soares

Corpo de Joinville

E agora, amigo?
Leitura Bíblica: Jó 33.1-7  

Cântico: Nº 418 “Quero ser um vaso de 

bênçãos...” 

Dinâmica: 2 grupos. 

1º grupo: Cada pessoa deve receber R$ 

10,00 de brinquedo.  Esse grupo deve 

ser lembrado que é cristão.

2º grupo: Cada pessoa deve receber um 

envelope com um pedido, para as pes-

soas do primeiro grupo.

A pessoa ouvirá o pedido, ela poderá 

dizer sim ou não,  dando uma contra-

proposta.

Pedidos: 

• Amiga, eu quero comprar um bilhete 

de jogo. Me empresta R$10,00?

• Meu fi lho quer ir à balada. Me em-

presta R$10,00 para dar a ele?

• Você tem R$10,00 para me emprestar? 

Vou dar ao meu marido. Não aguento 

mais ele em casa, prefi ro que vá beber.

• Eu gostaria de ir a um parque com 

meus fi lhos, mas estou sem dinheiro. 

Você pode me emprestar R$10,00?

• Você poderia me emprestar R$10,00 

para comprar passagem de ônibus para 

eu ir à igreja?

• Vou fugir de casa, preciso de R$10,00 

para o táxi. Me empresta? Tenho certe-

za que você me compreende.

• Ontem eu gastei os meus últimos tro-

cados comprando cigarros. Me empres-

ta R$10,00 para comprar leite para os 

meus fi lhos?

Ao dirigente da atividade: Lembrar às 

presentes que muitas serão as situações 

vivenciadas por elas e que a necessidade 

de permanecerem arraigadas nos princí-

pios cristãos trará a cada uma a certeza 

de estarem, realmente, sendo amigas ou 

não!

Oração: Que o Senhor Deus dê discer-

nimento e sabedoria ao lidarmos com 

situações constrangedoras vivenciadas 

com nossos amigos.

Jó, servo de Deus, homem ín-

tegro, cheio de felicidade e 

próspero, estava passando por 

uma situação que jamais nenhum de 

nós aqui espera passar um dia. Per-

deu familiares, perdeu bens e fi cou 

muito doente. Três amigos, sabendo 

do ocorrido, vieram consolá-lo e não 

aguentaram vê-lo naquele estado, e cho-

raram com ele sete dias e sete noites.

Foi uma atitude e tanto, não acham?

Como seria bom se tivessem fi cado 

assim, mas cada um começou a falar 

sobre o que pensava acerca do infortú-

nio de Jó. Desde o cap. 4 até o cap.31, há 

conversas de cada um com Jó e, apesar 

de palavras de apoio, muito mais duras 

eram as palavras de negatividade, fa-

zendo Jó se sentir um nada.

Mas espere! Outro amigo, não men-

cionado no vers.11 do cap. 2 que, segun-

do estudiosos, era de “menor signifi cân-

cia”, por isso não consta entre os citados 

no cap.3, apareceu no cap. 32. Esse ami-

go fi cou indignado com os outros e com 

o próprio Jó. Mas graças a Deus por ele; 

pois, no capítulo 33 em diante, Eliú – 

o verdadeiro amigo – relembra a Jó o 

amor e misericórdia de Deus.

Eliú tinha só um compromisso e era 

com Deus, não importava com quem 

estava à verdade: se com os três amigos 

ou com Jó, só queria defender o Deus 

verdadeiro em quem cria.

Assim como Eliú, muitos se sentem 

obrigados a dizer verdades a outros, 

verdades que, às vezes, magoam, mas 

é bom lembrar-se que só aqueles que 

querem e oram pelo seu bem lhe dirão a 

verdade, ainda que dolorida.

Eliú disse a verdade, foi usado como 

um homem de Deu; não estava ali 

para bajular Jó, nem para acusar os 

seus amigos, mas para mostrar a Jó 

que a honra a ser defendida não era a 

dele, mas a de Deus.

Que diferença! Jó retoma a fé, antes 

abalada e, como se fosse outra pessoa, 

apesar de suas feridas, numa conver-

sa direta com Deus, diz: “Eu sei que 

tudo podes, nenhum dos teus planos 

pode ser impedido.” 

Conclusão:
A lição de Eliú para nós é: nunca 

tente ajudar um amigo escondendo 

dele a verdade sobre as suas falhas, 

mas, sim, com amor, confrontando 

com seu pecado e lhe mostrando o 

que deve avaliar em seu proceder. 

Honre a Deus, ainda que perca o 

amigo. Se não podemos ajudar na ca-

minhada de alguém, melhor que nos 

afastemos. Não passe a mão na cabe-

ça de alguém que você reconhece em 

condição de erro, não peque você em 

se omitir e permitir-se estar vulnerá-

vel ao pecado, concordando com as 

falhas do amigo.  

Que sejamos um vaso de bênção 

nas mãos de Deus. Não para nossa 

glória e honra, mas, sim, para a glória 

e honra do nome de Jesus Cristo!

Um verdadeiro amigo conduz a 

um fi nal feliz, por conta de quem? De 

Deus, é claro! 

22. Oro pela extinção de preconceitos sociais e raciais entre 
nossos jovens, adolescentes e crianças. Que seja estabelecido o 
amor fraternal e o sentimento de pertencer à família de Deus, 
seja qual for a raça, cor ou posição social de cada um.
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Leitura Bíblica: Provérbios 22.6 e 

Mateus 22.37

Música: “A cada momento, andando 

na presença do Senhor”    

 

Introdução:

A 
infância hoje tem sido mar-

cada com diversas situações 

diferentes de anos atrás. As 

informações chegam para todos, cada 

vez mais rápido, e as crianças têm sido 

bombardeadas com todo tipo de cenas, 

tendências, violência, e toda essa diver-

sidade de opiniões e ideias, que em vez 

de facilitar e contribuir para a constru-

ção da identidade e personalidade, acaba 

confundindo-as.

Nos dias de hoje, o ensinar tem se tor-

nado uma tarefa bastante difícil. O edu-

car que antes tinha o seu lugar no lar, tem 

sido esquecido ou até mesmo deixado de 

lado, e a consequência disso tem se refl e-

tido no que vemos no dia a dia.

Em casa era comum e normal dizer 

um “não” às crianças. E isso era aceito e 

respeitado pelos fi lhos, sobrinhos, netos. 

Havia limites, e cada um sabia até onde 

ia a sua própria liberdade. Hoje, por in-

crível que pareça, algumas crianças, ao 

ouvirem um não, fi cam frustradas, aba-

ladas, e os responsáveis por elas não têm 

conseguido lidar com essa situação. E 

para as crianças não se sentirem tão mal, 

dá-se presentes, compra-se tudo que elas 

querem, mas que não precisam. 

A tarefa do educar, do ensinar, tem 

sido transferida, na maioria das vezes, 

do lar para a escola. Mas isso não é res-

ponsabilidade da escola. Talvez aí esteja 

o equívoco de papéis, de responsabili-

dades. Onde devem ser aprendidos os 

bons modos, o respeito pelos outros, 

principalmente com os que pensam di-

ferente de nós? Onde devem ser ouvidas 

e ensinadas as palavras como “muito 

obrigado”, “por favor”, “com licença”, “me 

desculpe”? O exemplo vale mais que mil 

palavras, e isso deve vir de casa.

Para piorar ainda mais, nossas crian-

ças têm sido ensinadas pela televisão, que 

não mostra a realidade completa. Nos 

programas televisivos de “entretenimen-

to”, tudo é permitido. O que realmente 

vale a pena e se torna mais importante 

é ser feliz hoje. sem pensar no amanhã. 

Que o mundo é dos espertos. Que se 

bateu, levou. Não existe mais tolerância. 

Não existe mais empatia. E a que preço?

Esses ensinamentos fazem parte do 

processo natural de formação dos in-

divíduos. Nossas crianças precisam ser 

infl uenciadas por coisas positivas e boas. 

Se isso não acontecer, que adultos se tor-

narão? Serão inseguros, imaturos, des-

respeitosos, que não toleram ser contra-

riados, ofendidos e ressentidos quando 

questionados. Não saberão lidar com de-

safi os e frustrações e não terão opiniões 

próprias, mas aquela infl uenciada pela 

maioria.

Deus tem dado essa tarefa sublime de 

ensinar a cada um de nós.  Como fala em 

Gênesis 18:19 “...eu o escolhi para que 

instrua seus fi lhos...” Instruir para conti-

nuar no caminho do Senhor e praticar o 

que é justo e direito. Instruir a não fazer 

o que todo mundo faz, a ter suas próprias 

opiniões, a aprender com seus erros.  A 

admitir quando está errado e que as nos-

sas escolhas hoje terão consequências 

amanhã.

Elas precisam aprender que não po-

   Capitã Olga Algarve

Diretora Rancho do Senhor

Semana que termina em 04/06

Ensinar a criança? 
Responsabilidade de quem?

demos fazer o que queremos, quando 

queremos e como queremos, pois vive-

mos em sociedade, e essa vivência em 

sociedade tem seu conjunto de regras, 

normas, procedimentos. Não vivemos 

isolados no mundo, mas convivemos 

com outros, diferentes de nós, mas que 

também precisam ser respeitados.

Conclusão:   

  Como temos instruído nossas crian-

ças? Isso tem sido visto, mesmo que difí-

cil, como uma benção ou como um far-

do? Temos parado para escutar as nossas 

crianças? Temos sido sensíveis em perce-

ber o que está acontecendo ao nosso re-

dor? Podemos, juntos, cada um fazendo 

a sua parte, colaborar para a construção 

de um mundo melhor.

Nossas crianças são o nosso presente 

e futuro. Que futuro sonhamos para as 

gerações vindouras?

Ensinar a criança no caminho que 

deve andar, é também levá-la não so-

mente a entender e valorizar aquilo que 

é importante e necessário para o bem 

viver em comunidade, mas também 

ensiná-la e levá-la a aprender a amar a 

Deus de todo o coração. É dar-lhes res-

ponsabilidades e não fazer as coisas por 

elas. É incentivá-las a saber que são ca-

pazes de fazer aquilo que é colocado em 

suas mãos. 

Essa é nossa tarefa, nossa missão, 

como pais, educadores, pastores, pro-

fessores, responsáveis. As crianças são 

um presente de 

Deus para nós.

23. Oro para que o Senhor possa levantar em nossa igreja jovens 
comprometidos a participarem da “Geração Compromisso”.
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Semana que termina em 11/06

parábola, Jesus tinha a intenção de en-

sinar que o Reino de Deus está perto e 

que todo aquele que o procurar o acha-

rá; e quando o achar sentirá uma alegria 

que jamais pensou sentir. 

Por quê? A parábola da dracma perdi-

da ilustra a seguinte verdade: o Reino de 

Deus é festa! Temos uma situação apa-

rentemente estranha, pois, como pode 

alguém fazer tanta festa 

por uma moeda que estava 

perdida? Jesus explica que 

eram 10 dracmas; a noiva 

perdeu uma; essa dracma 

que se perdeu passou a ser 

mais importante do que as 

outras nove. É importante 

lembrar que, no momento 

que Jesus contava a parábo-

la, Ele estava sendo ouvido 

pelos fariseus e mestres da 

Lei. A noiva, ao invés de se conformar 

com as nove dracmas, fez festa por aque-

la que se perdeu, mas foi achada. Jesus 

quis dizer o seguinte: aqueles que estão 

perto de Deus podem ser importantes, 

mas aquele que está afastado dEle tem 

um grande valor; e quando essa pessoa 

se reencontra com Deus, há festa!

Por isso, a parábola da dracma per-

dida destaca outra verdade: a come-

moração recai sobre aquele que se volta 

para Deus. Jesus explica que há festa 

no céu quando o pecador se arrepende 

(Lc 15.7). Há mais alegria pelo pecador 

arrependido do que por aqueles que se 

acham justos ou tementes a Deus. A re-

alidade que Jesus expõe é também mui-

to triste. Ele fala de pessoas que dizem 

ter uma vida com Deus, mas vivem tris-

tes; não têm alegria no seu coração, mas 

dizem estar perto de Deus porque... é o 

correto a ser feito. 

No entanto, o Reino está perto, muito 

perto! Oração e jejum são importantes, 

mas Jesus nos chama para comemorar; 

é o momento de festejarmos porque, se 

houver arrependimento da nossa parte, 

haverá perdão de pecados. Com esse 

perdão nos reaproximamos de Deus, e 

a nossa vida passa ser uma alegria con-

tínua, mesmo no meio de lutas, porque 

agora Deus está conosco.

Conclusão:
Podemos festejar pelo motivo que 

quisermos, mas não há nada que alegre 

mais o coração de Deus quando o pe-

cador se arrepende e volta a olhar para 

Jesus. Estar com Deus deve ser motivo 

de alegria, não uma obrigação. Os fari-

seus e os mestres da Lei estavam com 

Deus por obrigação; não O amavam 

nem amavam o próximo; se identifi ca-

vam com as nove dracmas. Já a dracma 

perdida foi encontrada e houve festa. 

Afi nal, com quem nos identifi camos? 

Com os que se acham justos ou com os 

pecadores que precisam de arrependi-

mento?

Que a nossa vida possa ser uma co-

memoração contínua, repleta de moti-

vos para nos alegrarmos, e muito!

“O Senhor te abençoe e te guarde.” 

(Números 6.24)

Tte. Jeferson D’Ávila

OD Corpo de Uruguaiana

Motivos para comemorar
Leitura Bíblica: Lucas 15.8-10

Cântico: Nº 19 “Deus é bom”

Atividade de Serviço: 

Com antecedência - uma semana 

antes - compartilhe com as sócias 

que no Terminal Rodoviário há 

pessoas que perderam o dinheiro 

para comprar uma passagem. Se-

ria abençoador se na semana se-

guinte todas trouxessem alguma 

contribuição para que alguém que 

se encontra nessa situação possa 

ser ajudado. Uma pequena contri-

buição de cada uma poderá fazer a 

diferença.

Introdução:

Olá! Não sei como você está ou 

se sente nesse momento. Mes-

mo assim, gostaria de convidá-

-la a pensar em algo que pode lhe trazer 

muita alegria ou algo que lhe motivaria 

a comemorar: o fi lho passando num 

vestibular, conseguir um emprego, uma 

festa em família, um simples elogio, en-

tre outros. São eventos dignos de nos 

trazer muita alegria. Porém, Jesus conta 

um episódio que nos faz pensar numa 

grande alegria e que nos motiva a fazer 

muita festa.

No Evangelho de Lucas, Jesus conta 

a história de uma moça que estava por 

casar e que havia perdido uma moeda 

de prata chamada dracma dentro de 

casa. Sem essa dracma, a moça não po-

deria casar. Jesus conta que ela começou 

a revirar tudo até que a dracma foi en-

contrada! Por causa disso houve festa e 

muita alegria.

Nessa história, também chamada de 

24. Oro para que o Senhor livre nossos fi lhos dos vícios de qualquer espécie.  Que 
eles possam ser sensíveis ao sofrimento dos colegas e amigos que estão nos vícios. 
Que possam ser intercessores por eles.
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Amando aquilo que é Verdadeiro!

Semana que termina em 18/06

Leitura Bíblica: Isaias 49:15                                                                                                                     

Coro: “O amor de Deus é 

maravilhoso”    

   

Introdução:

Por alguns momentos, esse versículo 

nos leva a imaginar uma mãe que 

abandona seu fi lho, mas logo em 

seguida nos mostra um Deus que NÃO 

se esquece de nós. Deus sempre nos sur-

preende. Isso nos leva a pensar em Seu 

grande amor. A Bíblia diz: “mas ainda que 

ela esqueça”, parafraseando, ainda que seja 

um absurdo, ainda que seja inaceitável, 

ainda que seja praticamente impossível 

uma “mãe de verdade” cometer tal ato, 

Deus em momento algum, irá se esquecer 

de você! Ele ama você e ponto! O amor 

Dele vai além dos nossos pensamentos, 

vai além das nossas forças. Esse amor per-

feito não depende de nós, vem Dele! Deus 

não muda conforme as estações do ano, 

uma hora quente, outra frio, outra nem 

quente nem frio. Por mais que a pessoa 

que você mais ama a abandone, Ele sem-

pre vai estar com você. 

Conta-se uma história que certo dia, 

um homem de idade bem avançada foi a 

um Pronto Socorro devido a um ferimen-

to em uma das mãos. O médico percebeu 

que o homem estava bem apressado e, 

curioso por saber do que se tratava, logo 

indagou. O senhor com um sorriso no 

rosto respondeu que precisava correr, pois 

a esposa estava internada há algum tempo 

em um asilo, sofria de Alzheimer e todos 

os dias ele tomava café com ela.

O médico terminando o curativo, e 

ainda curioso com a situação, perguntou 

se ela não fi caria chateada por ele chegar 

atrasado. E aquele homem com um olhar 

tão apaixonado ao falar de sua esposa, ra-

pidamente mudou seu semblante ao falar 

que já havia 5 anos que ela não o reconhe-

cia mais. O médico ainda mais curioso e 

intrigado com a situação fez a última per-

gunta:

-Por que essa necessidade de ir vê-la 

todos os dias se ela nem sabe quem é o 

senhor?

E aquele senhor com um sorriso no 

rosto e com olhos que expressavam gran-

demente todo o seu amor por sua esposa 

respondeu:

- É! Ela não sabe quem eu sou, mas eu 

sei muito bem quem ela é.

 Essa história nos leva a pensar no amor 

de Deus que “jamais acabará”, Ele “nunca 

falha”. Ele “nunca morre”. Ele “continuará 

para sempre”. Ele “nunca perece”.Ele ”é 

eterno”.

  

Aplicação:
Você pode desprezá-Lo, evitá-Lo, dar 

prioridades a outras coisas, colocar coi-

sas e pessoas no lugar que deveria ser 

dEle, mas Ele vai continuar a amar você 

como sempre amou. Um amor perfeito 

Cadete1°ano Josiany Rodrigues

Colégio de Cadetes

que não muda, que não sente ciúmes, 

que não tem inveja, que não tem malda-

de, que não tem rancor. Deus não ama 

você mais do que ontem, nem menos 

do que amanhã, Ele sempre amou você 

e sempre amará do mesmo jeito! Esse é 

o Deus que olha para você todos os dias!

Ele separou esse momento para dizer 

a você que a ama, para dizer que nunca 

Se esquecerá de você! Ele vai estar sem-

pre lá, pronto para ouvi-la quando orar, 

quando cantar e até mesmo naqueles 

momentos que estamos tão angustiadas, 

que não conseguimos falar nada além de 

chorar na presença dEle. Você pode até 

achar que Ele esqueceu de você, mas não 

é verdade! A cruz é a grande prova do 

Seu maravilhoso e eterno amor. O amor 

dEle é incondicional! O que fazer para 

retribuir tamanho cuidado e misericór-

dia?  Adorar Aquele que foi capaz de dar 

Seu próprio Filho em nosso lugar! Se Ele 

foi capaz de dar a vida por nós, por que 

não darmos a nossa vida para Ele tam-

bém?

E quando se sentir só ou abandonada, 

lembre-se:

Você pode até se esquecer de quem Ele 

é, mas Ele sabe exatamente quem é você!

Oração:
Deus Pai, Tu és a maior coisa pela qual 

podemos esperar. Descansamos segu-

ros de que Tu estarás conosco em meio 

aos nossos problemas. Tu não necessa-

riamente eliminarás nossos problemas, 

mas estarás sempre por perto: debaixo 

de nós para nos segurar e acima de nós 

para mostrar o caminho. Tu já seguiste 

por esse caminho antes de nós. Tu segues 

pelo caminho conosco. Essa é a nossa es-

perança. Amém.

 

25. Oro pela restauração dos que estão desviados dentro e fora das igrejas 
evangélicas.  Oro para que o Senhor esteja constrangendo esses fi lhos a se 
voltarem para Jesus. Oro também para que o Senhor tire as escamas que Satanás 
tem colocado em seus olhos, impedindo assim que vejam o verdadeiro Caminho.
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Semana que termina em 25/06
Major Elizabeth Cândido

Diretora da Casa de Apoio

 

Uma amizade para sempre
Leitura Bíblica: Rute 1:6-17

Coros: “Eu sou grato por tudo o que 

tenho” / “Eu tenho um Amigo que 

me ama”  

Sugestão de atividade:        

Confeccionar corações em dupli-

cidade de várias cores e colocar 

número igual de dois em dois (ex.: 

dois corações amarelos com núme-

ro 01;  dois corações verdes com 

número 02, e assim por diante...).  

Os corações serão entregues após a 

devocional e devem ser distribuídos 

conforme o número de pessoas. Se 

tiver cores repetidas, devem procu-

rar também o número... Cada sócia 

deverá buscar também junto com a 

cor o número no respectivo cora-

ção...  Assim formarão os pares de 

“amigas”.

Nos corações estará escrito: “Que 

a nossa amizade seja para sempre! 

Vou orar por você!”

Quando encontram o par, escrevem 

seu nome no coração e o trocam. 

Assim, estarão cultivando uma ami-

zade mais profunda e duradoura...

Introdução:

Nesta linda história de Noemi e 

Rute, sogra e nora, encontra-

mos um belo exemplo de ami-

zade que foi cultivada e que perdurou 

pela vida toda, conseguindo transpor as 

barreiras da nacionalidade, da cultura, 

das tradições e costumes a que estavam 

sujeitas.

Ambas perderam um ente mui que-

rido. Noemi perdera o fi lho, e Rute, o 

esposo. Porém, em meio à dor causada 

pela ausência deste ente tão querido, 

estas duas mulheres encontraram o 

caminho onde as forças foram re-

novadas, a esperança de um futuro 

foi restaurada e a alegria de viver 

tornara possível outra vez. Esse ca-

minho trilhado por elas foi o culti-

vo de uma sincera amizade. Sogra e 

nora “amigas inseparáveis”, unidas 

pelos laços de um amor que não era 

comum, mas que elas experimenta-

ram e que marcara para sempre suas 

vidas...

As Escrituras Sagradas afi rmam que 

“todo bem procede de Deus”, afi rmam 

também que “Deus é amor”... Com base 

nessas verdades imutáveis, entendemos 

que a fonte do “amor” retratado nessa 

amizade, que resultou numa escolha que 

mudou por completo a vida de Noemi e 

Rute, é, sem sombra de dúvida, o amor 

de Deus... Esse amor perfeito que cuida 

dos detalhes referentes à vida de cada 

pessoa, especialmente daqueles que em 

Deus confi am e que, genuinamente, de-

sejam que os Seus propósitos perfeitos se 

cumpram em sua vida, foi a fonte deste 

bem alcançado e vivenciado de forma 

única e extraordinária pelas mulheres 

da história lida hoje. O amor de Deus 

as conduziu por este novo caminho e, 

juntas, Noemi e Rute, mostraram que é 

possível um relacionamento verdadeiro, 

harmonioso, amistoso, que abre mão das 

possibilidades individuais e promove o 

bem comum.

A decisão, segundo a história narra-

da nas Escrituras, foi tomada por Rute 

que afi rma: “onde quer que fores irei eu, 

onde pousares ali pousarei eu, o seu povo 

será o meu povo e o seu Deus será meu 

Deus...” Entretanto, o próximo passo e o 

outro lado dessa escolha tão importante 

foi a decisão de Noemi levar consigo sua 

nora que era estrangeira, alguém que não 

pertencia à sua linhagem, o que poderia 

se transformar em um grande problema, 

trazendo grande difi culdade nesta nova 

etapa de suas vidas...

O que chama mais atenção é que am-

bas estavam dispostas a enfrentar juntas 

todos os desafi os e superá-los unidas...

E foi exatamente o que aconteceu... 

Superaram os desafi os... Venceram os 

obstáculos...  Acreditaram nas possibili-

dades...  Investiram nas oportunidades e 

venceram...

Rute, orientada por Noemi, se casa 

com um parente de nome Boaz... Cer-

tamente este acontecimento dá a esta 

história um “fi nal feliz”, história que para 

estas duas mulheres poderia se ter desen-

rolado de forma bem distinta, caso não 

fosse permeada, infl uenciada e conduzi-

da pelo doador da vida, o grande e sobe-

rano Deus de amor...

Conclusão:
Ter a certeza do amor de Deus faz toda 

a diferença... Torna o ser humano altru-

ísta e capaz de ações e superações que 

honram a Deus e fazem feliz o próximo...

Que aprendamos com essa história as 

lições compartilhadas e sejamos mulhe-

res capazes de confi ar em Deus e assim 

sejamos capacitadas a tomar decisões e 

escolher o que honra a Deus e espalha 

felicidade àqueles que nos rodeiam.

 

Coro:      
“Deus me ama e eu te amo,

Assim devemos viver....

Deus me ama e eu te amo,

Vivamos sempre assim.”

26. Oro para que nossos fi lhos se sintam felizes e 
privilegiados por pertencerem a uma família cristã.
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Leitura Bíblica: Ester 2 e 3 

Cântico: Nº 300 “Mais graça Deus dá 

...”     

Objetivo: Encontrar forças em Deus 

para superar as adversidades

Dinâmica: Pode-se assistir o fi lme 

“Revolução em Dagenham” e depois 

comentar sobre ele. 

Através de pessoas na historia e 

que fazem historia podemos 

aprender e inspirar-nos, para 

fazer a diferença na realidade onde nos 

encontramos. Há algum tempo assisti este 

fi lme “Revolução em Dagenham”, (em 

inglês Made In Dagenham), e aqui deixo 

uma breve resenha do fi lme:

Conta a história real de Rita O’Grady, 

interpretada por Sally Hawkins, operá-

ria da Ford e principal nome da greve de 

1968, ocorrida na fábrica de Dagenham – 

localizada em Londres, Inglaterra –, pro-

tagonizada por mulheres que almejavam 

igualdade salarial. Logo no início do fi l-

me, o narrador fala que a fábrica em ques-

tão “é um dos pesos-pesados da indústria 

de motores”. Continua informando que 

nesta, em Dagenham, e em outras fábricas 

da Grá-Bretanha, se monta 3.000 carros 

por dia. A Ford de Dagenham era nada 

mais nada menos do que a maior fábrica 

de motores de toda a Europa e a quarta 

maior do mundo. Em 1968 havia 55 mil 

homens e apenas 187 mulheres, traba-

lhando na fábrica da Ford de Dagenham.

Rita é apresentada no início do fi lme 

como uma mulher comum de sua época. 

Dona de casa e mãe, além de operária da 

Ford. Em uma de suas primeiras cenas, 

ela prepara o café da manhã, enquanto 

isso uma tomada mostra ela ao fundo e, 

em primeiro plano, aparece uma tábua 

de passar roupas montada com um fer-

ro elétrico em cima, e a mesa arrumada 

esperando a família. Ela chama por seu 

fi lho, serve a fi lha e vai ao quarto acordar 

o marido.

O episódio da greve de Dagenham faz 

parte da história do movimento feminis-

ta. Rita O’Grady, e sua luta pelo direito a 

salários iguais para mulheres e homens na 

Inglaterra, 

Rita O’Grady é um expoente de 

seu tempo, pois surgiu justamente 

na década em que data o início da 

ascensão do Movimento Feminista, 

que surge no calor das lutas sociais 

da década de 1960.  Essa mulher e 

as que lutaram com ela enfrentaram 

as adversidades, os preconceitos, 

críticas, mas depois de vencer e con-

quistar o que queriam, encontraram 

alegria pelo logrado.

Podemos ver na Bíblia a histó-

ria de Ester e como ela fez História 

onde ela estava. Organizou-se uma 

competição onde mulheres de todo 

o reino foram convidadas a vir até Susã 

com o propósito de que uma delas pre-

enchesse o lugar vazio da rainha. (Ester 

2:1-4). No meio dessas mulheres estava 

também Ester, uma jovem hebreia que foi 

criada por Mardoqueu, um dos cativos 

que foram trazidos de Jerusalém por Na-

bucodonosor (Ester 2:5-7). Finalmente, 

esta jovem, após obter a graça, primeiro 

de “Hegai, guarda das mulheres” (Ester 

2:9); segundo, a graça “de todos que a 

viram” (Ester 2:15) e, por fi m, e mais im-

portante, a graça do próprio Rei (Ester 

2:17), ganhou a competição. Dessa forma, 

tornou-se a nova rainha.

Somamos a isso a problemática de 

Hamã que procurou destruir todos os 

judeus, o povo de Mardoqueu, que havia 

em todo o reino de Assuero (Ester 3:6).

Assim como Rita, Ester, vendo a injusti-

ça, intercede pelo seu povo colocando em 

risco até a própria vida: (Ester 4:15 e 16).  

Tendo como fi m desta historia a vitória 

para o povo judeu.

Aplicação:
Podemos trazer como aplicação para 

nossas vidas a historia de Rita e Ester. 

Muitas vezes as circunstâncias não são 

favoráveis e as difi culdades são muitas: 

mulheres que trabalham o dia todo e não 

têm com quem deixar os fi lhos, maridos 

ausentes ou submergidos nos vícios, fi lhos 

que estão cada vez mais perdidos, mulhe-

res que sofrem algum tipo de violência, 

etc. Mas, apesar de tudo isso, podemos 

encontrar esperança em Cristo Jesus, o 

nosso ajudador e protetor.  Nele somos 

mais que vencedores! Nele encontramos 

a paz, as forças e o ânimo na Sua presen-

ça e na intimidade com Ele, para poder 

transformar e fazer história no lugar onde 

estamos. Essa é a promessa que ele deixa 

na Sua Palavra.

Que bom é saber que somos total e ale-

gremente Dele.

“O choro pode durar uma noite, mas a 

alegria vem pela manhã.” Salmo 30:5

Tte. Esteban Barrault

OD Avançada Jd. Nakamura

Na história e fazendo história

Semana que termina em 02/07

27. Oro para que o Senhor livre nossos fi lhos da infl uência de vícios, 
materialismo, mensagens anti-cristãs, imoralidade e consumismo.
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e ido passear pelo terraço do palácio e 

viu uma mulher muito bonita tomando 

banho. Descobriu seu nome e também 

fi cou sabendo que se tratava de Bate-

-Seba, esposa de Urias, o hitita. Por fi m, 

Davi adultera com ela, engravida-a e 

planeja então o assassinato de Urias, 

marido de Bate-Seba. E diz a palavra de 

Deus: “Mas o que Davi fez desagradou 

ao Senhor.”(2 Samuel 11:27) No cap. 12 

de 2 Samuel, lemos que o profeta Natã é 

enviado pelo Senhor até Davi, para que 

lhe diga o que haveria de suceder com 

ele dali por diante. Davi entristecido, 

arrependido e profundamente abalado, 

escreve o Salmo 51.

Embora Davi tenha escrito todo o 

Salmo 51 naquela ocasião e todo ele seja 

importante para nós, gostaria que refl e-

tíssemos apenas sobre o versículo 12.

Essa passagem nos mostra um ho-

mem profundamente amargurado e an-

gustiado por ter desagradado ao Senhor. 

Sua culpa e remorso eram tão grandes 

que conseguiram tirar a “alegria da 

salvação” de seu coração. Isso serve de 

alerta para nós quando lembramos da 

Palavra que diz em 2 Coríntios 10:12: 

“Aquele que julga estar de pé, cuide para 

que não caia.” O pecado nos separa de 

Deus e causa remorso em nosso cora-

ção, então precisamos reconhecer que 

perdemos a alegria pela salvação e que 

ela voltará quando nos arrependermos 

de nossos pecados.

Davi estava debilitado e sem forças, 

ele recorreu ao Senhor que era o único 

que podia restaurar sua fé. Quando er-

ramos, somente o Senhor para nos co-

locar de pé e tornar a trazer a alegria da 

salvação ao nosso coração.

Aplicação:
Deus pode fazer com que nós esteja-

mos fi rmes e prontas para lhe obedecer. 

Obedecer ao Senhor é o refl exo de um 

espírito que é sustentado por Ele. Mas 

como muitas de nós tentamos obedecer 

a Deus sem conhecer aquilo que Deus 

quer? Queremos obedecer e, para isso, 

precisamos ler a Bíblia, nos dedicarmos 

à meditação da Palavra e conhecermos 

verdadeiramente a Deus. Em nossa vida 

precisamos cuidar para não perdermos 

aquilo que nos é mais importante, a 

nossa salvação. Ao perdermos a alegria 

da salvação, perdemos também a espe-

rança de um futuro eterno e feliz.

Só aprenderemos e entenderemos o 

que Deus quer de nós, se meditarmos 

na lei do Senhor de dia e de noite (Sl. 

1:2). Quando fazemos uma leitura pro-

funda da Palavra de Deus, tornamo-nos 

conhecedoras da verdade revelada em 

Deus.

Que nunca venhamos perder a ale-

gria da nossa salvação em Jesus e, se 

algum dia nos sentirmos fracas ou com 

sentimento de culpa, por em algum 

momento termos desagradado a Deus, 

que possamos fazer esta oração com o 

coração sincero: “Devolve-me a alegria 

da tua salvação e sustenta-me com um 

espírito pronto a obedecer.” E teremos a 

certeza de que Ele ouvirá a nossa oração 

e renovará as nossas forças.

Major Nara Lenise Strasse

DDMF-RS

Não perca a alegria!

Semana que termina em 09/07

Leitura Bíblica: Salmo 51.1-10, 12. 

Texto Chave: “Devolve-me a 

alegria da tua salvação e sustenta-

me com um espírito pronto a 

obedecer.” Salmo 51:12

Música: “Renova-me, Senhor 

Jesus”

Atividade:

A Ofi cial explica que perdeu alguns 

objetos importantes enquanto arru-

mava a sala para esperar as mulhe-

res e agora precisava encontrá-los e 

pergunta se elas poderiam ajudá-la. 

Todas se envolvem procurando e, 

aquelas que acharem, ganharão um 

pequeno prêmio (bombom, por 

exemplo). Os objetos podem ser 

¬algo de valor sentimental ou algo 

que seja muito utilizado: um brin-

co, uma foto, documento, agenda 

ou óculos, etc. Ao encontrar o obje-

to, a alegria e o alívio voltam à tona.

Devocional:

Foram com as palavras do Salmo 

51 que Davi se achegou a Deus 

após ter cometido o adultério 

com Bate-Seba. São palavras bonitas, 

porém, mais do que apenas palavras bo-

nitas, elas são palavras que expressam 

profundas e necessárias verdades para 

nossas vidas.

A Bíblia nos conta a história de Davi 

que foi Rei de Israel. Ele governava o 

povo de Deus e era tido como homem 

de batalha perante seus inimigos. Deus 

era com ele em suas batalhas, e sua vida 

mostrava profunda devoção ao Senhor 

dos Exércitos. Em 2 Samuel 11 vemos o 

relato do adultério cometido por Davi. 

Diz o texto que Davi havia se levantado 

28. Oro em favor dos amigos de seus fi lhos. Declaro agora uma palavra 
abençoadora sobre a vida de cada um deles.
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Leitura Bíblica: João 14:6  

Coro: “O caminho é Jesus, a 

verdade é Jesus...”

Introdução:

Existe uma musica muito famosa 

do cantor Roberto Carlos que 

diz: “É preciso saber viver”. Para 

muitas pessoas viver é cuidar da bele-

za, viajar, trabalhar para dar um futuro 

aos seus fi lhos ou proporcionar a eles 

o que não pôde ter em sua infância; 

para outros, é curtir todos os prazeres 

que a vida pode conceder, que é ter um 

grande amor, ser famoso.  Para muitos 

no mundo, viver é apenas sobreviver à 

fome e miséria; o conceito de “saber vi-

ver” muda de acordo com o tamanho do 

salário, porém, atinge todas as camadas 

da sociedade.

Cuidar da família ou alcançar sucesso 

profi ssional e material tem sido a maio-

ria das respostas à pergunta: o que é vi-

ver? Essas respostas são em sua maioria 

“egoístas”, pois abrangem apenas a satis-

fação pessoal, mas a pergunta persiste, 

o que é viver?

Jesus, ao vir ao mundo disse: “... eu 

sou a vida...” (Jo 14:6); sabemos que na-

quela época da humanidade também 

havia pessoas ricas, pobres, miseráveis, 

doutores, fi lósofos e religiosos; porém, 

suas respostas não têm atravessado 

os séculos com tanta força como a de 

Cristo. Vemos que a vida é Jesus e que 

Ele veio para que “tenhamos vida e em 

abundância” (Jo 10:10), portanto é ne-

cessário que nossa “vida” tenha Jesus 

para que possamos “saber viver” e isso 

transcende o material, partindo para a 

dimensão espiritual.

Viver é cuidar da família, viver é via-

jar, viver é ter riquezas ou somente ter o 

necessário, é amar e ser amado, se ale-

grar, comprar a casa própria ou obter o 

sucesso profi ssional tão desejado, é se 

orgulhar com a conquista de um fi lho 

ou fi lha e muito mais do que podemos 

imaginar, porém em todas as respostas 

a pessoa de Jesus tem que ser levada em 

consideração, pois Ele é a vida.

Quantos de nós tentando “saber 

viver” fazemos inúmeras coisas er-

radas, alguns casam várias vezes, 

outros entram na droga, roubam, 

contraem doenças incuráveis, cur-

tem a vida de maneira irresponsável 

e outros ainda perdem até a própria 

vida na busca de “saber viver”.

O que faremos se temos nos enga-

nado na busca de “saber viver”  Em 

primeiro lugar é preciso reconhecer 

o engano, para, depois, mudar; em 

segundo, a mudança precisa levar 

em consideração a pessoa de Jesus 

como parâmetro para o meu novo 

“saber viver”. Jesus viveu livre de pre-

ocupação com necessidades como 

moradia, fome e pagamento de im-

postos. Jesus tinha uma mãe (família) e 

mesmo com tantas coisas com as quais 

poderia Se preocupar, não descuidou 

do que importava e Se manteve livre de 

todas essas coisas.

A sociedade de hoje nos escraviza em 

tantas coisas das quais nos tornamos 

prisioneiros e não conseguimos apren-

der a viver a vida abundante que Jesus 

quer conceder a todas as pessoas; “saber 

viver” é uma liberdade da opressão, do 

consumo de coisas que não precisamos 

(celulares, roupas) apenas para seguir a 

moda.

Aprendamos com Jesus como “saber 

viver”, ou seja, cuidemos da família, das 

necessidades físicas e emocionais, de 

nosso futuro seja nos estudos ou carrei-

ra profi ssional com uma postura volta-

da para Jesus.

Aplicação:
A salvação, que chamamos também 

de vida eterna, é oferecida gratuitamen-

te a cada um de nós, mas precisamos 

tomar a decisão de abandonar a velha 

vida de pecados e iniciar, pela fé, uma 

caminhada espiritual ao lado de Jesus 

Cristo (At. 2.37). 

Quem segue os ensinamentos de 

Cristo rompe com a morte e recebe 

vida abundante. O Senhor tem reser-

vado para você muito mais do que uma 

fé superfi cial. Busque-o de coração (Jr. 

29.13) e você descobrirá o genuíno sen-

tido de saber viver - viver a vida como 

Ele viveu, não deixando a “vida nos le-

var” como falou o cantor Zeca Pagodi-

nho. Portanto, tome uma nova postura 

diante dos desafi os da vida, isso não 

abalará o seu “saber viver”. Permita que 

Jesus altere os padrões de sua vida; não 

para lhe tirar da realidade do planeta 

terra, mas para que o seu “saber viver” 

possa ser mais radiante e completo a 

cada dia que passa.

Cadete 1°ano Pedro Santos

                                                Colégio de Cadetes

“É preciso saber viver!”

Semana que termina em 16/07

29. Oro para que nós, pais, busquemos sabedoria e graça, a fi m de vivermos uma vida 
bonita e coerente que conduza nossos fi lhos a escolherem sempre o melhor caminho.
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Semana que termina em 23/07

nos hábeis para lutar (meu caso) fi ca-

vam desejando que a aula se estendesse 

indefi nidamente.

A gangue à qual eu pertencia era a 

gangue do Jesus - não Aquele da Bíblia - 

mas um garoto truculento, o mais velho 

da turma – orgulhava-se em dizer que 

repetira a 2ª. série 3 vezes!

Minha tática era simples: Eu fi cava 

aguardando o Jesus sair e andava do 

lado dele todo confi ante sabendo que 

sairia em segurança do pátio da escola. 

Fora do portão, minha mãe sempre me 

aguardava e me conduzia para casa. O 

problema é que quando eu não ajudava 

Jesus, fornecendo as respostas das pro-

vas, ele boicotava o serviço de guarda-

-costas e aí eu virava o “saco de panca-

das” da gangue rival.

 Minha mãe, então com 5 fi lhos (três 

frequentando os primeiros anos escola-

res), com sua perspicácia de mãe perce-

beu que minha jornada escolar estava 

sendo mais tumultuada do que o que se 

podia esperar. Um dia, ela se adiantou 

para ir me apanhar na escola, chegou 

na hora do intervalo e fi cou observando 

a movimentação das crianças, o corre-

-corre, as sessões de tortura sobre os 

desvalidos e, quando estáva-

mos saindo, ela se aproximou 

dos valentões e lhes jurou 

que se encostassem as mãos 

em mim e no meu irmão no-

vamente, se arrependeriam. 

Daquele dia em diante, não 

temíamos a gangue rival nem 

precisávamos da proteção do 

Jesus. Qualquer ameaça que 

sofrêssemos, bastava dizer: 

“Vou contar pra minha mãe, 

hein!” E tudo se resolvia.

Major Paulo Soares

Ofi cial Distrital PR/SC

Graças a minha mãe, não 
preciso mais do “Jesus” Conclusão:

Nossos vínculos de amizade nos tor-

nam “pais” e “mães” uns dos outros. 

Seja para colocar ordem na casa, seja 

para tratar com os valentões de plantão, 

amigo é para o que der e vier. Às vezes 

podemos até não gostar de desempe-

nhar o papel de “irmão mais velho”, mas 

este é o conselho bíblico como vemos 

em Hebreus 3:13 e em muitas outras 

passagens. Tomar conta uns dos outros 

implica em cercar de cuidados e, ao 

mesmo tempo, dar todas as condições 

para que nossos amigos se desenvolvam 

tanto em responsabilidade quanto em 

compromisso.

Talvez tenhamos que nos adiantar 

para ver o que está acontecendo, antes 

que tenhamos uma situação insustentá-

vel para resolver. Isso tem a ver com o 

zelo porque, afi nal, somos responsáveis 

diante de Deus pelas pessoas que estão 

ao nosso redor. No fi m das contas, nós e 

nossos irmãos vamos sempre agradecer 

a  Jesus (o verdadeiro, o Filho de Deus) 

o fato de termos com quem dividir nos-

sos fardos  e termos quem nos puxe a 

orelha para que não façamos bobagens.

O Senhor é meu amigo,
Cuida muito bem de mim!
Me protege com carinho,
Com amor que não tem fi m!
Se estou com Ele, estou com tudo!
Não tenho medo do escuro!
Se estou com Ele, estou feliz!
Pois eu sei que Ele está sempre
Caminhando junto a mim!
Se estou com Ele, estou com tudo!
Não tenho medo do escuro!
Se estou com Ele, estou feliz!
Pois eu sei que Ele está sempre
Caminhando junto. 
www.vagalume.com.br › P › Paresys 

 

Leitura Bíblica: Romanos 12:9-18  

“No zelo não sejais remissos...” 

Romanos 12:11

Cântico: Nº 342 “Que bondoso 

amigo é Cristo”    

Sugestões: Solicitar que cada sócia 

dê um adjetivo com a primeira letra 

do nome de sua amiga que está ao 

seu lado direito.

Introdução:

Quando eu era pequeno, em 

meus primeiros anos de esco-

la, deparei-me com a dura re-

alidade de ter de escolher uma gangue 

à qual pertencer. Parece incrível que 

crianças de 8 ou 9 anos tinham que se 

fi liar a algum grupo para poderem ter 

o direito de entrar e sair da escola em 

segurança. Para os adultos, aquelas pro-

vocações, xingamentos e algumas vezes 

uma briguinha eram apenas brincadei-

ra de criança. Mas, para nós, as crian-

ças em questão, a situação era crítica e, 

quando chegava perto da hora do sinal 

para a saída, os mais fraquinhos ou me-

30. Oro para que o Senhor dê sabedoria a nós, pais, para que saibamos lidar 
com a individualidade de cada fi lho.
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prazeres parecem estar 

por todos os lados. No 

começo, o jovem estava 

fascinado pelas festas 

com os amigos, e com 

os amigos mergulhou de 

cabeça em todas as aven-

turas. Encharcou-se de 

todo o tipo de prazeres. 

Bateu em todas as portas 

possíveis que o mundo 

podia lhe oferecer. En-

quanto tinha dinheiro. 

sua mesa estava cercada 

de amigos, era o centro 

das atenções, mas um 

dia percebeu que as alegrias das taber-

nas se desfazem com a mesma rapidez 

com que são formadas. Sua mesa fi cou 

vazia, de igual modo seu bolso e seu 

estômago, e ele, cheio de medo e dor. 

Essa é a história de muitos que querem 

felicidade longe da casa do Pai e se en-

volvem com os enganos coloridos des-

te mundo, fascinados pelo prazer. No 

começo, tudo parecia encantador, os 

amigos que compõem a roda chegam de 

todos os lados, e essa festa parece verda-

deira. Noites e mais noites de aventuras. 

Neste momento que escrevo esta devo-

cional, quantas pessoas do passado e do 

presente passam em minha mente. No 

mundo há momentos felizes, mas não 

verdadeira felicidade; há comparsas de 

pecados, mas não verdadeiros amigos; 

há aparente sucesso, mas não as delicias 

da vida eterna.

Terceira: ele era infeliz e sabia (Lu-

cas 15:14-19).  A terceira fase desse jo-

vem foi muito amarga. A crise chegou, 

a fome bateu em sua porta, ele perdeu 

tudo. Os amigos fugiram, os prazeres 

tornaram-se em sofrimento, e começou 

a passar grandes necessidades. Ele foi 

para um chiqueiro cheio de lodo, estava 

coberto de trapos, o estômago lhe doía 

de tanta fome. O diabo é um enganador, 

o pecado é uma fraude, e o mundo é ilu-

sório. O pecado não compensa. O seu 

salário é a morte. Há muitos pródigos, 

nas sarjetas da vida, do alcoolismo, nas 

drogas, e todos os tipos de problemas 

sociais. O fi lho pródigo foi abandonado 

por todos. Mas, antes de cair no abismo 

eterno, caiu em si e tomou a decisão de 

retornar para o ambiente que realmente 

lhe proporcionava verdadeira felicida-

de, a casa do Pai.

Quarta: ele era feliz e sabia (Lucas 

15:20-24).  A última fase do pródigo foi 

voltar para casa do Pai, caiu em si, ar-

rependeu-se e voltou para junto do pai. 

Reconheceu que não tinha merecimen-

to, mas que dependia da misericórdia 

que traz consigo a verdadeira felicidade. 

Conclusão:  
Minha amiga, a casa já foi preparada, 

a mesa já está posta. É uma festa que 

nunca vai acabar e marca a verdadeira 

felicidade, que é nos braços do Pai.  A 

felicidade está diante de você, não perca 

tempo, volte-se para Deus!

Capitão Sidnei Ramos

OD Corpo de São José dos Campos

 

Em busca da felicidade

Semana que termina em 30/07

Leitura bíblica: Lucas 15:11-24 

Cântico: Nº  176  “ Manso e suave 

está Cristo chamando...”                                         

Introdução:

A 
parábola do fi lho pródigo tem 

lições preciosas e nos mostra o 

homem em busca da felicida-

de, que só pode ser encontrada e vivida 

genuinamente quando estamos junto ao 

Pai. A jornada desse jovem aventureiro 

pode ser resumida em quatro fases.

Primeira: ele era feliz e não sabia. 

(Lucas 15:11,12) O fi lho vivia na casa do 

pai, tinha comunhão e conforto. Nada 

lhe faltava: tinha abrigo, pão, roupa, cal-

çados e anel no dedo. Tudo o que o pai 

possuía também lhe era de direito. Ele 

vivia cercado de bênçãos. Mas, um dia, 

aquele moço entendeu em seu coração 

que não era feliz, apesar de ter tudo, e 

começou a sentir-se infeliz junto ao seu 

pai (na casa do pai). Esticou o pescoço, 

olhou para fora, e começou a sonhar 

com um mundo colorido, atraente e 

cheio de emoções. Então, pediu para o 

pai sua parte na herança, e partiu em 

busca de felicidade e grandes aventu-

ras! A insatisfação é uma arma sutil no 

arsenal de satanás. Foi com essa arma 

que ele tentou Adão e Eva. Eles estavam 

no jardim e sentiram-se insatisfeitos. 

Tinham tudo, mas sentiram-se vazios. 

Eles eram privilegiados ao extremo, 

mas sentiram-se injustiçados. Quise-

ram mais do que haviam recebido e per-

deram tudo.  Nos dias de hoje, muitos 

trocam seus lares pelas ruas, casa dos 

pais pelos bares, casa de Deus por peca-

do, as delicias do banquete de Deus por 

um prato de lentilhas.

Segunda: ele era infeliz e não sabia 

(Lucas 15:13) O mundo é atraente, seus 

31. Oro para que o Senhor desperte a cada dia, mais  mães e pais naturais ou 
espirituais para  estarem intercedendo por seus fi lhos.
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Semana que termina em 06/08

Os pequenos detalhes são sempre 
os mais importantes

Tenente Paula Mazzini Mendes 

OR CI Pelotas

Leitura Bíblica: Colossenses 3.23 

Cântico: Nº 1 “Senhor, meu Deus, 

quando eu maravilhado”  

Coro:  “Sonda-me” (Aline Barros) 

Sugestão de atividade:

Faça o jogo dos 7 erros “humano”. 

Peça para todas observarem bem 

uma das sócias. A seguir, peça que 

ela se retire e mude 7 coisas em sua 

aparência (Por exemplo: passar ba-

tom, mudar o lado do cabelo, colo-

car ou tirar um brinco, desamarrar 

o sapato etc.)

Quando ela voltar, as outras devem 

tentar descobrir o que mudou.

Um dia desses, o cadeado do 

portão principal do lugar onde 

moro estava meio emperrado. 

Exposto à chuva e ao sol, acabou por 

enferrujar por dentro, difi cultando o 

movimento da chave. 

A ideia de solucionar o problema 

comprando um cadeado novo foi inter-

rompida por um sábio conselho: “tente 

desengripante, Tenente”.   Fui, então, 

testar o novo produto, que ainda não 

fazia parte da minha lista. O tal desen-

gripante é um poderoso spray redutor 

de atritos que pode ser usado em jane-

las emperradas, fechaduras ressecadas, 

parafusos apertados e... cadeados. Uma 

maravilha. 

Facilitou a vida de todos que utilizam 

o cadeado: mais rapidez ao entrar e ao 

sair, menos risco de quebrar a chave, alí-

vio ao ter que abrir o cadeado na chuva. 

Um simples produto, uma única aplica-

ção – uma grande diferença. Como dis-

se Sherlock Holmes, o fi ctício investi-

gador de crimes, “os pequenos detalhes 

são sempre os mais importantes”. 

Talvez já saibamos disso, porque afi -

nal, os detalhes fazem parte do nosso 

dia-a-dia. O cravo do beijinho, as se-

mentes de maracujá em cima do mous-

se, a pitada de manjericão na comida, a 

vela do bolo de aniversário, o broche da 

blusa, o batom dos lábios, os acentos das 

palavras, a bainha das calças. Só quando 

nos deparamos com a falta de detalhes 

é que percebemos a importância de-

les. Afi nal, basta vermos uma pessoa 

andando na rua com a barra da calça 

arrastando no chão para pensarmos: 

“uma bainha nessa calça cairia bem”. 

Pode até ser uma calça caríssima, mo-

derna, bonita. Não importa. Nada disso 

vai justifi car a falta de um único detalhe: 

uma boa bainha. 

Por pertencermos ao Senhor, somos 

chamadas a fazer a diferença nesse 

mundo através das nossas atitudes. Ser 

sal e luz na vida das pessoas, conheci-

das e desconhecidas. Por meio de nós, 

muitos outros podem ser abençoados. E 

de que forma? De qualquer forma. (Co-

lossenses 3.23)

“Tudo” inclui detalhes. Os pequenos 

gestos que podem causar um grande 

impacto na vida de alguém. Ceder um 

lugar no ônibus, cantar para um idoso, 

carregar as compras de alguém, dar a 

vez no trânsito, pregar um botão, cuidar 

de uma criança inquieta, pegar o lixo 

do chão, limpar o banheiro da igreja, 

presentear alguém sem motivo, elogiar, 

dar carona, dizer “eu te amo”, sorrir. 

Coisas aparentemente insignifi cantes e 

que até podem passar despercebidas aos 

olhos das pessoas, mas que Deus nos 

pede para fazer de todo coração.  Nes-

sas coisas Ele será glorifi cado. Nos de-

talhes teremos incríveis oportunidades 

de testemunhar e alegrar o Senhor – e 

essas coisas serão mais importantes do 

que aquelas que achamos importantes. 

Talvez Deus também nos dará grandes 

tarefas: liderar multidões, pregar, disci-

pular, ensinar, gravar um CD, escrever 

um livro. Porém, quando entendemos 

que estamos fazendo para Ele e não 

para as pessoas, não faz diferença se é 

um detalhe ou algo notável, se tem al-

guém olhando ou se estamos no ano-

nimato, porque fazemos com o mesmo 

amor. Vamos sair pelo mundo enrique-

cendo-o com detalhes. Coloquemo-nos 

à disposição – o Senhor nos dará opor-

tunidades incríveis de semear alegria 

por onde passarmos. 

Aplicação:  OS PEQUENOS DE-

TALHES SÃO SEMPRE OS MAIS 

IMPORTANTES

“Não é o homem que determina se 

sua obra é sagrada ou secular, mas o fato 

determinante é o seu motivo. O motivo 

é tudo. Para um crente assim, a própria 

existência é um sacramento, e o mundo 

inteiro, um santuário. Sua vida, em to-

dos os aspectos, será um sacerdócio. Ao 

executar suas tarefas, mesmo que só de-

talhes, ouvirá vozes de serafi ns que ex-

planam: ‘Santo, santo, santo é o Senhor 

dos Exércitos; toda a terra esta cheia de 

Sua gloria.’ (Is. 6:3).”

32. Oro pelos fi lhos de nossos pastores.
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Leitura Bíblica: Mateus 6:25-33

Cântico: N° 161: “Tua alma está fe-

rida...”                          

Introdução:

A 
cada dia temos de decidir 

muitas coisas. Algumas deci-

sões são fáceis (como o que 

comer, vestir...), outras, difíceis e nos 

deixam preocupadas, ansiosas e, com 

isso, outros problemas começam a sur-

gir.  Como cristãs, que atitude  toma-

mos diante das decisões que precisamos 

fazer? Será que procuramos a ajuda de 

Deus?

Convido você a meditar sobre algu-

mas decisões que precisamos tomar 

para vivermos uma vida em obediência 

a Deus.

A primeira decisão é que: 

NÃO DEVEMOS ANDAR 

ANSIOSAS (v25): 
Algumas de nós somos preocupadas 

por natureza. Quando nos preocupa-

mos, fi camos ansiosas com as coisas 

que precisamos fazer no dia a dia. Os 

problemas precisam ser resolvidos. Isso 

acaba afetando o nosso estrado físico e 

emocional, gerando mais problemas.

Jesus está nos dizendo que não pre-

cisamos fi car preocupadas com nada. 

Deus, nosso Pai, está ciente de nossas 

necessidades e problemas. Ele conhece 

o nosso futuro, sabe de todas as coisas 

melhor do que ninguém.

Acredito que quando fi camos preocu-

padas e ansiosas, recorremos aos ami-

gos pedindo ajuda ou um conselho. O 

bom é que podemos contar com nossos  

verdadeiros amigos em todo o tempo. 

Mas, não podemos esquecer que Jesus, 

o nosso melhor Amigo, está sempre 

pronto e disposto 

a nos ajudar.  Ele 

está disponível 24 

horas por dia, para 

nos ouvir e acalmar!

Não precisamos e não devemos nos 

preocupar além do necessário, pois Je-

sus conhece o nosso presente, passado e 

futuro. Deus nosso Pai  alimenta e veste 

seus fi lhos e ninguém que confi a nEle 

é abandonado. Mas, será que estamos 

sendo obedientes a Deus?  1 Pedro 5.7 

diz: “Lancem sobre Ele toda a sua ansie-

dade, porque Ele tem cuidado de vocês.”  

Será que temos obedecido essa ordem?

A segunda decisão é de: 

CONFIAR NO SENHOR 

(vv 26-28): 
Todas nós precisamos confi ar plena-

mente no Senhor. Entregarmo-nos por 

completo ao Seu cuidado. 

Abraão, o Pai da fé,  fi cou ansioso a 

respeito de quem seria seu herdeiro, 

mas Deus lhe disse: “Não tenha medo, 

Abrão! Eu sou o seu escudo; grande será 

sua recompensa!  E “Abrão creu no Se-

nhor...” Ele confi ou em Deus e no Seu 

poder. Uma situação que parecia não ter 

solução, mas o Senhor estava no contro-

le da vida de Abraão. Ele apenas preci-

sava confi ar. Mesmo que estejamos pas-

sando por situações que parecem estar 

fora de controle, situações que não es-

tejam ao nosso alcance, precisamos des-

cansar e confi ar no Senhor. Confi ar que 

Ele está trabalhando em nosso favor. Se 

é difícil confi ar, precisamos pedir a Ele 

que nos ajude a confi ar cada vez mais 

em Seu poder (Salmo 37.3-5). 

A terceira decisão é: 

BUSCAR AO SENHOR EM 

PRIMEIRO LUGAR (vv 33-34): 
Devemos buscar ao Senhor sempre! 

Pois sem Ele não somos nada, sem Ele 

não conseguimos nada. Deus deve es-

tar em primeiro lugar em tudo o que 

fi zermos, nas decisões que precisamos 

tomar. Quantas vezes, em meio às pre-

ocupações e ansiedades, em meio à cor-

reria do dia a dia, esquecemos que pre-

cisamos buscar o Senhor? 

CONCLUSÃO: 
Deus, nosso Pai nos conhece e cuida 

de nós. Ele está sempre ao nosso lado. 

Jesus, nosso Amigo, está sempre perto, 

é um amigo sempre presente, mas preci-

samos colocá-Lo em primeiro lugar em 

nossas vidas, pois Ele está trabalhando 

em nosso favor. Ele irá conceder os de-

sejos de nossos corações, conforme Sua 

vontade.

Lembre-se de que o Senhor não quer 

que fi quemos ansiosos com nada, mas 

devemos pedir sua ajuda e confi ar ple-

namente. Creio que todas temos muitas 

decisões para tomar. Talvez você tenha 

que decidir algumas coisas hoje, nes-

ta semana, ou tenha de tomar decisões 

para seu futuro. Quero, então, deixar 

um desafi o: Durante esta semana, lem-

bre-se de que Deus está no controle. Se 

você tem buscado ao Senhor e entrega-

do tudo em Suas mãos, não se preocu-

pe, apenas descanse e confi e.

 Tenente Josiane Martinez

Ofi cial de Brigada do Colégio de Cadetes

 Isto? Aquilo? Qual? O quê?

Semana que termina em 13/08

33. Oro pelos fi lhos de toda a liderança de nossa igreja.
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Semana que termina em 20/08

Perdoar faz bem à saúde

Departamento do Ministério Feminino 

(Copiado e adaptado)

Leitura Bíblica: Mateus 18:21-35

Cântico: Nº 2 “Se há ternura neste 

mundo”

Perdoar faz bem à saúde.  Qual foi 

a última vez que você perdoou 

alguém?  Você guarda mágoa 

ou costuma perdoar quem lhe fez uma 

ofensa?  Um psicólogo americano pro-

vou que o perdão faz bem à saúde física 

de quem perdoa!

Guardar rancor faz mal à saúde.  Esta 

é a conclusão de uma das maiores pes-

quisas já realizadas sobre o assunto até 

hoje.  “Perdoar é ter paz na vida, mes-

mo quando as pessoas o magoam e as 

coisas não acontecem do jeito que você 

quer”, explica Fred Luskin, psicólogo da 

prestigiosa Universidade Stanford, na 

Califórnia.

Ele comprovou que a mágoa pode 

causar uma série de doenças: problemas 

cardiovasculares; problemas no sistema 

imunológico;  risco de sofrer um derra-

me; risco de ter câncer.

“Quando alguém tira algo 

precioso de você, quando você 

não é amado, quando não o 

tratam bem, é normal fi car 

chateado, com medo, confu-

so, sentir-se sozinho. É parte 

do processo, parte da vida. É 

normal lamentar a perda, so-

frer. A questão é: por quanto 

tempo?” explica o psicólogo.

Quem não perdoa tem três 

vezes mais chance de sofrer um 

ataque cardíaco.  Toda vez que 

você fi ca remoendo lembranças 

amargas, o organismo libera 

substâncias químicas associadas ao estres-

se.  As emoções negativas têm efeito sobre 

o corpo: dor de estômago; dor de cabeça; 

dores musculares; tontura; fadiga.

“O perdão também é para os peque-

nos problemas; se o cliente não retorna 

a ligação, perdoe. Se alguém rouba o 

seu cliente, perdoe. Se sua mulher briga 

porque você está atrasado para o jantar, 

perdoe”, explica Fred Luskin.

Pense nas vezes em que você fez os 

outros sofrerem e precisou de perdão.  

Já que o perdão pode melhorar sua vida, 

que tal começar a praticar?  Perdão não 

é esquecer.  Perdoar é viver em paz.

Fonte:  fantástico.globo.com

Devocional: 
Somente quando precisamos perdo-

ar, percebemos o quanto isso é difícil; 

principalmente quando a pessoa que 

nos ofendeu é alguém que amamos. O 

perdão é necessário para haver cura 

emocional e espiritual. O inimigo faz 

de tudo para prejudicar nossos melho-

res relacionamentos, porque o pecado 

e a falta de perdão também prejudicam 

nossa relação com Deus. Diante disso, o 

melhor a fazer é lembrar-se de que nossa 

luta não é contra carne ou sangue. Por 

isso, mesmo que tenhamos muita, mas 

muita, muita vontade mesmo, de prati-

car nossa própria justiça, trazer tudo à 

tona e expor as pessoas que nos causam 

tamanho sofrimento, precisamos esco-

lher praticar o amor de Jesus, suportan-

do tudo em silêncio, aceitando a injus-

tiça da ofensa, a deslealdade do pecado 

e fi carmos prontos para perdoar, porque 

Deus faz cumprir Sua justiça, e Ele Se 

agrada em quem nEle espera.

Oração: 
Pai querido, quando eu decidi entregar 

minha vida ao Senhor, eu não estava fa-

lando isso da boca pra fora, eu realmen-

te entreguei tudo a Ti; inclusive minhas 

emoções, que já não são minhas, pois 

entreguei meu coração ao Senhor e ele 

é totalmente Teu. Diante disso, eu não 

aceito que esta ofensa continue tirando 

minha alegria de viver e continue tiran-

do a minha vontade de continuar fi rme 

na caminhada. Quando eu pedi mais do 

Teu amor, eu também não 

estava pedindo isso da boca 

pra fora, eu realmente quero 

mais do Teu amor, e eu en-

tendo que o amor maior de 

Jesus é demonstrado em Seu 

perdão. Por isso eu clamo ao 

Senhor que este amor esteja 

sobre mim, para que eu pos-

sa estar preparada para per-

doar estas pessoas. Eu oro 

em nome de Jesus. Amém.

34. Oro pelos fi lhos dos missionários. Por suas necessidades físicas,   materiais, psicológicas, 
educacionais, etc. Oro por aqueles fi lhos, que por muitas vezes, para darem prosseguimento 
a seus estudos,  precisam fi car longe de seus pais.
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Leitura Bíblica: 2 Timóteo 1:5 e 

versículos indicados no texto 

Cântico: Nº 319 “Em nada ponho 

a minha fé” /Coro: “Cada vez que 

minha fé é provada”              

Atividade: Pedir às presentes que 

compartilhem algum ensino enfati-

zado pela sua mãe.

Para esta refl exão lembrei-me do 

testemunho que o apóstolo Pau-

lo dá sobre uma família. Temos 

poucos dados sobre esta família, mas os 

dados que temos são de grande inspira-

ção. 

Gostaria de compartilhar alguns pen-

samentos tanto para as mães como para 

os fi lhos. 

Primeiramente para as mães. Minha 

pergunta é: Que tipo de fé abrigamos 

em nosso coração? Essa fé é perceptível 

aos nossos fi lhos?

Paulo testemunha que a fé da mãe e 

da avó de Timóteo era uma fé não fi n-

gida. O que seria uma fé fi ngida? (dei-

xar que as presentes exponham suas 

ideias); certamente que é o contrário de 

“não atuante”; é bem diferente de dizer: 

“sim, é bom você ir para a igreja, ler a 

Bíblia...”,   mas demonstrar na prática 

que para você tudo isso é inútil ou des-

necessário.

Se temos uma fé não fi ngida, uma fé 

operante, isso vai ajudar nossos fi lhos. 

Percebemos pelos versículos anterio-

res, que Timóteo não estava num mo-

mento extraordinário. Paulo fala das 

afl ições que Timóteo estava enfrentado: 

“lembro-me de suas lágrimas” (v.2).

O interessante de Eunice, é que seu 

marido não era judeu, era grego, ou 

seja, tinha outras crenças. Uma das coi-

Capitã Cindy Iung

   OD Corpo do Bosque

Legado deixado por uma mãe
sas muito fortes na cultura 

dos judeus é que o menino 

precisava ser circuncidado, 

e Timóteo não fora circun-

cidado. 

Eu vejo que para esta mãe 

a paz no lar era mais impor-

tante que os rituais. Quando 

discordamos com nosso côn-

juge o que é mais importante 

para nós? Impor nossa opi-

nião ou ter paz em nosso lar? 

Eunice também entendeu 

que um relacionamento com 

Deus transcende qualquer 

ritual. Não são as práticas, 

as exigências, que fazem um 

bom cidadão (toda mãe quer 

isso para seu fi lho), mas isso 

pode ser nulo se não hou-

ver um relacionamento com 

Deus.  

Eunice, mesmo sem ter um marido 

judeu, sem poder praticar os rituais 

estabelecidos por Deus para o povo 

de Israel, infl uencia seu fi lho. O nome 

Timóteo signifi ca: “temente a Deus”. O 

pai escolhia o nome, mas eu creio que 

Eunice o infl uenciou nessa escolha, pois 

ela cria em Deus; ela educa seu fi lho nos 

caminhos do Senhor; ensina seu fi lho a 

ter fé e essa fé torna-se a fé de Timóteo. 

Um pouco mais à frente nesta carta 

(2 Timóteo 3:14-15), Paulo recomenda 

que Timóteo permaneça nas coisas que 

aprendeu e das quais tem convicção. 

Mães, seus ensinos trazem convicção 

aos seus fi lhos? Paulo afi rma que desde 

criança Timóteo conhecia as Sagradas 

Letras que o tornavam sábio para a sal-

vação mediante a fé em Cristo.

Agora a minha pergunta é para os(as) 

fi lhos(as), (e todas são fi lhas): Você está 

atento aos ensinos de sua mãe?

Semana que termina em 27/08

Creio que a maior alegria de Eunice 

foi ver seu fi lho servindo a Deus como 

missionário. Procure prestar atenção 

aos ensinos de sua mãe, especialmente 

as fi lhas que são mais novas; tenha cer-

teza de que eles a ajudarão na hora da 

difi culdade, na hora da dúvida e na hora 

da angústia. 

Conclusão:  
Como mãe, que legado você está dei-

xando para seus fi lhos – o legado de um 

fé “não fi ngida”, a exemplo de Eunice, ou 

de uma fé “não atuante”?  Sua infl uência 

na vida de seus fi lhos é maior do que 

você pode imaginar!  

Como fi lha, você tem, a exemplo de 

Timóteo, seguido o exemplo critão de 

sua mãe e acatado suas orientações para 

que você possa gozar do favor de Deus 

em sua vida?

 

35. Oro pelos fi lhos de presidiários, de aidéticos, de 
pacientes terminais.
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Vidas que brotam
ver seus nomes, um em cada vara, Moisés 

deveria depositá-las no tabernáculo, sen-

do que Ele, o Senhor, faria brotar a vara 

daquele que seria sacerdote. 

Aconteceu que a vara de Arão brotou, 

ou seja, fl oresceu e deu amêndoas.  Que 

maravilha e milagre vindos do Deus de 

Israel!

Que lição tiramos dessa história?

Primeiro: a vara de Arão brotou, tomou 

uma forma diferente, pois Deus queria 

usá-lo de forma diferente, e ele foi no-

meado sacerdote como fora anunciado 

através de Moisés. Portanto, para nós, é 

fundamental que sejamos gratos a Deus, 

em todo o tempo, pela vida que Ele nos 

tem dado e estejamos dispostas a fl orescer 

e dar frutos para Ele.

Segundo: fazer da nossa vida um mo-

tivo de alegria sempre, e que através dela 

venhamos a contagiar outros.

Terceiro: ter um coração voltado para 

Deus, dar tempo para ouvir o que Ele nos 

quer transmitir. Deus falava a Moisés e 

ele transmitia ao povo. Ter um coração 

obediente e zeloso para com as coisas que 

executamos para o Reino de Deus.

Quando servimos a Deus alegremen-

te, devemos realizar de uma maneira que 

contagie outros. Assim podemos espalhar 

a semente que é a Palavra de Deus e nossa 

vida não só brotará, mas também produ-

zirá mais frutos para o Reino de Deus. 

Logo, estaremos ajudando os que nos 

cercam a sentir a vontade de partilhar do 

amor de Deus.

Nós devemos brotar onde o Senhor nos 

tem colocado para extensão do Seu Reino. 

Quando nos colocamos à disposição de 

Deus e lançamos a semente, não sabemos 

o tempo que ela vai levar para brotar na-

quele coração. Mas, fazendo alegremente, 

é certo que Deus abençoará todo o seme-

ar da Sua Palavra que jamais volta vazia.

Quando lemos que Jesus é a Videira 

e nós os ramos, conforme João 15, logo 

observamos que os frutos virão através 

de nós, somente se permanecermos Nele. 

Portanto, a vara só pode fl orescer à me-

dida que ela recebe vida e força. Para que 

isdo aconteça precisamos aproveitar todas 

as oportunidades para estarmos atentas 

e intimamente ligadas a Cristo.  A vara 

resiste enquanto estiver junto à videira. 

Dessa forma, o cristão é ligado pela sua 

comunhão com Cristo. Quando perma-

necemos em Jesus, podemos produzir 

frutos, como Ele nos disse: “vades e deis 

frutos”. Estai em Mim... (v.4).

Conclusão:
 Estejamos fi ncados e alicerçados na 

videira que é Cristo que nos dá a graça e 

renova as forças. Ele tem nos escolhido 

e dado a missão para que possamos ir 

adiante e produzir frutos para a extensão 

do Seu Reino, como Deus escolheu Arão 

para ser sacerdote.

Você também é escolhida e separada 

por Ele para dar frutos. Deus usou a vara 

como instrumento de sinal para aquele 

povo. Hoje Ele nos mostra os campos, a 

terra árida, ou seja, coração sedento da 

Palavra. A terra que precisa ser preparada, 

o meditar diário da Palavra e o sentar para 

ouvir a voz de Deus.

Eu e você somos estes a quem Ele desig-

nou para sermos semeadores da Palavra. 

Que o Senhor, a videira verdadeira, ve-

nha dar a força e graça para nós que so-

mos os seus ramos. 

Semana que termina em 03/09

Leitura Bíblica: Números 17; João 

15 1-5 

Cântico: Nº 423 “Espalhemos, 

todos, a semente santa” 

Sugestão: Amiga secreta de rosas ou 

sementes de fl ores.

Introdução

Que mulher não gosta de receber 

rosas como presente? É raro en-

contrar uma ou outra, mas qua-

se todas as mulheres gostam de ganhar 

rosas em qualquer ocasião.

Hoje também podemos observar que 

existem homens que gostam de receber 

fl ores. Algumas de vocês podem até achar 

estranho, mas existem.

Eu tenho um amigo que tem como ho-

bbie o cultivo das plantas e fl ores, não é 

bonito? Eu acho.

Veja que, através do cuidado com as 

plantas e fl ores, as pessoas podem tirar 

grande lição para vida, como dar o tempo 

para o preparo da terra, espalhar a semen-

te, o molhar diário e a retirada de fungos 

das folhas, mas tudo isto exige dedicação 

e tempo. Ao longo de todo esse processo, 

vem o brotar das fl ores e plantas.

Apliquemos esse processo na vida es-

piritual.

Devocional
Creio que algumas de vocês conhecem 

a história de Moisés e todo o seu proce-

der diante do Senhor. Deus certamente 

conhecia o seu valor e o propósito do co-

ração, e por isso lhe dava missão diante 

do povo de Israel.

Deus falou a Moisés para que trans-

mitisse ao povo de Israel que trouxessem 

“doze varas, uma de cada líder das tribos”, 

e que, pós escre-

Major Edivânia Silva

OD Corpo de Quaraí

36. Oro pelas crianças que são portadoras de enfermidades de qualquer espécie. Que o 
Senhor esteja com elas a cada instante e que Ele nos use para levar um pouco de conforto, 
amor e carinho para essas crianças.
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Leitura Bíblica: Salmo 150:6    

Coro: “Vamos adorar a Deus...”                                                                                                                

Introdução:

Quem não gosta de receber um 

elogio ou ouvir uma palavra 

carinhosa? É muito bom ouvir-

mos: “Parabéns!”, “Muito bem!”, “Você 

está linda(o)!”, ou “Eu te amo!”, não é 

mesmo? Deus, como um bom Pai, tam-

bém gosta de receber elogios de Seus fi -

lhos.  

A adoração a Deus é natural para 

aquele que O reconhece como Senhor. É 

uma atitude que traduz o relacionamen-

to do salvo, que possui a consciência das 

bênçãos recebidas por intermédio do sa-

crifício de Jesus. 

O que é adoração?
Adorar a Deus é muito mais do que 

abrir os lábios e cantar. Adoramos a Deus 

quando entregamos o nosso dízimo e 

ofertas, oramos, lemos a Bíblia, conta-

mos as Suas maravilhas e Lhe obedece-

mos. Por isso, é possível louvar a Deus 

em qualquer lugar e momento! Adorar 

é “venerar, beijar a mão, fazer reverência 

a, servir, prestar homenagem religiosa, 

curvar-se, prostrar-se.” Entretanto, para 

adorar a Deus, não é preciso beijar-lhe a 

mão ou encurvar-se literalmente, basta 

dar-lhe o que Ele merece. E o que você 

acha que Deus merece por tudo que Ele 

fez, faz e fará por você? 

Adorar a Deus é render-lhe glória, gra-

tidão e obediência por tudo que Ele é e 

faz por nós. O importante é que a nossa 

adoração seja exclusivamente para Deus, 

pois somente Ele é digno de glória. 

Há cultos onde os homens são ho-

menageados, louvados e exaltados, não 

oferecendo espaço para o Senhor ser 

Cadete 2º ano Marta Villalón

Colégio de Cadetes

A verdadeira adoração
adorado. Também não é possível render 

tributos ao Rei dos reis num lugar onde o 

homem é o centro das atenções, ou seja, 

ele manda até no próprio Deus, exigindo 

bênçãos e o cumprimento de promessas.

Como devemos adorar?
O maior exemplo que temos de adora-

ção a Deus na Bíblia é o dos anjos (Isaías 

6:2). 

A postura dos serafi ns nos ensina, em 

primeiro lugar, que a reverência é essen-

cial para quem está em Sua presença, 

adorando-O. A palavra reverência sig-

nifi ca respeito, marcado pelo temor às 

coisas sagradas. A Bíblia nos recomenda 

“Servi ao Senhor com temor e alegrai-

-vos com tremor” (Salmos 2:11).

É importante que os adoradores se 

acheguem diante de Deus com humil-

dade, conscientes de sua condição de pe-

cadores redimidos, reconhecendo a mi-

sericórdia, a graça e a bondade divinas. 

Deus Se agrada também de um coração 

arrependido. Um aspecto fundamental 

na adoração a Deus é o Seu caráter ex-

clusivo. Deus não divide Sua glória com 

mais ninguém. Ele exige e merece exclu-

sividade. “Não a nós, Senhor, não a nós, 

mas ao Teu nome dá glória, por amor da 

Tua benignidade e da Tua verdade” (Sl 

115.1).

Outro elemento indispensável àquele 

que vai adorar a Deus é o fervor, isso é, 

o desejo forte de buscar a presença do 

Pai. “Amarás, pois, o Senhor teu Deus, 

de todo o teu coração, e de toda alma, e 

de todo o teu poder.” (Dt 6:5; Mt 4:10). 

“E me buscareis e achareis, quando me 

buscardes de todo o vosso coração” (Jr 

29.13).

Adore em todo tempo
Temos vários motivos para exaltar o 

nome de Deus, pois Ele tem sido fi el e 

bom para conosco em todos os momen-

tos da nossa vida, dando-nos paz, ale-

gria, saúde, etc. Talvez seja relativamente 

fácil cantar em momentos de bênção e 

vitória. Entretanto, nem sempre estamos 

vivendo momentos bons. E às vezes é di-

fícil adorar a Deus quando enfrentamos 

adversidades. Para o verdadeiro adora-

dor, todo tempo é tempo de adorar ao 

Senhor.

Os jovens na fornalha (Sadraque, Me-

saque e Abede-Nego) e Daniel oferece-

ram a Deus uma das mais belas atitudes 

de adoração descritas na Bíblia. Não 

perca uma oportunidade de louvar ao 

Senhor!

Aplicação
Estar em comunhão com o Pai, entre-

tanto, desperta no adorador a necessida-

de de estar em temor e reverência, visto 

que está diante de Deus que é Santo. 

Quando se tem consciência da santidade 

de Deus e se quer viver de forma a agra-

dá-Lo, o adorador busca a santifi cação 

e mantém um padrão de vida reto, para 

continuar a desfrutar da comunhão com 

seu Pai. Quando pensamos no relaciona-

mento do Cristão com Deus, a primeira 

atitude que deve vir à nossa mente é a 

adoração.

 

Semana que termina em 10/09

37. Oro pelas crianças, jovens e adolescentes mais carentes e pelo trabalho que é 
realizado entre eles.
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Departamento do Ministério Feminino 

(Copiado e adaptado)

O seu amigo de todas as horas, 
de todos os dias

Semana que termina em 17/09

Leitura bíblica: Salmos 55:1-23 

Cântico: Nº 118: “Achei  um bom 

amigo, Jesus, o Salvador” 

Dinâmica:

Papel e canetas para cada sócia.

Distribuía um papel e caneta para 

cada sócia 

Quero propor que você faça uma lis-

ta de coisas boas que você já recebeu 

este ano. Você irá se surpreender. E 

olha que ele ainda nem acabou! Deus 

realmente é bom conosco. Então, mi-

nha segunda proposta é que se você 

ultimamente anda reclamando de-

mais da vida, pare já. Agradeça por 

todo o bem recebido. Combinado?

Introdução:

“Não existe nada melhor do 

que ser amigo de Deus. Ca-

minhar seguro na luz, des-

frutar do Seu amor; ter a paz no coração, 

viver sempre em comunhão. E assim, 

perceber a grandeza do poder de Jesus, 

meu bom Pastor”. Mas devemos ir além. 

Devemos aprender a ser amigos com Je-

sus. Enquanto desfrutamos dessa bênção 

indizível de ser amigo de Deus, devemos 

nos tornar bênçãos sendo amigos uns 

dos outros. Amigos confi áveis, presentes, 

sinceros, compreensivos, prontos a per-

doar, ouvir, servir. Aquele tipo que não 

se decepciona, não acusa, não desiste. 

Como é bom ter amigos assim! Essa ami-

zade é necessária, está em falta no mun-

do! Não a deixe faltar dentro de sua casa. 

Não a deixe faltar onde você estiver

Desenvolver a amizade com 

Deus é semelhante a desenvolver 

uma amizade com alguém neste 

mundo. Leva tempo. A verdade 

é que você pode estar tão próxi-

ma de Deus quanto você desejar; 

tudo depende do tempo que está 

disposta a investir no seu rela-

cionamento com Ele.  Para co-

nhecê-lO melhor é bom passar 

mais tempo em oração e meditar em Sua 

Palavra. Sua amizade com Deus também 

se aprofundará e crescerá à medida que 

você andar com Ele ao longo do tempo, 

regularmente, e à medida que você expe-

rimenta a Sua fi delidade.  A diferença en-

tre desenvolver um relacionamento com 

Deus como amigo e desenvolver relacio-

namento com pessoas é que, com Deus, 

você acaba tendo um amigo que é perfei-

to! Alguém que nunca a deixará nem a 

abandonará. Alguém que é fi el, confi ável, 

amoroso e perdoador.

Uma amizade natural envolve amar 

e ser amado. Signifi ca saber que alguém 

está do seu lado, querendo ajudar você, 

animando-o a prosseguir e sempre tendo 

o seu máximo interesse em mente. Um 

amigo é alguém que você valoriza, alguém 

que lhe é querido, alguém com quem você 

quer passar tempo e alguém que você 

aprecia. Você se torna amigo de alguém 

investindo tempo nele e com ele e com-

partilhando a sua vida com essa pessoa. 

Disponha-se a desenvolver uma gran-

de amizade com Deus e a convidá-lO 

a ser parte vital de tudo o que você faz, 

todos os dias, uma prioridade. Inclua-O 

nos seus pensamentos, suas conversas e 

em todas as suas atividades diárias. Não 

corra para Ele apenas quando estiver de-

sesperado; fale com Ele no supermerca-

do, enquanto dirige seu carro, penteando 

seu cabelo, levando o cachorro para pas-

sear ou preparando o jantar. Aproxime-

-se dEle como Seu companheiro e amigo 

e simplesmente se recuse a fazer qual-

quer coisa sem Ele. Ele realmente quer 

estar envolvido em sua vida! Deixe Deus 

sair da “caixinha do domingo de manhã” 

onde tantas pessoas o guardam, e dei-

xe que Ele invada a sua segunda-feira, 

terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, 

sexta-feira, sábado e todos os domingos 

também. Não tente mantê-lO em um 

compartimento religioso, porque Ele 

quer ter livre acesso a cada área da sua 

vida. Ele quer ser seu amigo.

Conclusão:
Quando escutamos a voz e sentimos 

muito perto de nós o aconchego, a pre-

sença e o cuidado desse nosso  melhor 

amigo, Jesus, que também é nosso Salva-

dor,  sentimos a “Alegria de ser totalmen-

te Sua” e podemos falar com  convicção  

que   “Ao anoitecer, ao amanhecer, e ao 

meio-dia, suspiro profundamente, e ele 

ouve e me resgata.” Sl.55:17  (versão “A 

Mensagem”).

A palavra de Deus para você hoje: 

Deus é o seu Senhor, mas Ele também 

quer ser seu Amigo.

38. Oro pelas crianças, jovens e adolescentes que estão em nossa igreja, mas que 
ainda não têm seus pais convertidos. Que possam ser testemunhas em suas casas e 
que tenham em nós, apoio e segurança para ajudá-los no que for preciso.
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Leitura Bíblica: João 4: 1- 30 

Coro:  “A alegria está no coração”               

Felicidade: É  qualidade ou estado de feliz, 

bom êxito, sucesso.

Alegria: É qualidade ou estado de quem 

tem prazer de viver, de quem denota joviali-

dade, contentamento e satisfação. (Dicioná-

rio Aurélio)

Texto para memorizar:  “Alegrem-se sem-

pre no Senhor.  Novamente direi: Alegrem-

-se!” (Filipenses 4:4)

Dinâmica: 

Material: 02 bexigas

Procedimento: Dividam a turma em 03 gru-

pos, distribuam para cada grupo uma das 

perguntas abaixo:

• Em que momentos vocês se sentem alegres?

• O que a alegria proporciona?

• O que pode servir de impedimentos para 

sentir alegria?

Estipulem 05 minutos para os grupos discu-

tirem.

Faça um círculo, ao redor do qual cada gru-

po irá compartilhar  suas pergunta e respos-

tas de forma objetiva. Depois, utilize as duas 

bexigas (bolas de aniversário).

Encha uma bexiga e vá soltando o ar de-

vagar, enquanto você fala: “Há pessoas que 

fi cam alegres, isto é, com a bola cheia, mas 

o que sentem é algo passageiro (neste mo-

mento a bola já deve estar vazia) e, depois, 

estão assim com a bola murcha.”

Encha a outra bola, dê um nó e fale: “Há pes-

soas que estão sempre alegres, em qualquer 

circunstância (neste momento, brinque com 

a bola, jogando para cima e depois bata nela, 

demonstrando situações de alegria e tristeza).”

Conclua: Aqui, nesta demonstração, há dois 

tipos alegria. Ambas são importantes, alegria 

ocasionada por situações diversas e passagei-

ras, mas, há uma alegria superior, é aquela 

proporcionada pelo Espírito Santo, que per-

manece mesmo em situações difíceis, cuja 

fonte está em Deus. 

Por Sulamita Macedo

Introdução:

Eu queria 

muito ga-

nhar um 

urso grande de 

pelúcia, pois gosto 

muito de ursos de 

pelúcia, acho-os 

muito fofos. Mas 

não comprava, 

não achava que era 

uma prioridade e 

sim um capricho.   

No dia do meu aniversário, 

olho e vejo vindo em direção à 

nossa casa o SS Luís Wanderley 

com um urso de pelúcia exata-

mente como eu queria, e deu-me 

de presente. Senti uma felicidade 

imensa, pois recebi o que eu que-

ria ganhar. Que dia impactante!  

Pergunto-me se a mulher sa-

maritana sentiu felicidade ou ale-

gria? Posso dizer que ela sentiu 

alegria porque conheceu a Cristo 

e a alegria recebida por meio da 

graça que vem dEle. ‘’ Ela trocou 

a água do poço pela água viva que 

é Cristo Jesus.’’  

A vida da mulher samaritana 

antes do encontro com Jesus era 

sofrida por causa do pecado. Ela 

perdera a paz e a alegria. Mas 

quando conheceu Jesus e O rece-

be em sua vida, passou por uma 

grande transformação. Ela co-

meçou a andar em novidade de 

vida com Cristo, o que lhe trouxe 

alegria e paz. Lembre-se de que 

Cristo é a fonte de toda a vida e 

alegria.

Para você também receber essa 

alegria, é necessário reconhecer que 

precisa de Jesus, arrepender-se de 

seus pecados e convidar Jesus para 

ser o seu Salvador e Senhor. A par-

tir daí terá a alegria de pertencer a 

Cristo e poderá viver alegre, e não 

somente feliz. Felicidade passa, mas 

a alegria que recebemos de Deus per-

manece. (Ler Neemias 8:10)

Conclusão:
A mulher samaritana, após co-

nhecer Jesus, pôde experimentar a 

alegria de ser de Cristo. Você já tem 

experimentado dessa alegria?  Se ain-

da não tem Jesus em sua vida, agora 

você pode convidá-lO a entrar em 

seu coração. Ele levará seus fardos, 

suas dores e suas tristezas e lhe dará 

uma nova vida.  (Ler Mt.11:28). Jesus 

faz um convite: “Venham a mim”. A 

quem Cristo está convidando? “To-

dos que estão cansados e sobrecar-

regados”. E o que Ele promete? “Des-

canso para as vossas almas”.

Major Dionísia Dorneles

  OD Corpo  de Cachoeira Paulista

 Felicidade x alegria

Semana que termina em 24/09

39. Oro pela coordenação, pelos professores 
e auxiliares que trabalham com as crianças, 
adolescentes e jovens em nossa igreja. Que haja 
sabedoria, graça e unção de Deus sobre suas vidas.
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Semana que termina em 01/10

Leitura Bíblica: João 4. 7-14

Cântico: Nº 379 “O bom soldado 

de Jesus”  

Coro: “A alegria está no coração” 

Atividade de Serviço: Solicite a 

cada sócia que doe dois copos de 

agua mineral.  Convide-as a sair 

nos arredores do Corpo, contatan-

do as pessoas e entregando o copo 

de água com um cartão que fale so-

bre “Jesus, a Água Viva”

Introdução:

O 
que traz alegria ao seu coração? 

Deixe que as mulheres compar-

tilhem o que elas pensam. Pode 

ser estar com a família reunida, passear, 

viajar, estar na igreja, na Liga do Lar, etc. 

Quando você está feliz, você gosta de 

compartilhar com os outros? Creio que 

sim! Nós gostamos de dividir nossas ale-

grias com os outros para que eles sintam 

alegria também, não é verdade?

O escritor C.S.Lewis retrata seu cha-

mado como “surpreendido pela alegria”. 

A surpresa dele, que não contava com a 

existência de Deus, foi experimentar o 

relacionamento pessoal com ele. (Oran-

do em Família)

Nesse mesmo modelo podemos ver e 

refl etir sobre a mulher samaritana e seu 

encontro com Jesus e o que aconteceu 

após esse encontro. 

Jesus lhe falou sobre a água viva que 

somente Ele podia lhe dar e que esta água 

pode saciar a sede e promover a transfor-

mação que conduz à vida eterna. 

Jesus mostrou que era diferente, e Suas 

atitudes mostraram isso à mulher sama-

ritana:

• Aquela mulher tinha uma moral du-

vidosa, era mal vista pela comunidade 

samaritana e evitada pelas outras mulhe-

res. Ela sofria preconceito por ser mu-

lher, discriminação dos judeus por ser 

samaritana e dentro da própria comu-

nidade, pois era considerada pecadora. 

Jesus não a discriminou. Os judeus não 

falavam com os samaritanos, por acha-

rem que eram inferiores, mas Jesus não 

fazia acepção de pessoas e tratava todos 

de igual forma.  

Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: 

“Como, sendo tu judeu, me pedes de be-

ber a mim, que sou mulher samaritana? 

(porque os judeus não se comunicam 

com os samaritanos).” João 4:9

• Jesus não a acusou, mesmo sendo ela 

pecadora, pois ela já havia tido cinco ma-

ridos e aquele com quem vivia naquele 

momento, não era seu marido. Ele conti-

nuou a tratá-la com respeito e dignidade, 

e isso foi um diferencial.

“Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, 

e foi à cidade, e disse àqueles homens: 

Vinde, vede um homem que me disse 

tudo quanto tenho feito. Porventura não 

é este o Cristo?” João 4: 28-29 

A mulher voltou à cidade com sua fon-

te interior cheia, completa, saciada, jor-

rando água viva.

Ela pôde experimentar uma mudan-

ça de vida que é completa e que satisfaz, 

uma mudança espiritual. Ela, então, pas-

sou a compartilhar a alegria que come-

çou a existir em seu ser;  sua transfor-

mação foi tão autêntica, que contagiou  

todos que conhecia. 

Eles foram imediantamente ter com 

Jesus e creram; saciando também sua 

sede de salvação. Muitos dos samarita-

nos daquela cidade creram neEe, pela 

palavra da mulher, que testifi cou: “Disse-

-me tudo quanto tenho feito.” João 4:39 

Seu testemunho foi tão verdadeiro que 

os samaritanos perceberam a mudança e 

quiseram e puderam provar por experi-

ência própria este relacionamento com 

Jesus e aí “souberam que este é verdadei-

ramente o Cristo, o Salvador do mundo.” 

Conforme escrito no versículo 42 do ca-

pítulo 4 de João.

Conclusão:
Você já se sentiu tão feliz assim, a pon-

to de sair e comunicar aos outros sua ex-

periência? Sua experiência com Jesus é 

tão real que pode contagiar aqueles que 

estão à sua volta?

Talvez possamos dizer que não somos 

pecadoras como a mulher samaritana, 

mas todas nós temos nossos defeitos e 

necessidades de sermos saciadas e trans-

formadas pela Água Viva, que é Jesus. 

Todas nós sentimos a necessidade de ter 

um motivo para alegria real e que per-

maneça, apesar de podermos passar por 

momentos que queiram tirar a nossa paz 

e impedir que a alegria de Jesus aqueça 

os nossos corações.

Deixe Jesus encher sua vida com a água 

viva, e contagie outros com a sua alegria 

e seu testemunho de transformação.  

Major Nara Strasse

DDMF RS

Alegria contagiante

40. Oro pelos lares desfeitos. Pelos fi lhos de pais separados. Que o Senhor possa 
suprir toda a ausência na vida deles e dar-lhes graça acima de tudo.
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Leitura Bíblica: Dt 11.18,19 

Cântico: Nº 1 “Senhor, meu Deus, 

quando eu maravilhado”   

 

Introdução:

A 
família é instituição divina. O 

lar deve ser um lugar de ensino 

da Palavra, culto e adoração a 

Deus.

A maioria dos aprendizados dos tem-

pos bíblicos consistia nos ensinos dos va-

lores morais, culturais, eventos históricos 

e em liderança espiritual.

O que está faltando, na maioria dos la-

res cristãos, é espaço para a família ado-

rar a Deus. Essa adoração se dá através 

do “culto doméstico”. Toda essa prática 

tem sido negligenciada. Na maioria dos 

lares cristãos, não se faz culto doméstico. 

O culto doméstico propicia os momen-

tos diários para fortalecimento do lar, 

por meio da oração, da leitura da Bíblia, 

e louvor a Deus, no meio do qual Ele se 

faz presente.

O Signifi cado do Culto Doméstico.
Como o nome sugere, o culto domés-

tico é uma reunião da família, sob a lide-

rança dos pais cristãos, com a fi nalidade 

de cultuar a Deus no lar. Sua realização 

tem sólido fundamento bíblico. O culto 

doméstico é tão importante que Satanás 

tem tido especial cuidado para “desesti-

mular” sua realização em mais de 90% 

dos lares cristãos.

 A ausência da adoração nos lares, dia-

riamente, é causa para a maioria dos pro-

blemas que os casais e as famílias cristãs 

enfrentam nestes “tempos trabalhosos” 

previstos na palavra de Deus. (Que o 

Senhor Jesus desperte os 

pais cristãos para tomarem 

a decisão sábia e fi rme de 

          Cadete 2°ano Ramon Villalon

         Colégio de Cadetes

O culto doméstico também é uma 
forma de adorar a Deus

desenvolver esse trabalho, que é simples, 

mas de grande efeito sobre a formação 

espiritual, moral e social da família cris-

tã.) 

 No primeiro lar, Deus estava presente

Talvez não se tenha dado muita im-

portância ao que ocorreu no Éden, no 

primeiro lar do ser humano, depois que 

ele foi criado por Deus. Era um ambiente 

perfeito, sem violência sem doenças. No 

Éden, começou o culto doméstico deles 

em atitude de reverência e adoração, ou-

viam a voz de Deus, que os visitava (Gn3: 

8). Aqui se pode ver a importância da 

presença a de Deus no lar.

No tempo de Moises, no Antigo Testa-

mento, a palavra de Deus ou a Sua lei ti-

nha que ser ensinada aos fi lhos, a come-

çar do lar, e não do tabernáculo. Depois 

surgiram as sinagogas, que eram ver-

dadeiras escolas de ensino doutrinário, 

mas a educação no lar continuava a ser a 

principal referência na vida e na conduta 

dos israelitas. 

 No Novo Testamento, um exemplo de 

ensino doméstico sólido, cristão, foi Ti-

móteo, transmitido por sua mãe Eunice 

e sua avó Loide. A palavra de Deus em 

Provérbios 33:6 diz ”Instrui o menino no 

caminho em que deve andar, e até quan-

do envelhecer não se desviará dele”.

Bênçãos Decorrentes Do Culto 

Doméstico.
A) Jesus Se faz presente no lar.

B) Os laços espirituais são fortalecidos.

C) O mal é mantido à distancia.

Aplicação:
Culto doméstico: deve ser efetuado 

diariamente, envolvendo todos os mem-

bros da família que vivem na mesma 

casa. Pode ser que algumas famílias se-

jam compostas somente de dois mem-

bros, mas Deus se faz presente de igual 

forma. Contudo, é bom realçar que não 

há um tempo estipulado, porém não po-

dem faltar 3 atividades importantes: hi-

nos ou corinhos (adoração a Deus), ora-

ção e Palavra de Deus. O culto doméstico 

é efi caz, ajuda na formação das bases es-

pirituais, principalmente para os fi lhos 

que crescem num lar onde Deus tem 

primazia; a voz de Deus é ouvida através 

da Sua Palavra lida. Este culto é muitíssi-

mo importante porque muitas crianças, 

jovens e até mesmo adultos, aceitam a 

Jesus, são reconciliados e batizados no 

Espírito Santo. Muitos têm experiências 

com Deus. Muitos perdem a vergonha 

de expressar-se na presença de Deus, 

aprendem a adorar a Deus num ambien-

te familiar; levando-os assim, a ser uma 

bênção para a igreja a que pertencem. 

A constância destes cultos no lar leva a 

família a estar sempre santifi cada. Estes 

momentos de culto no lar, muitas vezes 

pode ser um tempo curto, mas une a 

família espiritualmente, é alimento para 

crescimento espiritual, não permitirá o 

mal entrar, e servirá de bases fortes para 

os fi lhos enfrentarem este mundo que os 

quer tragar.

                                                                                                                                                      

Semana que termina em 08/10

41. Oro para que o Espírito Santo não permita que deixemos de orar 
por nossos fi lhos e também com eles diariamente.
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Semana que termina em 15/10

Leitura Bíblica: Tiago 4:4 

Cântico: Nº 342 “Que bondoso 

amigo e Cristo”

Dinâmica: 

Desembainhar a Espada

No dia 20 de julho comemora-se o 

Dia do Amigo. A Palavra de Deus 

fala sobre a amizade e sua impor-

tância.

Versículos Bíblicos sobre a amizade:

• Provérbios 17:17  - “Um amigo 

ama em qualquer tempo, é um ir-

mão no dia do perigo.”

• João 15:15 - “Não vos chamo em-

pregados, pois o empregado não 

sabe o que o patrão faz; chamo-vos 

amigos, porque vos comuniquei 

tudo o que ouvi a meu Pai.”

• Filipenses 2: 3-4 - “Não façais 

nada por competição e por desejo 

de receber elogios, mas por humil-

dade, cada um considerando os ou-

tros superiores a si mesmo.”

• Provérbios 16:28 - “O homem 

perverso provoca contendas, e 

quem calunia separa os amigos.”

• Provérbios 27:9-10 - “Óleo e per-

fume alegram o coração, e conse-

lho de amigo acalma o ânimo. Não 

abandones o teu amigo , nem o 

amigo de teu pai: e, no dia difícil, 

não vás à casa do teu irmão: vale 

mais o vizinho perto do que o ir-

mão longe.”

• Provérbios 27:6 ” A bofetada do 

amigo é leal, mas o beijo do inimigo 

é mentiroso.”

• Provérbios 15:30 “O olhar de ami-

go alegra ao coração; as boas-novas 

fortalecem até os ossos.”

Introdução:   

“Infi éis, não compreendeis 

que a amizade do mundo é 

inimiga de Deus? Aquele, 

pois, que quiser ser amigo do mundo 

constitui-se inimigo de Deus.” Tiago 4:4

Uma canção de Adhemar de Campos 

começa dizendo “Não existe nada melhor 

do que ser amigo de Deus...”  E é bem ver-

dade que todos preferem ter Deus como 

Amigo, ou seja, estar ao lado de Deus pa-

rece ser melhor que estar do outro lado.

 Mas o que parece ser algo neutro, 

ou seja, eu estou do lado de Deus, mas 

continuo com minha vida sem que nada 

tenha que mudar, na verdade não fun-

ciona desse jeito. Porque para sermos 

considerados amigos de Deus precisa-

mos em primeiro lugar acreditar que 

Ele existe, como diz o escritor aos He-

breus 11:6 “..porque quem vai a Ele [a 

Deus] precisa crer que Ele existe e que 

recompensa os que procuram conhecê-

-Lo melhor.”

 O “mundo”, na linguagem bíblica, é o 

sistema de coisas e situações que age para 

nos afastar dos propósitos perfeitos de 

Deus. A destruição da família, o indivi-

dualismo, o consumismo desenfreado, a 

violência, a indiferença são algumas das 

demonstrações visíveis do que o mundo 

está fazendo e que, infelizmente, a huma-

nidade tem seguido cada vez mais.

Por essa razão é impossível sermos ami-

gos de Deus e do mundo ao mesmo tem-

po. Convivemos com o mundo, andamos 

no mundo, estamos cercados pelo mun-

do, mas jamais deveríamos nos conside-

rar iguais ao mundo. Jesus também veio 

ao mundo, andou, viveu e Se relacionou 

com todo o tipo de pessoas do mundo, 

mas nunca Se tornou um com o mundo. 

Antes de partir, Ele intercedeu por Seus 

seguidores dizendo que, como Ele, eles 

não eram do mundo (João 17:16).

 Sermos amigos de Deus implica em 

darmos as costas para o que o mundo 

pensa, considera importante e valoriza. 

Signifi ca revermos valores e adotarmos os 

valores que Deus considera importantes. 

 Pode ser que a grande maioria das 

pessoas considere o mundo e seus va-

lores tão bons que mereçam ser tidos 

como amigos. Mas, então, jamais pode-

rão considerar-se amigos de Deus. Deus, 

em contrapartida, sempre Se considera 

nosso amigo, mas como não convive 

com os valores do mundo, mantém-Se à 

distância, apenas aguardando se vamos 

decidir deixar de seguir o mundo para 

segui-Lo. Em Lucas capítulo 15, há o re-

lato do jovem que saiu de casa levando 

sua herança e, após ter gasto tudo e estar 

na maior miséria resolveu voltar, pedir 

perdão ao pai e implorar para ser trata-

do como um escravo na fazenda onde 

crescera. Perto de casa, o pai veio ao seu 

encontro, o abraçou, beijou e ordenou 

que ele fosse reconduzido à condição de 

fi lho, mesmo confessando que ele havia 

pecado. O pai sempre estivera à espera 

do fi lho. Talvez até soubesse onde estava, 

mas esperou pacientemente por ele.

Conclusão:
Deus está à nossa espera, para dar o 

abraço cheio de saudades, para enxugar 

nossas lágrimas, mandar trazer rou-

pas novas para nós e nos reconduzir à 

condição de fi lhos amados. A escolha é 

nossa. Iremos mesmo continuar prefe-

rindo a amizade do mundo com tudo 

o que o mundo tem feito para o ser hu-

mano?

Major Paulo Soares

Ofi cial  Distrital PR/SC

Ser amigo de Deus

42. Oro para que tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo 
o que é justo, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum 
louvor existe, seja isso que ocupe a mente e os pensamentos de nossos fi lhos.
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Semana que termina em 22/10

43. Oro pelos Fundadores do Movimento Desperta Débora, Pr. Jeremias, por sua esposa 
Cláudia e por seus fi lhos, pelo Pr. Marcelo Gualberto, por sua esposa Vania e suas fi lhas, 
para que a graça, a sabedoria e o cuidado de Deus sejam sobre as suas vidas a cada dia.

Major Francisca Souza

Colégio de Cadetes

Alegremente de Jesus
Leitura bíblica: Lucas 10:38-40

Coro:  Coro do cântico Nº 379  

“Vamos encher o mundo de 

alegria”   

Introdução

Terminei de reler a passagem 

bíblica que conta a história da 

visita de Jesus à casa de Marta 

e Maria. Lembrei que alguns anos li o 

livro “Como ter o coração de Maria no 

mundo de Marta”, da escritora Joanna 

Weaver. Sei que a vida da mulher de 

hoje é bem diferente da vida de Marta 

e Maria, e, de modo geral, do Novo Tes-

tamento. Não quero dizer que em nos-

sos dias as mulheres tenham uma vida 

mais movimentada do que as mulheres 

de outros tempos. Penso que em cada 

época as mulheres tenham sua própria 

correria. Seja como for, apesar dos mui-

tos afazeres, cada uma de nós sempre foi 

chamada a aproximar-se de Jesus. 

Cozinhando alegremente como 

para Jesus
É muito fácil criticar Marta por haver 

ido para a cozinha ao invés de fi car com 

Jesus na sala. Mas, quem de nós nun-

ca fez isso quando recebeu uma visita? 

Quem de nós nunca se preocupou em 

preparar a melhor comida para a visi-

ta? Se Marta se unisse a Maria na sala, o 

que aconteceria na hora do almoço? Te-

ria Jesus feito aparecer alguma refeição? 

Talvez, mas não estou certa. 

Apesar do livro que mencionei acima 

convidar as mulheres a serem Marias 

em um mundo de Martas, penso que o 

importante é fazer o que se faz com ale-

gria. Não é isso que a Bíblia diz? “E tudo 

quanto fi zerdes, seja por 

meio de palavras ou ações, 

fazei em nome do Senhor 

Jesus” e “tudo o que fi zer-

des, fazei-o de todo o cora-

ção, como para o Senhor” 

(Colossenses 3.17,23). Não 

penso que cozinhar tenha 

menor valor do que par-

ticipar de um seminário. 

Às vezes tenho a impres-

são que se tem valorizado 

demais o estudo, o sentar, 

a teoria do que o fazer, 

do que a ação. Mas, o que 

adianta ser infeliz estudan-

do psicologia, assistência 

social ou pedagogia? Será 

que não é melhor ser feliz cozinhan-

do se a pessoa se realiza fazendo isso? 

Parece-me que na vida algumas de nós 

se realizam sendo Martas – mulheres de 

ação – e outras, sendo Marias – mulhe-

res mais calmas e tranquilas. Pode ser 

que algumas consigam unir as qualida-

des de Marta e Maria. Penso que o im-

portante é demonstrar o nosso amor a 

Jesus – seja cozinhando, seja aprenden-

do outras profi ssões. 

Aprendendo alegremente aos pés 

de Jesus
É claro que precisamos tomar cuidado 

para não nos enterrarmos na cozinha, 

na limpeza da casa, nos muitos afaze-

res domésticos e em cuidar dos outros, 

esquecendo-nos de nós mesmas. Nesse 

sentido, acho que precisamos aprender 

com Maria e aproveitar as oportunida-

des para pararmos um pouco e apren-

dermos coisas novas, bem como a esco-

lher as prioridades. Para Maria, aquela 

era uma oportunidade ímpar. Talvez ela 

precisasse desabafar, pôr todas as suas 

cargas e frustrações aos pés de Jesus. 

E ela o fez. Talvez ela tenha aproveita-

do aquela oportunidade para tirar suas 

dúvidas e para fazer perguntas a Jesus 

a respeito do Reino de Deus. Afi nal de 

contas, não era comum encontrar um 

homem ou um rabino disposto a en-

sinar a uma mulher e, muito menos, 

receber em sua própria casa o Filho de 

Deus. 

Conclusão
Sim, como Maria nós precisamos 

aprender a parar, a tomar tempo e a 

nos esforçarmos para estudar e desco-

brir coisas novas. Sim, como Maria nós 

somos desafi adas a pensar um pouco 

em nós mesmas e a tomar tempo para 

nos desenvolvermos, inclusive, espiri-

tualmente. Por outro lado, como Marta, 

somos convidadas também a sermos 

hospitaleiras (“Marta O recebeu em sua 

casa” – Lucas 10.38), a agirmos para que 

Jesus entre não somente em nossas vi-

das, mas também em nossas casas. 

Vamos juntas nos comprometer a fa-

zer tudo isso? 
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Semana que termina em 29/10

44. Oro pelo Diretor Nacional da MPC - Pr. Marcelo Gualberto, por sua esposa Vânia 
e por suas fi lhas, para que a graça, a sabedoria e o cuidado de Deus sejam sobre as suas 
vidas a cada dia.

Leitura bíblica: João 15.1-17 

Coro: “Os que confi am no Senhor 

são como os montes de Sião que não 

se abalam”       

Atividade:

a) Duas equipes, com folhas de jor-

nal,  devem construir  uma árvore.

b) Momento de análise: Eu me senti 

parte do grupo? Eu ajudei a construir 

a árvore? Eu me sinto parte do grupo? 

A minha participação é importante 

para a continuidade deste grupo?

Lembro de uma vez quando estava 

falando para um grupo de pessoas 

e usei uma palavra que, para mim, 

era nova: PERTENCIMENTO.  O proble-

ma é que uma pessoa que estava entre os 

ouvintes, depois que terminei minha fala, 

veio me dizer que eu tinha usado uma pa-

lavra que não existia.

Eu estava tão empolgado porque tinha 

conhecido uma nova palavra ao ler um 

livro, então comecei a procurar nos vários 

dicionários e encontrei a palavra, aliás, 

muito usada hoje em várias literaturas. Há 

várias explicações dessa palavra e de seu 

profundo signifi cado. As afi rmações, a se-

guir, nos dão uma ideia da abrangência e 

importância do “sentimento de pertença”: 

“O senso de pertencimento nos dá a 

sensação de participarmos de alguma coi-

sa maior do que nós mesmos. Dá-nos for-

ça e incentivo para lutar por uma causa, 

que será comum também aos parceiros, 

àqueles que estão ao nosso lado no dia-

-a-dia... Uma das mais fortes motivações 

para o ser humano é pertencer e ajudar a 

construir algo grandioso.” (Blog Elói Za-

netti).

São comuns afi rmações como: eu per-

tenço a esta família, a esta igreja, a este 

grupo, etc., ou, eu sou parte desta família, 

desta igreja, deste grupo. Todos nós pre-

cisamos uns dos outros, porque fomos 

criados com duas necessidades básicas: 

pertencimento e amar e ser amado.

 “ALEGREMENTE SUA”, nos leva a 

pensar a quem pertencemos. A quem 

você pertence? 

As mulheres têm se mobilizado para 

lutar por seus direitos, o que é muito bom 

e necessário. Infelizmente, na história da 

humanidade, e até hoje, em muitas socie-

dades, a mulher tem sido vítima de dis-

criminação, de maus tratos, de violência. 

As estatísticas de violência doméstica são 

assustadoras, e uma das razões é porque 

em muitas sociedades, a mulher é objeto 

de posse.

Devido a essa realidade, talvez seja di-

fícil para a mulher pensar em pertencer, e 

pertencer com alegria, ou ser alegremente 

de alguém. 

No texto lido, Jesus fala que para termos 

uma vida plena, de qualidade e frutífera, 

precisamos pertencer a Ele. Ao pertencer-

mos a Jesus, as duas necessidades básicas 

do ser humano são plena e saudavelmente 

supridas. Pertencer a Jesus não nos traz 

preocupação, porque Ele sempre nos vai 

amar e, em resposta, vamos amá-lO e 

amar o próximo como a nós mesmos. A 

primeira carta de João afi rma que nós O 

amamos porque Ele nos amou primeiro.

Quando Jesus se apresenta como videi-

ra e diz que nós somos os ramos, afi rman-

do que se permanecermos nEle daremos 

fruto, Ele está dizendo que, pertencendo 

a Ele, teremos uma vida saudável, equili-

brada e bem 

vivida. 

Hoje se fala muito de vida de qualidade. 

Em Jesus encontramos essa vida de quali-

dade e qualidade de vida.

Como seres humanos, somos relacio-

nais. Não fomos criados para viver isola-

damente. Temos necessidade de perten-

cermos ou de fazermos parte de...  O tema 

nos convida a pertencer alegremente a 

Jesus, à família de Deus, para termos uma 

vida plena e frutífera.

Na segunda parte, Jesus fala da necessi-

dade de amar e ser amado, que é condição 

primordial para pertencermos alegre-

mente.

Quando alguém ama, não tem difi cul-

dade para dizer que pertence a alguém, 

nem para pertencer alegremente. 

Jesus fala da importância do fruto, a 

ponto de afi rmar que se o ramo que está 

nEle não der fruto, Ele corta; isso é, poda 

para que produza mais fruto ou corta, no 

sentido de exclusão, porque é inaceitável 

que um ramo, estando na videira, sendo 

alimentado e sustentado por ela, não fru-

tifi que.

Desafi o:
Somos orientados e educados a per-

tencer com responsabilidade, num per-

tencimento saudável. Pertencendo a Jesus 

somos dependentes dEle, sim, mas somos 

capazes de produzir frutos que repercuti-

rão na vida dos outros.

O Ministério Feminino, há mais de 40 

anos, foi usado por Deus para alcançar 

toda a minha família, para que passásse-

mos a pertencer a Jesus e ao Exército de 

Salvação. Ali, minha mãe e minhas irmãs 

aprenderam como ser ALEGREMENTE 

DE JESUS.

Major Adão Gonçalves

 CD São Paulo

A alegria do pertencimento
Amar e ser amada

Educação
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Semana que termina em 29/10
Educação
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 SS Débora Carvalho

   Corpo de Niterói

Alegremente Sua
dinheiro é raiz de todos os males; e 

alguns, nessa cobiça, se desviaram 

da fé e a si mesmos se atormenta-

ram com muitas dores” (1 Timóteo 

6:10).

Devemos nos sentir alegres por 

aquilo que o Senhor Deus nos tem 

dado, principalmente pela salvação 

em Jesus Cristo. A alegria não deve 

ser opção para o cristão. É uma or-

dem de Deus ao Seu povo. É um 

mau testemunho quando não op-

tamos em sermos alegres e preferimos 

resmungar por coisas que gostaríamos 

de ter. Na leitura Bíblica de Mateus 6, 

lemos que não devemos nos preocupar 

em juntar coisas aqui na terra, que são 

passageiras e muitas vezes nos trazem 

uma alegria passageira. Deus nos aler-

ta que devemos juntar tesouros no céu 

e estarmos preocupados em quantas 

“curtidas” Ele nos dará pelo nosso pen-

sar, agir e falar.

Todo mundo quer ser feliz e não há 

nada de errado com isso. As pessoas 

buscam a felicidade em coisas e pes-

soas: viagens, um amor, propriedades, 

prestígio, enfi m… parece que quando 

conseguirem o que tanto desejam, serão 

felizes para sempre, como num con-

to de fadas.  Pura bobagem. O “felizes 

para sempre” só existe na presença de 

Deus. Mesmo porque a eternidade é o 

“para sempre” real!  Por  que a alegria 

verdadeira só pode vir dEle? Porque é 

essa a alegria que preenche o espírito e 

independe das situações que vivemos 

em nossas vidas.

Tiago 5:13 diz “Está alguém alegre? 

Cante louvores” e é isso que faremos 

nesse momento. A nossa alegria está 

ligada ao louvor, esse louvor pode ser 

associado à música, e à música pode-

mos incluir a expressão corporal. Nossa 

alegria deve chamar a atenção das pes-

soas que estão ao nosso redor e fazê-las 

questionarem o razão de termos uma 

felicidade constante.

Aplicação: 
A Palavra nos ensina que somente 

Deus é a fonte da felicidade verdadei-

ra. Longe de Deus ninguém pode ser 

alegre. Pode ter alegrias? Sim, pode; 

mas uma hora ou outra, um vazio, um 

problema ou uma decepção põe tudo a 

perder.

Entenda que a alegria verdadeira é um 

dom de Deus. Sendo assim, ela não tem 

origem em você, mas nEle! Se ela vem 

de Deus, é também perfeita e abundan-

te… E sabe quando temos essa alegria? 

Quando cremos em Jesus e buscamos 

cotidianamente a presença do Espírito 

Santo.

O salmista contrasta a alegria de Deus 

e a alegria dos ímpios. Muitas vezes co-

nhecemos pessoas que têm de tudo, têm 

fartura na colheita, mas não têm alegria 

de viver.  A verdade é que a alegria do 

Senhor não depende de fatores externos 

e não se fundamenta no prazer de ter as 

coisas.

A verdadeira alegria existe no coração 

de quem pertence 

Leitura Bíblica: Mateus 6:18-34  

Coro: “Estou alegre!  Por que estás 

alegre?”   

Dinâmica para iniciar o encontro:

Cada jovem receberá uma bolinha 

que vale R$ 1.000,00. A líder distri-

buirá a cada pessoa do grupo cinco 

bolinhas de gude ou isopor. Dado o 

sinal, os participantes deverão sair 

e procurar uma companheira; em 

seguida, devem parar em sua fren-

te, olhar fi xamente nos olhos dela 

que, por sua vez, não poderá sorrir. 

Quem sorrir primeiro, paga uma 

bolinha para a outra pessoa a quem 

sorriu. Quem fi car sem bolinhas sai 

da brincadeira. Depois de fi naliza-

da a brincadeira, faça as perguntas: 

Quem fi cou sem bolinhas? Quem 

fi cou com mais bolinhas?

Devocional

A 
milionária é aquela que ter-

minar a brincadeira com mais 

“dinheiro”, mas a grande ven-

cedora é aquela que terminou a ativi-

dade sem nenhum dinheiro (bolinha), 

porque foi a que sorriu mais. Assim que 

deve ser o cristão, que não tem a sua fe-

licidade apoiada em seus bens.

Quantas vezes achamos que coisas 

materiais têm uma importância maior 

do que tudo em nossas vidas. Ter um 

sapato novo, uma bolsa nova, gastar 

dezenas de reais por mês fazendo trata-

mentos estéticos. Gastar dinheiro com 

roupas novas para cada evento que te-

mos. Enganamo-nos achando que a 

nossa alegria vai ser completa, estando 

com roupas novas para tirarmos uma 

foto para colocar no nosso perfi l do Fa-

cebook. Paulo nos alerta que “o amor do 
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45. Oro pela Coordenadora Nacional Maria Luiza (Nina), pelas Coordenadoras 
Regionais, Simone, Nina, Dora, Zezé, Adriana, por seus fi lhos, para que a graça, a 
sabedoria e o cuidado de Deus sejam sobre as suas vidas a cada dia.

Semana que termina em 05/11
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Leitura bíblica: Deuteronômio 

16:1-17  

Música: “Vamos celebrar” (Comu-

nidade de Nilópolis) 

Cântico: Nº 132 “Cristo, o Mestre, 

sempre há de amar-me” 

Introdução:
Deus é um Deus de alegria; Deus é 

Deus de festa. Quando um pecador se 

arrepende há festa no céu. Está prome-

tido um grande banquete das Bodas do 

Cordeiro quando nos encontrarmos com 

Jesus no céu. Não há como não crer que 

Deus é Deus de alegria e festa quando 

acordamos no campo e ouvimos a sinfo-

nia dos pássaros e o cantar dos galos. Ele 

criou um mundo onde tudo era bom.

Como não dá para fazer festa sozinho, 

Deus viu que não era bom o homem es-

tar só e lhe fez uma companheira. Quan-

do Jesus veio ao mundo, começou Seu 

ministério em uma festa de casamento. 

Deus mesmo incentivou e programou 

várias festas para o povo de Israel. Eram 

festas com motivos muito especiais:

•  Reconhecimento pela obra, prote-

ção e cuidado de Deus pelo povo de 

Israel;

•  Gratidão pelo sustento;

•  Alegria pela libertação. 

Todas as festas aconteciam por causa 

de uma ação de Deus no meio ou em fa-

vor de Seu povo. Como Deus conhece a 

inconstância do ser humano, providen-

ciou uma estratégia para que nunca o 

povo de Israel se esquecesse das obras de 

Deus em seu meio. 

As festas mencionadas nesse capitulo 

– “Festa da Páscoa”, “Festa das semanas”, 

“Festa das cabanas” – já eram celebradas 

por outros motivos, alguns até pagãos, 

mas quando Deus as institui, os motivos 

são transformados.  

A Festa da Páscoa antes era celebrada 

para “proteger o rebanho”, e passa a ser 

celebrada em comemoração à libertação 

do povo de Israel da escravidão do Egito.  

Hoje já sabemos dos signifi cados espiritu-

ais dessa festa: libertação das trevas, por-

que Deus os tirou do Egito durante a noi-

te; libertação pelo sangue, porque foram 

salvos da morte por causa do sangue de 

animal passado nos umbrais das portas; 

incentivo à adoração, porque não traba-

lhavam nos dias da festa, tendo um tempo 

de dedicação exclusiva para ouvir Deus, e 

para cultuá-lO. Era um tempo para lem-

brar do passado, celebrar o presente e ali-

mentar esperança para o futuro.  Naquele 

momento da história, a obediência em re-

alizar a festa certamente incluía responsa-

bilidade do povo para com Deus. E ainda, 

sacrifi car um animal perfeito, por ocasião 

da festa, certamente já direcionava para o 

sacrifício de Jesus na cruz. 

A segunda festa mencionada, a Festa 

das Semanas, da colheita ou de Pentecos-

te, era celebrada em gratidão ao trabalho 

realizado e à colheita dos primeiros fru-

tos. A alegria era tanta pelas bênçãos rece-

bidas, que o povo dava, voluntariamente, 

uma oferta, proporcional às bênçãos re-

cebidas através da colheita.  Certamente 

nos ensina a oferecer ao Senhor o nosso 

melhor em gratidão ao que temos recebi-

do. Era oportunidade para não esquecer 

quem eram, de onde saíram e do lugar 

que o Senhor os estava encaminhando 

para viverem.

A terceira festa, Festa das Cabanas ou 

dos Tabernáculos, comemorava a liberta-

ção e proteção de Deus durante a peregri-

nação no deserto.  Alegravam-se também 

pelo término da colheita.  Era um tempo 

de união, onde todos eram convidados a 

festejar a bênção divina juntos: as famílias, 

os levitas, os desamparados, necessitados 

e estrangeiros que viviam em seu meio. 

O povo de Israel não deveria esquecer 

que também fora acolhido por Deus.  Era 

tempo de celebração, adoração, compar-

tilhamento e alegria. Traz-nos algumas 

lições espirituais que nunca devemos es-

quecer: 

•  Fazer o bem: “Portanto, enquanto 

temos oportunidade, façamos o bem 

a todos, especialmente aos da família 

da fé” (Gálatas 6.10).

•  Que todo sucesso é consequência da 

bênção divina (Gênesis 12.2 e Gêne-

sis 26.2-4).

•  A alegria da festa do Senhor é alegria 

completa/plena. A mesma palavra 

usada em João 10.10. 

•  Somente a festa do Senhor e com o 

Senhor é uma festa que traz a verda-

deira alegria.

O povo de Israel só podia desfrutar 

dessa alegria completa se obedecesse ao 

Senhor e pertencesse inteiramente a Ele. 

Somente pertencendo ao Senhor com in-

teireza de coração poderia sentir a alegria 

de ser dEle. 

Desafi o:
Vamos festejar o fato de nós também 

sermos “alegremente do Senhor”, nunca 

nos esquecendo das bênçãos recebidas, de 

compartilhar com outros o perdão, a li-

berdade, a vida e a alegria que recebemos 

de Jesus; reconhecendo que tudo vem 

dEle e com o compromisso de agregar 

outros à família de Deus, inclusive os que 

seriam excluídos naturalmente. 

Semana que termina em 19/11
Major Vilma Gonçalves

DDMF São Paulo

Deus de alegria e festa

46. Oro pela Coordenadora Nacional do Geração Compromisso, Carolina Lage, 
e pelos coordenadores de área, que Deus os capacite e os oriente com sua Graça e 
misericórdia, dia a dia.
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Semana que termina em 12/11
Educação
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 Cadete 2°ano Enivalber Velez

Colégio de Cadetes

Adorando Deus na simplicidade

Semana que termina em 19/11

Leitura Bíblica: João 4:24            

Cântico: Nº 93 “Pelo Espírito tão 

poderoso”   

“A adoração liberta a personalida-

de, conferindo uma nova perspec-

tiva à vida, integrando-a às diversas 

maneiras de viver. Ela ainda traz à 

vida as virtudes da humildade, leal-

dade, devoção e retidão de atitude, 

renovando e reavivando o Espírito”. 

“Citações”, de Roswell C. Lon                  

Existem momentos na vida nos 

quais devemos fazer determina-

das avaliações  sobre  como real-

mente estamos prestando nossa adora-

ção a Deus.

A adoração para o servo de Deus é 

um estilo de vida! É possível que possa-

mos dar a Deus uma adoração perfeita? 

Completa? Digo que sim, mas existem 

alguns critérios que muitas vezes tem 

sido deixados para trás  nos dias atuais. 

A adoração excelente deve ser na ínte-

gra a afi rmação de Jesus: que “os ver-

dadeiros adoradores, adorem em Espí-

rito e em verdade”. Por isso 

que o salmista se expressa 

com toda sua alma (Salmos 

119:10-16).

Adorar Deus é algo tre-

mendo! É um relaciona-

mento rico em diálogo, em 

respostas, em concordân-

cias e em carinho mútuo. 

Não há nada mais gratifi -

cante e empolgante do que 

dirigir palavras a Deus e 

poder ver e ouvir Suas res-

postas soando como brisa 

suave. Adorar é desfrutar de 

um Deus tão grande, mas 

que nos ouve.  Contudo, é fácil adorar a 

Deus quando as coisas vão bem, quando 

Ele provê comida, amigos, família, saú-

de e situações felizes. Mas as circunstân-

cias não são sempre agradáveis. Como, 

então, você irá adorar Deus? O que você 

faz quando Deus parece estar a milhões 

de quilômetros? A mais profunda ado-

ração é louvar a Deus a despeito da dor, 

dar graças durante a provação, manter 

a confi ança nEle em meio à tentação, 

render-se a Ele durante o sofrimento 

e amá-Lo quando Ele parece distante. 

Deus sabe nos conduzir da melhor for-

ma, nas situações difíceis e alegres.

• Deus Se agrada quando nossa ado-

ração é precisa.

• Quando adoramos, Deus olha para 

além de nossas palavras para ver a pos-

tura de nossos corações.

• A verdadeira adoração acontece 

quando seu espírito responde a Deus.

Uma Lição de Adoração:               
A enfermeira Maria era a primeira a 

chegar nos dias em que estava de plantão 

na emergência do hospital psiquiátrico 

em que trabalhei. Eu geralmente  che-

gava mais cedo, e encontrava-a sempre a 

fazer várias atividades que não eram sua 

função, mas sempre com um sorriso no 

rosto e uma palavra de motivação para 

aqueles que lhe procuravam. Isso foi me 

despertando certa curiosidade e conti-

nuei a observar suas ações. Maria, com 

seu jeito simples e humilde, gostava de 

louvar a Deus com belos cânticos. Todos 

gostavam dela naquele lugar. Mesmo nos 

momentos mais corridos dentro daquela 

emergência, onde muitas das vezes ha-

via várias pessoas para serem atendidas, 

medicadas e outras que mereciam uma 

atenção especial, lá estava ela, mesmo 

no corre-corre, feliz e louvando a Deus. 

Certo dia, em um momento de descanso, 

que era muito raro, aproximei-me dela e 

perguntei porque ela sempre estava fe-

liz e disse-lhe que, em momento algum, 

durante aquele tempo todo que trabalhá-

vamos juntos, nunca sequer ouvira uma 

murmuração de sua parte. Ela humilde-

mente se aproximou, chegou bem perti-

nho de mim e disse: “O andar, o vestir, 

o comer, o falar, o pensar, o agir, seja da 

mais humilde forma, isso é adorar.”  A 

partir daquele momento entendi que a 

forma como nós adoramos a Deus faz 

a diferença na vida daqueles que estão 

a nos observar...

Aplicação:  
Assim como Dona Maria, a gente 

pode  ter nosso jeito pessoal de adora-

ção. Uma coisa é certa: você não glo-

rifi ca a Deus tentando ser alguém que 

ele nunca quis que você fosse. Deus 

quer que você seja você mesmo. Este 

é o tipo de pessoas que o Pai está bus-

cando: os que são simples e honestos.

47. Oro pela vocação de nossos fi lhos. Que o Senhor possa orientá-los na escolha 
certa de sua profi ssão, abrindo e fechando portas para o melhor desempenho de 
seus dons e talentos, a serviço do Reino.
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Semana que termina em 26/11

48. Oro pelos futuros cônjuges de nossos fi lhos. Pelos períodos de namoro, 
noivado e casamento. Que cada um saiba se colocar na presença do Senhor; 
que Deus os esteja preparando, um para o outro.

Major Rute Wakai

OD Corpo de São Miguel

Leitura Bíblica: Filipenses 4:1-7   

                   

Coro: “A alegria está no coração” 

Atividade: 

Divulgue a todos, nesta semana, 

que: “a alegria do Senhor é a nossa 

força”.  Como?  Compartilhe com 

alguma amiga que está entristecida 

a alegria que JESUS tem colocado 

na sua vida. Pode ser um telefone-

ma, uma mensagem eletrônica ou 

escrita ou, melhor ainda, passar um 

tempo pessoalmente. Pode prepa-

rar um lanche ou um presente, le-

vando junto com uma boa palavra 

e oração. Muitas pessoas estão soli-

tárias, entristecidas e desanimadas.  

Separe um tempo para ESTAR, FI-

CAR, OUVIR e CONVIVER com 

as pessoas. Divulgue a todos que: “a 

alegria do Senhor é a nossa força”.

Introdução:
Quando lemos a Palavra de Deus, 

encontramos vários trechos que men-

cionam acerca da alegria.

A carta aos Filipenses é con-

siderada o livro da alegria. O 

apóstolo Paulo a escreveu quan-

do estava na prisão. Ele foi preso 

por ser seguidor de Cristo e não 

por ter cometido algum crime.

A alegria é a exteriorização de 

um sentimento; quando estamos 

felizes e satisfeitos, expressamos 

essa satisfação com alegria; uma 

sensação maravilhosa de ser ex-

perimentada.  

No fruto do espírito a alegria é 

mencionada após o amor, segui-

da por: paz, paciência, delicade-

za, bondade, fi delidade, mansidão ou 

humildade e domínio próprio (Gálatas 

5:22-23).

A alegria presente na vida de uma 

pessoa, numa família, numa comuni-

dade, num país e mesmo no mundo 

como um todo, faz uma grande dife-

rença, trazendo um grande bem co-

mum - um ambiente agradável de har-

monia e paz.

Cabe a nós alegrar-nos no Altíssimo, 

no Santo, porque Ele nos sustenta, Ele 

é o nosso Deus (Sl 65.4). A nossa ale-

gria está fi rmada em Deus baseada na 

fé que é o fundamento daquilo que es-

peramos e não vemos. Mas esteja certa 

de que essa alegria é infi nitamente su-

perior à alegria passageira  do mundo, 

e que a nossa recompensa vem do SE-

NHOR. O nosso Jesus Cristo Se alegra 

quando vê que confi amos, esperamos, 

obedecemos; e sabe qual o resultado 

da alegria do SENHOR? A nossa força! 

Força para ultrapassar os obstáculos, 

força para superar as adversidades, for-

ça para renunciar o pecado. 

A alegria de Jesus em nós nos per-

mite infl uenciar pessoas e os ambien-

tes com o bom perfume de Cristo e nos 

ajuda a ter melhor qualidade de vida.  

Como resultado, teremos a verdadeira 

paz de Deus em tempos de tranquilida-

de e também na tempestade. 

Na verdade, não podemos dizer que 

todos os momentos, 60 segundos por 

minuto, 60 minutos por hora, 24 ho-

ras por dia, estamos experimentando 

a sensação da alegria, porque a vida 

é cheia de situações, das quais somos 

participantes, em que temos também 

momentos de tensão, agitação, dor e 

tristeza.

Conclusão:
Vamos meditar durante a semana, 

acerca da alegria em todos os tempos: 

“Pois sabemos que todas as coisas tra-

balham juntas (cooperam) para o bem 

daqueles que amam a Deus, daqueles a 

quem ele chamou de acordo com o seu 

plano.” (Romanos 8.28).

Minha irmã, ainda que estejamos 

passando por algum momento de tris-

teza, de afl ição ou angustia, não desa-

nimemos, pois temos a certeza de que 

todas as coisas cooperam para o bem 

daqueles que amam 

a Deus e, em tudo, o 

SENHOR tem um pro-

pósito perfeito para a 

nossa vida. Quando nos 

esforçamos para obede-

cer, servir, fazer a von-

tade de Deus, Ele nos 

faz experimentar a ver-

dadeira alegria que vem 

diretamente do Seu tro-

no, a alegria eterna. 

A verdadeira alegria
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Semana que termina em 26/11
Educação
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Semana que termina em 03/12
Advento Colaboração do Departamento do 

Ministério Feminino

Preparando-nos para 
uma época especial

Leituras Bíblicas: Marcos 13:33-37; 

Lucas 12:35-38  

Cântico: Nº 182 “Tu deixaste, Jesus...” 

Atividade e Introdução: Se você ti-

ver uma Coroa de Advento, leve-a ou 

confeccione uma para mostrar.

A COROA DE ADVENTO 

Nestas 04 semanas vamos apren-

der sobre este símbolo no Natal.  

Hoje vamos falar sobre as ramas 

verdes: verde é a cor da esperança e da 

vida. Deus quer que esperemos Sua gra-

ça,  Seu perdão misericordioso e a glória 

da vida eterna no fi nal de nossas vidas. 

Bênçãos que nos foram derramadas pelo 

Senhor Jesus, em Sua primeira vinda en-

tre nós, e que agora, com esperança reno-

vada, aguardamos a sua consumação, na 

Sua segunda e defi nitiva volta.

Na próxima semana todas que quise-

rem poderão trazer ramos verdes, uma 

fi ta grossa vermelha ou outros enfeites 

natalinos e quatro velas vermelhas, para 

fazerem sua própria Cora de Advento.

I.  Vigiar para o quê?
Ao contar estas parábolas que lemos 

em Marcos e Lucas, Jesus ordenou: “Vi-

giai” ou, como encontramos na narrativa 

de Lucas 12:37a: “Felizes os servos cujo 

senhor os encontrar vigiando, quando 

voltar...”  (v. 37a).  “Vigiando” signifi ca 

“acordado”, “pronto”, “alerta”.

Estamos na época do Advento (as qua-

tro semanas que antecedem o Natal).  

Qual a importância deste período?  É o de 

fi carmos em prontidão, portanto, prepa-

rados para o Natal, para que esta data tão 

importante não nos pegue tão absortos 

em outros interes-

ses e tão desatentos, 

que ela virá, passará 

e nem desfrutare-

mos dela, restando 

somente nos lamentarmos depois: “Que 

pena! O Natal veio, foi e eu nem vi!” 

Contudo, ao contar estas parábolas, Je-

sus não estava se referindo à importância 

de vigiarmos para a Sua primeira vinda (o 

Seu nascimento) – pois esta já havia acon-

tecido.  Sua ênfase era outra: Sua Segunda 

Vinda, Seu retorno!

II.  Vigiar por quê?
 a)  Porque o tempo é incerto – Quando 

Jesus nasceu,  a terra passava por momen-

tos difíceis e tumultuados; a nação judaica 

estava em um estado de inquietação: o 

povo comum era pobre e suportava pe-

sados impostos, estava oprimido sob o 

governo romano e a vida religiosa tam-

bém estava em decadência.  Era tempo de 

“escuridão”, como bem defi niu o profeta 

Isaias (9:2a): “O povo que caminhava em 

trevas...”

Na parábola contata por Jesus, em Mar-

cos, Ele diz (v. 35): “Vigiem, porque vocês 

não sabem quando o dono da casa volta-

rá: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar 

do galo, ou ao amanhecer.” 

Isso pode ser uma simbologia de que o 

retorno de Cristo será durante “a noite”.  

Não a noite literal, mas tempos difíceis 

(como eram quando Jesus nasceu); um 

tempo, sobretudo, de escuridão espiritual.

b) Porque, se é noite, há o perigo de 

dormir – Jesus alertou (v.36): “Se ele vier 

de repente, que não os encontre dormin-

do.” Esse sono pode ser entendido como 

desânimo.  Todos nós já passamos por 

períodos quando Deus pareceu estar au-

sente, e nossa vida espiritual pareceu estar 

totalmente seca.  Esse desânimo é causa-

do pela nossa inabilidade para lidar com o 

estresse, com as ameaças de desemprego, 

violência, infl ação, envelhecimento, en-

fermidade, luto e outras situações de crise.

Jesus disse que deveríamos nos manter 

vigilantes, acordados.  Quando somos 

assolados por essa vontade de desanimar 

diante dos desafi os e crises da vida, mas, 

ao invés de nos entregarmos, lutamos, 

perseveramos, o que acontece?  Supera-

mos a crise e vencemos. Jesus sabia que 

essa é a melhor alternativa, porque disse 

em Lucas 12:37a:  “Felizes os servos cujo 

senhor os encontrar vigiando, quando 

voltar..”  Vale a pena lutar e fi car alerta e 

ser encontrado assim por Jesus quando 

Ele voltar!

Conclusão: 
No primeiro Advento, muitos não se 

prepararam, não fi caram “acordados”, 

estavam desanimados e absortos com 

sua situação difícil e opressora e quando 

aconteceu o primeiro Natal não percebe-

ram que ali, debaixo dos seus olhos, acon-

tecia o maior evento da história da terra 

e do céu.

Que neste Advento preparemo-nos 

para sermos abençoados ao máximo no 

Natal e para darmos a Jesus a honra que 

Lhe é devida.  Mas, além disso, que não 

percamos, por negligência, a Sua Segunda 

Vinda, porque aí será tarde demais!  Es-

tamos vivendo o advento da Sua Segunda 

Vinda – este é o tempo de nos prepara-

mos, cuidando para não fi carmos tão 

absorvidos e perplexos com as questões 

complexas do mundo que nos rodeia que 

acabamos por nos descuidar de nossa 

vida espiritual.  Preparemo-nos!

49. Oro pelas crianças, jovens e adolescentes de nossa cidade, estado e nosso 
País. Que o poder transformador do Evangelho de Jesus, alcance milhões 
alterando-lhes o curso da vida e abrindo os seus corações para o Senhor.
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Semana que termina em 10/12
Advento 

deveria ser a rainha – o lar. Algumas delas 

têm sido usadas por alguns “maridos/par-

ceiros” inescrupulosos transformando-as 

em verdadeiras empregadas domésticas, 

sem remuneração, impondo um cenário 

cujo slogan “dona de casa”, priva-as de ca-

rinho, atenção, cuidado e principalmente 

do amor ordenado na Palavra de Deus (Ef 

5: 25, 28; Cl 3:19).

Eu pessoalmente tenho duas mulheres 

como referência de vida – minha mãe, 

Dona Nina (já falecida), e minha esposa, a 

Tenente Neide; uma me ensinou a me ale-

grar com as dores da vida e, a outra, com 

a sua alegria contagiante de ser; e olha que 

já são quase 32 anos convivendo com ela!

A obediência alegre de outra 

mulher: Maria
Segundo o dicionário, fazer algo “ale-

gremente” é a ação de quem está feliz, e 

que age de forma satisfatória e sorridente, 

seja qual for a situação em que se encon-

tra. 

Olhemos para a Palavra de Deus e ob-

servemos no que ela, a Bíblia, pode con-

tribuir para que sejamos realmente ale-

gremente criaturas e fi lhos(as) de Deus. 

No sexto mês da gravidez impossível de 

Isabel, prima de Maria, o anjo Gabriel (Lc 

1:11, 19, 26) é enviado por Deus a uma 

cidade chamada Nazaré, na Galileia, para 

anunciar a esta jovem comprometida com 

um descendente da linhagem de Davi 

(José), que ela geraria um fi lho. Nossa, que 

noticia maravilhosa que muitas jovens es-

peram ouvir! Contudo, Maria não agiu 

assim, pelo contrário, ela fi cou perturbada 

e se pôs a pensar no signifi cado daquela 

saudação – “Alegre-se agraciada!...”, o im-

pacto deve ter sido algo frustrante para 

Maria (v.34), mas o anjo não estava ali 

diante de alguém que, apesar do susto, iria 

abrir mão de se alegrar no Senhor. Maria 

fora preparada para aquela ocasião.

No versículo 30 podemos ver que o 

anjo traz uma palavra de ânimo, de con-

fi ança e segurança para a jovem agracia-

da, dizendo: “Não temas, Maria, porque 

achaste graça diante de Deus”. E depois de 

anunciar-lhe a boa notícia e de dar-lhe as 

devidas explicações (35-37), o anjo escuta 

da boca daquela jovem maravilhada com 

o que acabara de ouvir algo de quem é 

Alegremente Sua: “Sou serva do Senhor; 

que aconteça comigo conforme a tua pa-

lavra”. (v. 38).  Depois, ao entoar seu lindo 

e profundo Cântico, ela o inicia excla-

mando: “Minha alma engrandece ao Se-

nhor e o meu espírito se alegra em Deus, 

meu Salvador...” (Lc. 2:46-47)

Aplicação
Que história!  Que decisão Maria to-

mou para sua vida, que alegremente se 

declara obediente e possuída de total 

amor pelo Deus que a escolhera para ser 

a mãe do Salvador e Consumador da fé. 

Ainda hoje, em pleno século XXI, Deus 

procura pessoas que desejem ser Alegre-

mente dEle. 

Que você, como Maria, seja tomada 

pela graça do Senhor para alegrar sua 

casa, sua família e sua comunidade de fé, 

sendo honrada, respeitada e amada por 

seu marido, fi lhos, irmãos da fé e todos os 

que estão ao se redor.

Tenente José Mário Braga

OD Corpo de Boqueirão-PB

Leitura Bíblica: Lucas 1:2-38

Coro: “Minh’alma engrandece ao Se-

nhor”

Atividade: Hoje vamos confeccio-

nar nossa Coroa de Advento.  (Você, 

OD, pode aprender antes, assistin-

do a um de muitos vídeos que en-

sinam: https://www.youtube.com/

watch?v=dXhFYsIFyBQ)

Hoje vamos falar sobre as quatro 

velas: simbolizam cada uma das 

quatro semanas do Advento. No 

início, vemos nossa coroa sem luz e sem 

brilho. Recorda-nos a experiência de es-

curidão do pecado. À medida que se vai 

aproximando o Natal, acendemos uma a 

uma as quatro velas representando, assim, 

a chegada, em meio de nós, do Senhor 

Jesus, Luz do Mundo, que dissipa toda 

a escuridão do pecado. O vermelho das 

velas e da fi ta lembra o sangue que Jesus 

derramou por nós na cruz. Hoje vamos 

aceder duas velas: a da semana passada 

e a desta semana. Nas próximas semanas 

acenderemos as velas anteriores e a atual.  

Introdução: 
Para mim é um desafi o, como homem, 

abordar este tema sem que manche a es-

sência do universo feminino. 

Como é bom fazer uma observação sobre 

o tema “Alegremente Sua”, em um período 

em que as mulheres têm sido exploradas 

nos vários seguimentos da sociedade, seja 

na moda, na beleza, no plano profi ssional, 

mas também no submundo da explora-

ção sexual, do tráfi co humano, do assédio 

moral no ambiente de trabalho e, pior do 

que tudo, no am-

biente no qual ela 

“Alegre-se, agraciada! O Senhor 
está com você” (v.28)

50. Oro pelas crianças que precisam trabalhar para sustentar suas casas. Oro por aquelas 
que são exploradas por seus patrões, trabalhando às vezes num regime de escravidão.
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Semana que termina em 17/12
Advento

Colaboração do Departamento do 

Ministério Feminino

Uma época de alegria

51. Oro para que o Senhor livre nossos fi lhos do medo das 
doenças, medo dos problemas, medo do futuro.

Leitura Bíblica: Lucas 2:8-20

Cântico: Nº 459 “Mal supõe aquela 

gente...” 

Atividade: Hoje vamos falar sobre 

a forma circular da Coroa de Ad-

vento. O círculo não tem princípio 

nem fi m. É sinal do amor de Deus 

que é eterno.  Além disso, o círculo 

dá uma ideia de elo de união entre 

Deus e as pessoas, como uma gran-

de “Aliança”.  Ele nos lembra tam-

bém a coroa de espinhos de Jesus e 

também o fato de que Ele é o Rei 

dos reis.  Hoje vamos acender a 3ª 

vela da Coroa.

Introdução:  

Para muitas pessoas o Natal é uma 

época e também um dia de triste-

za e depressão:

a)  Porque não podem comemorá-lo 

com algum ente-querido;

b)  Porque estão enfermos ou mes-

mo hospitalizados;

c)  Porque têm amargas lembranças 

de algum Natal passado;

d)  Porque nunca têm dinheiro su-

fi ciente para dar presentes aos 

fi lhos.

Mas, apesar de todas essas razões para 

se entristecer, será que não há razões 

para se alegrar no Natal?

I.  A história do primeiro Natal 

é uma história permeada pela 

alegria
Já refl etimos na semana passada sobre 

a alegria de Maria. Hoje vamos refl etir 

sobre:

a) A alegria dos pastores – Os pas-

tores eram a classe de pessoas que me-

nos motivo tinha para se alegrar.  Eram 

desprezados e discriminados por causa 

de sua profi ssão.  Naquela noite do pri-

meiro Natal, lá estavam eles para mais 

uma vigília gélida, monótona e si-

lenciosa.  Contudo, esses homens 

humildes e desprezados pelos seres 

humanos, mas, de forma alguma 

desprezados por Deus, são tam-

bém por Ele surpreendidos com 

uma mensagem de alegria (leia os 

vv. 8-10).  Apesar de todos os mo-

tivos que tinham para se entristecer e 

murmurar, os pastores também foram 

dominados pela alegria!  Jesus foi o mo-

tivo dessa alegria: “Os pastores voltaram 

glorifi cando e louvando a Deus por tudo 

o que tinham visto e ouvido...” (v. 20).  

b) A alegria dos magos (Lc. 2:1-11) 

– Os magos não eram de classe social 

humilde como eram Maria e os pasto-

res, mas, como estes, também eram hu-

mildes de espírito e sensíveis e atentos 

para discernir os sinais de Deus.  Se-

guiam suas vidas de trabalho e pesqui-

sa, dentro da rotina, até que também 

foram surpreendidos por Deus pelo 

aparecimento daquela estrela especial 

que anunciava um acontecimento mui-

to especial!  Assim como aconteceu com 

Maria e os pastores, a rotina dos magos 

também foi totalmente alterada.  Eles 

começaram a fazer grandes preparati-

vos, pois tinham uma longa viagem pela 

frente. 

A Bíblia não nos conta de problemas 

que os magos tivessem, mas é provável 

que tenham enfrentado oposição dos fa-

miliares, por estarem se dispondo a se-

guir uma estrela numa viagem de vários 

meses, para ir atrás de um bebê!  Pode 

ser que, por isso, saíssem para a viagem 

com o coração triste.  Mas, “vendo eles a 

estrela, alegraram-se...” – mais uma vez, 

Jesus foi o motivo da alegria!

c) Sua história pode ser permeada 

pela alegria – Talvez, humanamente 

falando, você seja uma dessas pesso-

as que não tenha motivo para se sentir 

feliz, para se alegrar neste Natal (lista 

que demos no início).  De fato, as tris-

tezas, as decepções são parte da vida.  

Jesus alertou: “Neste mundo vocês terão 

afl ições...” (Jo. 16:31).  E nessas horas o 

que acontece com a alegria?  Para aque-

les que não têm Jesus, ela cede lugar ao 

desespero.  Mas para quem confi a em 

Deus, os momentos difíceis e tristes são 

oportunidades para se ser agradavel-

mente surpreendido por Deus!  Alguém 

disse que “a ressurreição foi a surpresa 

de Deus escondida na cruz!”  Cada tris-

teza, cada luta tem escondida uma boa 

surpresa que Deus nos quer dar!

Maria, os pastores, os magos encon-

traram verdadeira alegria em Jesus!  Ele 

foi o motivo!  Por isso Ele mesmo falou 

sobre alegria (leia Jo. 15:11).  O gozo 

que Maria, os pastores e os magos sen-

tiram os dominou porque seus motivos 

humanos para preocupação e tristeza 

foram removidos?  Não!  O que acon-

teceu foi que encontraram uma alegria 

diferente, que não dependia apenas das 

circunstâncias – a alegria do próprio 

Jesus!  Por isso que Ele afi rmou, refe-

rindo-Se à alegria que Ele dá: “...vocês 

se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa 

alegria.” (Jo. 16:22b)

Jesus veio ao mundo para alegrar você 

com Seu perdão, Seu amor, Sua presen-

ça.  Quer receber Sua alegria neste Natal 

e sempre?  Receba-O em sua vida como 

seu Salvador e Senhor.
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Semana que termina em 24/12
Advento Colaboração do Departamento do 

Ministério Feminino

Leitura Bíblica: Lucas 2:15-19, 34-

35, 49-52

Cântico: Nº 465 “Eis que  um anjo 

proclamou...” 

Atividades:  Acender a quarta vela da 

Coroa de Advento, juntamente com 

três anteriores.  

Fazer uma competição em grupos, 

usando o caça-palavras ao lado.

Introdução:  

O 
Natal vem e vai no calendário 

anualmente e, com ele,  vão tam-

bém as lembranças desta época 

tão especial e magnífi ca.  Em termos de 

Brasil, por exemplo, mal passa o Natal e 

imediatamente iniciam-se as propagandas 

para o Carnaval... é incrível!  Temos a ten-

dência de deixar para trás os ricos e signi-

fi cativos  acontecimentos do Natal, assim 

que a data passa no calendário.

I.  O exemplo dos pastores
O primeiro Natal veio e passou para os 

pastores também.  Mas quando chegou a 

hora de voltarem para casa, Lucas diz que 

“voltaram glorifi cando e louvando a Deus 

por tudo o que tinham visto e ouvido...” 

Após o encontro emocionante com os 

anjos, a visita à manjedoura e após terem 

compartilhado os acontecimentos com 

outros, suas vidas retornaram à rotina; 

mas seus corações e mentes nunca mais 

foram os mesmos, pois tinham uma expe-

riência gloriosa sobre a qual meditar para 

o resto de seus dias.

II.  O exemplo de Maria
“Maria, porém, guardava todas essas 

coisas e sobre elas refl etia em seu coração” 

(v.19).  A palavra traduzida por “guar-

dar” signifi ca, no original grego, manter 

na memória ou entesourar em si mesmo.  

O tempo imperfeito do verbo sugere que 

Maria conservou essas experiências em 

sua mente por um longo tempo, em atitu-

de meditativa. No mesmo capítulo, no v. 

51 lemos que Maria “guardava todas coi-

sas em seu coração”.

Uma época que nunca termina

III.  E quanto a nós?
Maria e os pastores continuaram a me-

ditar e a louvar a Deus.  O Natal para eles, 

portanto, não terminou após as primeiras 

emoções terem passado.

Vivemos na era da correria e, portanto, 

das mensagens rápidas: propagandas na 

TV que, em 30 segundo, nos passam uma 

mensagem; as propagandas nas ruas que 

são lidas com o carro em movimento (fra-

ses curtas e objetivas).  Preferimos a edi-

ção condensada dos livros, para lermos 

mais rápido...  Nesse ritmo, quem saber de 

refl etir, meditar?  Quem tem tempo para 

isso? Contudo, é pela meditação que a Pa-

lavra viva vai-se tornando vida em nós e 

modifi ca o nosso ser de dentro para fora.  

Vale aqui uma explicação: ao contrário da 

meditação oriental que tem o objetivo de 

esvaziar a mente (o que é algo perigoso, 

pois deixa a mente vulnerável aos ataques 

do inimigo), a meditação cristã, que é feita 

com base na Palavra de Deus, serve para 

transformar nossa mente e nosso coração 

à semelhança de Jesus, além de não ser 

alienante, pois nos ajuda a entender o agir 

e os desígnios de Deus no mundo em que 

vivemos.  Voltando para a leitura bíblica 

que fi zemos, percebemos que a refl exão 

de Maria não se referia unicamente a fa-

tos passados, o nascimento de Jesus, mas 

meditava sobre os eventos futuros ligados 

a Jesus e à nação de Israel, com base no 

que ouvira de Simeão e nas profecias do 

Antigo Testamento que ela, sem dúvida, 

conhecia bem.

Conclusão: 
Inspirados no exemplo de Maria e dos 

pastores, assumamos o compromisso 

com Deus de não apenas fazermos do 

Natal uma época que nunca termina – 

meditando nos seus eventos mais vezes 

ao longo do ano e não apenas em dezem-

bro – mas assumamos também com Ele o 

compromisso de sermos pessoas que te-

mos prazer em Sua Palavra e em meditar 

nela continuamente.  

Não apenas nós, pessoalmente, precisa-

mos fazer esse exercício para o nosso pró-

prio crescimento e amadurecimento, mas 

o nosso país, o nosso mundo necessitam 

de cristãos com base sólida e profunda na 

Bíblia, para, com a autoridade que vem de 

Deus, façamos a diferença, sendo sal e luz, 

hoje e nos dias que virão.

(Fica aqui a sugestão para a/o OD fazer 

um seminário ensinando como meditar 

na Palavra de Deus, extraindo dela ensi-

namentos pessoais e para a vida.)
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Calendário 2016 do MF

Calendário
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Projeto do MF

Fotos do Ministério Feminino no Brasil

Projeto Mãos Ajudadoras

Dia Mundial de Oração:

  * Panorama do País

  * Programa para o Culto

  * Estudo Bíblico

  * Cartaz

  * Programa Infantil

Dia Internacional da Mulher

Dia das Mães

Domingo do MF

Domingo Especial - Associação da Estrela de Prata

Devocionais para Liga de Adolescentes

Especiais:
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Consciência na Alimentação

Pão da Hora

Sabe aquelas receitas que dão certo, 
sempre? Mesmo que chova?  É esta, sem 
dúvida. 

O melhor é que é fácil, mesmo para 
iniciantes. Basta saber o ponto da massa: 
soltando das mãos, mas ainda molinha.
Ingredientes:
• 1 copo tipo requeijão de leite fresco

• 1 copo tipo requeijão de água 

• 3 ovos tipo caipira

• 3 tabletes de fermento fresco ou 45gr. 

de fermento seco para pão.

• 1 xícara (chá) não muito cheia de óleo 

de girassol

• 1 colher (chá) de sal marinho

• 2 colheres (sopa) rasas de açúcar 

• 1 kg de farinha de trigo 

Modo de Preparar:
Bata no liquidifi cador todos os ingre-

dientes menos a farinha. Despeje numa 

tigela e vá juntando a farinha até dar o 

ponto de uma massa que solta das mãos, 

mas ainda molinha.

Deixe crescer por 2hs tampando com 

um pano de prato limpinho. 

A massa rende 3 formas tipo bolo 

inglês, untadas e enfarinhadas. Pincele 

com gema. Asse por mais ou menos 20 

minutos em forno pré-aquecido médio.

Variações: 
Como temos 03 pães que tal colocar 

sabores? Vou dar algumas sugestões:

1. Deixe um ao Natural. 

2. Misture à massa azeitonas picadas e 

queijo ralado na hora. 

3. Misture grãos – gergelim, linhaça, 

castanhas do Cajú, do Pará, amêndoas, 

etc.

4. Doce de leite ou goiabada

Difi culdade: fácil

Custo médio em São Paulo-SP: 
R$ 5,00  a receita toda, portanto 

R$1,66 cada pão.

Olá sou Nadia Cozzi, 
Culinarista, consultora, 
escritora e Blogueira da 

Consciência na Alimentação com os 
Blogs Alimento Puro (alimentopuro.
blogspot.com.br) que fala sobre 
a importância do bom alimento 
para nossa saúde e BioCulinária 
(bioculinaria.blogspot.com.br) com 
receitas fáceis, rápidas, práticas e o 
melhor saudáveis.

Dedico minha vida há 20 anos 
ensinando sobre a importância 
de respeitarmos a Vida que nos 
foi dada por Deus, escolhendo 
com muito cuidado os alimentos 
que servimos para nossa família. 
O alimento é nosso combustível e 
quanto mais puro e fresco ele for, 
melhor será esse combustível.

Com profundo respeito à Vida 
de vocês leitores escolhi receitas 
que darão muita energia a todos e 
que farão vocês receberem muitos 
elogios.

Vamos começar com o alimento 
mais sagrado – o Pão – caseiro, 
amoroso e gostoso.

Na foto o pão não foi colocado na 

forma e está recheado de azeitonas e 

queijo.

Uma outra maneira bem interessante 

de servir o pão é fazendo bolinhas em 

forma de círculo e quando eles assam 

fi cam juntinhos. Eu chamo de “Pão da 

Amizade”. Todos juntos em volta do pão 

pegando seu quinhão. Fica uma delícia 

com um quadradinho de goiabada no 

recheio.

Observações:
• Use sempre o leite fresco aquele que 

fi ca na geladeira do Supermercado ou 

Padaria, os leites de caixinha perde-

ram os nutrientes para que não estra-

guem.

• O óleo de girassol é o melhor, pois os 

outros óleos são transgênicos, ou seja, 

foram modifi cados geneticamente, 

ainda não se sabe quais as consequên-

cias disso para a nossa saúde.

• O ovo tipo caipira além de ser mais 

nutritivo deixa uma cor linda no prato.
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Agora se você esqueceu de comprar 
pão ou quer comer um pão bem 
quentinho, que tal um

Pão de Frigideira

Também conhecida como Piadina, é 

uma receita fácil e que pode ser con-

gelada.

Ingredientes:
• 3 xícaras (chá) de farinha de trigo

• 1 e 1/2 colher (chá) de sal marinho

• 1 colher (chá) de fermento químico 

(de bolo)

• 2 colheres (sopa) de azeite extra vir-

gem

• 1 xícara (chá) de leite fresco

• 1 pitada de orégano, manjericão ou 

outro tempero de sua preferência.

Modo de preparar:
Misture a farinha de trigo, o sal e o 

fermento. Abra um buraco no centro e 

adicione as 02 colheres de azeite. Mis-

ture com as mãos até virar uma farofa 

seca, agora coloque o leite e o orégano.

Coloque a massa numa superfície 

limpa e sove por no máximo 3 minu-

tos até ter uma massa homogênea. Di-

vida a massa em 6 pedaços, abra como 

uma mini pizza, fure ela todinha com 

o garfo para que ela não forme bolhas.

Asse em uma frigideira bem quen-

te, 2 minutos de cada lado e pronto é 

só rechear e se deliciar com um pão 

quentinho e gostoso.

Difi culdade: fácil

Custo médio em São Paulo-SP: 
R$ 3,00. 

Que tal uma receitinha de bolo agora?

Bolo de Cenoura

Ingredientes: 
• 3 cenouras de preferência 

ORGÂNICAS grandes

• 4 ovos tipo caipira inteiros

• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

• 1 e 1/2 xícaras de açúcar 

• 1 colher (sopa) de fermento em pó 

• 1 xícara (chá) de óleo de girassol

• Modo de preparar:

Bata as cenouras cruas, os ovos, o 

óleo e açúcar no liquidifi cador. Depois 

em uma tigela misture a farinha e o fer-

mento peneirados delicadamente. Asse 

em forma untada e enfarinhada.

Cobertura de creme de leite
• A medida de 1 lata de creme de leite 

fresco

• 3 colheres de sopa de açúcar

• 4 colheres de cacau em pó

• Levar ao fogo até misturar bem os 

ingredientes. Deixe esfriar e cuba o 

bolo.

Difi culdade: fácil

Custo médio em São Paulo-SP: 
R$ 3,50. 

Observações:
• O creme de leite fresco não tem aditi-

vos químicos, o de lata tem um pouco 

e o de caixinha mais ainda. Prefi ra o 

fresco que fi ca na geladeira do super-

mercado, é aquele usado para fazer 

chantilly.

• O achocolatado tem muito açúcar e 

aditivos, prefi ra o cacau em pó e utili-

ze menos da metade do que a receita 

pede de achocolatado. Se não encon-

trar cacau, use o chocolate em pó.

• Sempre que possível prefi ra alimentos 

orgânicos que são isentos de agrotóxi-

cos, sementes transgênicas e aditivos 

químicos.

Pão de Queijo de 

Liquidifi cador

Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de leite fresco fervido 

e frio

• 1 xícara (chá) de óleo de girassol

• 3 ovos inteiros tipo caipira

• 3 xícaras (chá) de polvilho doce

• 100g de parmesão ralado na hora

• Sal à gosto. 

Modo de Preparar:
Coloque todos os ingredientes no 

liquidifi cador e bata. Unte com óleo 

forminhas para empadas e encha-as 

até a metade com a massa preparada. 

Aqueça o forno por 10 minutos. Asse 

os pãezinhos por 20 a 25 minutos.

Difi culdade: fácil

Custo médio em São Paulo-SP: 
R$ 3,00. Rende uns 20 pãezinhos 

médios.

Observações: o fer-

mento para bolos está 

transgênico, se encontrar 

esse símbolo no seu fer-

mento, prefi ra uma receitinha mágica 

usada pelos doceiros conceituados. 

Seja qual for a colher medida, coloque 

½ colher de cremor de tártaro e ¼ de 

colher de bicarbonato. O cremor você 

encontra em lojas que vendem choco-

lates em barra e materiais para festas e 

também pela internet. 
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E agora o campeão de audiência:

Bolo de Chocolate

Ingredientes:
• ½ xícara (chá) de cacau em pó ou 1 

xícara de chocolate em pó

• 1 xícara (chá) de açúcar 

• 2 ovos tipo caipira

• 1 xícara (chá) de leite fresco

• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

• 1 colher (sopa) de fermento em pó 

• 1 xícara de óleo de girassol

Modo de Preparar:
Bata tudo no liquidifi cador, menos a 

farinha que deve ser misturada depois. 

Coloque tudo na forma untada e pol-

vilhada e leve ao forno para assar. Pode 

usar a mesma cobertura do bolo de ce-

noura. Prontinho!

Variações: 
Acrescente na massa canela em pó, 

café solúvel, banana, maçã, passas, cas-

tanhas, amêndoas, nozes.

Difi culdade: fácil

Custo médio em São Paulo-SP: 
R$ 5,50. 

Pelas receitas você já deve ter percebido 
que comer saudável pode ser gostoso 
e que tal o Lanche mais querido do 
mundo ser feito em casa?

(A receita a seguir do Hamburguer 
com batata fi na é do Blog As Delícias do 
Dudu - asdeliciasdodudu.com.br)

Hambúrguer

Ingredientes
• 300g de patinho limpo sem gordura 

moído 2 vezes

• 1/2 cebola

• Salsinha e cebolinha 

• Sal marinho a gosto

• Rale 1 cenoura grande no ralo fi no. 

Misture com a carne temperada.

• 1 xícara de farelo de aveia (pode ser 

aveia em fl ocos fi nos ou farinha de 

aveia também). 

Modo de Preparar:
Mistura tudo. Modele os hambúrgue-

res no tamanho que desejar.

Em uma frigideira antiaderente com 

1 fi o de azeite doure os hamburguinhos. 

Vá pingando água para que a carne 

cozinhe bem por dentro. Pode assar no 

forno também. Se sobrar pode congelar 

em plástico fi lme antes de dourar.

Difi culdade: fácil

Custo médio em São Paulo-SP: 
R$ 0,50 por hamburguer. 

Batata frita só que não

Descasque e corte as batatas em pali-

tos fi nos e seque bem. 

Passe na farinha de trigo, melhor se 

for a integral. 

Unte uma forma grande com azeite 

de oliva extra virgem. Acomode as bata-

tas de forma que não fi quem uma sobre 

a outra e regue com mais um fi o de azei-

te por cima.

Coloque no forno médio e no fi nal do 

processo aumente o forno. Deixe até fi -

carem douradinhas e crocantes.

Difi culdade: fácil

Custo médio em São Paulo-SP: 
R$ 1,50 

Eu gosto muito de receitas que se desdo-
bram e permitem variações. Esta torta 
pode ser feita tanto salgada como doce e 
permite vários recheios.

Torta Sufl ê Rapidinha

Ingredientes
• 3 ovos caipiras

• 1 e ½ xícara (chá) de leite fresco

• 1 xícara (chá) de farinha de trigo 

• ½ xícara (chá) de óleo de girassol

• ½ xícara (chá) de queijo ralado na 

hora

• 1 colher (sopa) de fermento em pó

• 1 colher (café) de sal marinho

Modo de Preparar:
Bata tudo no liquidifi cador e coloque 

em forma untada com manteiga e pol-

vilhada com farinha de rosca. Coloque 

o recheio por cima e salpique queijo 

ralado. 

Na hora de servir para dar um toque 

diferente cubra com batata palha sem 

conservantes (leia o rótulo) ou crotons.

Sugestão de Recheios:
• Atum - 1 lata de atum, salsinha orgâ-

nica e 1/2 xícara de iogurte, sal ma-

rinho a gosto. Bata no liquidifi cador.

• Frango sem Hormônios - cozinhe o 

peito de frango, desfi e e tempere c/ sal 

marinho, salsinha orgânica, pimenta, 

azeite extra virgem de oliva e requei-

jão.

• Palmito / Queijo / Carne Moída / Le-

gumes na Manteiga/ Cogumelos.

>>>>>. Esta torta pode fazer doce é 

só colocar 1 xícara de açúcar no lugar 

do queijo ralado.

Recheios de doce de leite, queijo com 

goiabada, creme de confeiteiro, creme 

de chocolate, e o que mais sua imagina-

ção sugerir. Delícia!!!

Difi culdade: fácil

Custo médio em São Paulo-SP: 
R$ 4,50 
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E já que estamos nas delícias não 
podemos esquecer dela!

A Pizza

Ingredientes:
• 1 copinho de iogurte natural

• sal marinho a gosto

• farinha de trigo até dar o ponto.

Modo de Preparar:
Misture tudo e sove por uns 5 minutos. 

Deixe descansar por 1 hora. Abra os dis-

cos pequenos ou grandes como preferir.

Coloque na forma de pizza, fure com 

o garfo para não formar bolhas. Leve ao 

forno para assar e reserve. 

Você pode fazer até de véspera e guar-

dar na geladeira ou até congelar. 

Na hora de servir escolha a cobertura 

que a família mais gosta. Se fi zer discos 

pequenos cada um pode fazer seu pró-

prio recheio. O importante é a reunião 

da família, a conversa, o carinho. 

Difi culdade: fácil

Custo médio em São Paulo-SP: 
R$ 3,50 por pizza. 

Agora vamos passar para as refeições que 
podem ser feitas com reaproveitamento, 
ganhando em economia e sabor. 

Arroz de Forno

O arroz que sobra pode ser reapro-

veitado de várias maneiras, que tal um 

arroz vestido para festa?

Ingredientes 
• 2 xícaras (chá) de arroz cozido

• 100 g de mussarela picada 

• 1 cenoura picada e cozida 

• 2 colheres (sopa) de salsa picada 

• 2 ovos tipo caipira

• 1 xícara (chá) de leite fresco

• 1 xícara (chá) de queijo parmesão ra-

lado na hora

• Sal e pimenta a gosto

Modo de preparar
Em uma tigela, misture o arroz, a mus-

sarela, a cenoura e a salsa. Coloque em 

um refratário untado com manteiga. No 

liquidifi cador, bata os ovos, o leite, o sal 

e a pimenta. Despeje sobre o arroz. Sal-

pique o queijo ralado por cima e asse 

no forno pré-aquecido até dourar. Dica: 

aproveite sobras de arroz e de legumes.

Variações: 
Pode acrescentar ervilhas, milho, 

champignon.

Difi culdade: fácil

Custo médio em São Paulo-SP: 
R$ 2,50

Arroz à Grega

Ingredientes
• 2 colheres de azeite

• 2 xícaras de arroz cozido

• 1 pimentão verde, pequeno, cortado 

em tirinhas fi nas

• 1 pimentão vermelho, pequeno, cor-

tado em tirinhas fi nas

• 1 cenoura cortada em tirinhas fi nas

Modo de preparar:
Em uma panela, aqueça o azeite e refo-

gue os pimentões e a cenoura. Adicione 

o arroz e misture. Retire do fogo e deixe 

descansar por cerca de10 minutos. Sirva.

Dica: Se desejar acrescente ervilhas, 

uvas-passas e azeitonas picadas.

Difi culdade: fácil

Custo médio em São Paulo-SP: 
R$ 2,00

Bolinho de arroz no forno

Ingredientes
• 2 xícaras (chá) de arroz cozido

• ½ xícara de leite fresco

• 1ovo

• 3 colheres (chá) de queijo ralado na 

hora

• 7 colheres (chá) aproximadamente de 

farinha de trigo

• Salsinha, sal, pimenta-do-reino a seu 

gosto

• Manteiga para untar a assadeira 

Modo de preparar
Num recipiente coloque o arroz, o lei-

te, ovos, queijo ralado e o tempero a seu 

gosto. Coloque 4 colheres de farinha de 

trigo, o restante da farinha é acrescen-

tado conforme for preciso. Misture até 

que fi que homogêneo

Modele os bolinhos e coloque-os em 

uma assadeira untada

Leve para assar no forno médio 

(180ºC) pré-aquecido por cerca de 20 

minutos ou até que estejam dourados

Informações Adicionais
Obs.: O tempo no forno varia confor-

me o tipo do forno.

Difi culdade: fácil
Custo médio em São Paulo – SP: 

R$ 2,00

O que fazer com o arroz que sobra?

Projeto do MF
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Fotos

Divisão RS

Divisão RJ/MG/DF

Reunião da Liga - Alegrete

Aniversário de 90 anos de uma sócia do Corpo - Alegrete

Liga do Lar - Quaraí Artigas

Liga Juvenil - Quaraí

Aniversário - Rio Grande

LL aplicando atividades da devocional 

da Revista do MF

Dia Mundial de Oração - Rio Grande

Fim dos trabalhos - Rio Grande

Comemoração dos aniversários do trimestre - 

Rio Grande

Palestra sobre os benefícios da couve, laranja e 

goiabada na alimentação - Rio Grande

LL caseira - Campos

Bazar de usados e lanche - Niterói

LL caseira

LL caseira D. Joelma

Coral feminino - Niterói

Concentração Feminina - Niterói

Liga unida

LL unida com GuarusLL unida com Guarus
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Fotos

Divisão NE

Divisão SP

Encontro DICAS - Especial para o Dia dos Pais - Bosque

Atividades da Liga - Guarulhos

Acampamento Feminino

Desperta Débora - Itaquaquecetuba

Grupo da Terceira Idade “Amigos de Verdade” - Bosque

Acampamento Feminino

Distribuição de rosas em homenagem ao 

Dia Internacional da Mulher  - João Pessoa
SS Bernadete expondo seus trabalhos na Feira 

de Artesanatos - João Pessoa

Acampamento Feminino - Embaixadoras Acampamento Feminino - Coreografi a

Acampamento Feminino - Trabalhos Manuais

Encontro DICAS - Limpeza de pele e 

maquiagem - Bosque

Aula de técnicas domésticas - Guarulhos
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Divisão PR/SC

Quartel  Nacional

Fotos

Sapatos Maternidade - Grupo Dorcas

Trabalho em EVA - Piraí do SulAcampamento Feminino

Dia da Mulher - Boqueirão

Devocional - Grupo Dorcas 

Dia das Mães - Grupo Dorcas

Dia Mundial de Oração - LL Joinville e Dorcas

Dia Mundial de Oração -  LL Paranaguá

Confraternização de Natal - LL Boqueirão

Chá de bebê da Capitã Simone - LL Paranaguá

Marmita Day - Funcionários e Ofi ciais do Quartel se reúnem uma vez por mês 

para almoçarem juntos e se confraternizarem

Arrolamento de sócias - Grupo Dorcas

Aniversário LL  - Paranaguá
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Projeto Mãos Ajudadoras
Antes Depois
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Completamos o ciclo de 5 anos, favorecendo a to-

das as Divisões do Território com o Projeto Mãos 

Ajudadoras.

Agradecemos a todos pelo apoio e se todos fi zerem 

conforme proposto (R$1,00 cada pessoa, por semana e 

durante 3 meses - de março a maio), certamente arreca-

daremos muito mais e poderemos aumentar nossa ajuda.

Em 2015 foi para a Divisão RS.  Eles farão reforma e 

remodelagem das cozinhas dos Corpos de Quarai San-

ta Maria, Av. Eldorado do Sul. Ainda não temos fotos 

porque o dinheiro chegou bastante atrasado no Quar-

tel Nacional. Assim que possível enviaremos as fotos e 

agradecimento para as nomeações. 

Em 2016 o Colégio de Cadetes será contemplado com 

o que for arrecadado, e poderão adquirir 2 datashows 

(um para cada classe) e 1 caixa de som com dois micro-

fones  para reuniões de campanhas, etc.

Vamos divulgar, incentivar,  apoiar, e colaborar para o 

crescimento e interesse do Projeto.  Sua nomeação po-

derá ser a próxima contemplada.

Salão Social e Residência 

com a nova pintura

Cadeiras novas

Colocação de 74 m2 em Forro de PVCTeto antes da reforma

Salão Social e Residência 

antes da pintura

Cadeiras antigas

Agradecimento
Projeto Mãos Ajudadoras 2014

Somos gratos a Deus em primeiro lugar 
por proporcionar mais uma oportunidade de 
tornar Sua Igreja (Corpo de Santa Cruz) num 
lugar onde as pessoas possam se sentir bem e 
também para recepcioná-las. 

Agradecemos aos parceiros Rosinaldo e 
Ezequiel Silva, moradores da Comunidade 
Rolla, que de forma honesta e empenho 
realizaram um serviço de primeira qualidade.

Agradecemos ao Ministério Feminino (QN), 
na pessoa da Comissária Ana Rosa Sánchez 
(PNMF) e a todos os Corpos que sob a direção 
de seus Ofi ciais Dirigentes se empenharam 
em nos ajudar, nesta empreitada de fé.

Quero agradecer também a todos os 
Ofi ciais Locais, Soldados e Congregados do 
Corpo de Santa Cruz que contribuíram com 
uma milha a mais.

Romanos 8: 37 diz: “Mas, em todas estas 
coisas somos mais que vencedores, por meio 
daquele que nos amou.”

Em Cristo,

José Mario e Josineide Braga

Tenentes/OD 

ompletamos o ciclo de 5 anos, favorecendo a to-

das as Divisões do Território com o Projeto Mãos

Ajudadoras.

Agradecemos a todos pelo apoio e se todos fi zerem

conforme proposto (R$1,00 cada pessoa, por semana e

durante 3 meses - de março a maio), certamente arreca-

daremos muito mais e poderemos aumentar nossa ajuda.

Em 2015 foi para a Divisão RS.  Eles farão reforma e

remodelagem das cozinhas dos Corpos de Quarai San-

ta Maria, Av. Eldorado do Sul. Ainda não temos fotos

porque o dinheiro chegou bastante atrasado no Quar-

tel Nacional. Assim que possível enviaremos as fotos e 

agradecimento para as nomeações.

Em 2016 o Colégio de Cadetes será contemplado com 

o que for arrecadado, e poderão adquirir 2 datashows 

(um para cada classe) e 1 caixa de som com dois micro-

fones  para reuniões de campanhas, etc.

Vamos divulgar, incentivar,  apoiar, e colaborar para o 

crescimento e interesse do Projeto.  Sua nomeação po-

derá ser a próxima contemplada.

5 anos do Projeto Mãos Ajudadoras



66

Dia Mundial de Oração 
4 de março de 2016

Escrito pelo Comitê do DMO de Cuba
Tema: “Ao receber os pequeninos, a mim me recebem.”

DMO
Panorama do País

Geografi a
A República de Cuba é 

um arquipélago verde e bo-

nito, que tem a forma de 

um jacaré. É composta por 

4.195 ilhas, arrecifes e ilho-

tas de natureza diversa, in-

cluindo muitas cobertas só 

pelo mangue. Ocupa uma 

superfície de 110.860 km2, 

e é a maior das ilhas do Ca-

ribe, localizada à  entrada do 

Golfo do México, por isso 

chamada de “a chave do Gol-

fo”. As cidades mais antigas 

datam do século XVI, fundadas 

quando da expansão da metrópole 

espanhola sobre nosso território. 

Cuba está dividida em 15 províncias e 

168 municípios. Tem uma população de 

11.116,000 habitantes. Sua capital é Ha-

vana, com aproximadamente 2 milhões 

de habitantes. Havana é uma cidade cos-

mopolita, cheia de encantos e fascinação. 

Fundada, em sua atual localização no ano 

1519, converteu-se, desde 1553, no centro 

principal da vida política, econômica, cul-

tural e social do país.

De acordo com o Censo Nacional de 

2012, os cubanos se autoclassifi cam de 

pele branca 64.1%, negra 9,3% e mestiça 

26.6%. Os dados apontam uma diminui-

ção na taxa de crescimento da população 

e de novos nascimentos. Há um incre-

mento migratório e também um aumen-

to na população de 65 anos ou mais. A 

expectativa de vida é de 77 anos para os 

homens e de 80 para as mulheres.

O idioma ofi cial e único de Cuba é o 

espanhol. Nossos símbolos nacionais são 

a Bandeira da Estrela Solitária, o Hino de 

Bayamo e o Escudo Nacional; todos car-

regados de identidade e muito arraigados 

às tradições e consciência do povo.

O clima é subtropical quente e úmido, 

a temperatura média é de 25,5oc.  Sua lo-

calização geográfi ca e sua forma alargada 

favorecem a passagem de ciclones pelo 

território, como por exemplo, o Sandy, 

que no ano 2012 ocasionou grandes da-

nos à cidade de Santiago de Cuba, e a todo 

o oriente do país.

A fl ora e a fauna estão marcadas pela 

deterioração paulatina de varias espécies, 

com maior prevalência de aves, insetos e 

moluscos como o caracol polímita. Entre 

uma grande variedade de aves, têm espe-

cial importância o tocororo, cujas penas 

têm as cores de nossa bandeira, e é a “Ave 

Nacional de Cuba”; e o sinsonte, que por 

seu canto singular tem servido como sím-

bolo dos cantores populares. 

Breve resenha histórica
Cuba é um vocábulo indígena que sig-

nifi ca “terra cultivada”.  Os indígenas aru-

acos entraram no Mar Caribe vindos da 

Venezuela e das Guianas, estabelecendo-

-se aqui pela fertilidade dos solos.  Com 

a chegada das expedições espanholas a 

este continente em busca de riquezas, 

Cristovão Colombo chega a esta ilha no 

ano 1492, onde encontra uma população 

indígena.

Na década de 50, a ditadura devastou o 

mais humilde e vulnerável da sociedade 

cubana, tempo quando se generalizou a 

miséria. 

Em 1998 recebemos a visita do Papa 

João Paulo II, que, conhecedor da crise 

pela qual passava o povo cubano, ex-

pressou como imprescindível que “Cuba 

se abra para o mundo e que o mundo se 

abra para Cuba.” Esta observação foi se 

tornando realidade, e hoje Cuba conta 

com o respeito e a solidariedade da qua-

se totalidade dos países do hemisfério. 

Informação do panorama do país
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DMO
Panorama do País

Ocupa um lugar relevante entre os países 

que integram a comunidade de nações da 

América Latina e o Caribe, e tem sido res-

paldada na assembleia das Nações Unidas 

com 98 % dos votos a favor de sua reivin-

dicação pelo fi m do embargo que os Esta-

dos Unidos mantém sobre o nosso povo.

Forma de Governo
A República de Cuba mantém desde o 

ano 1961 um governo de corte socialista 

democrático, dirigido pela assembleia 

Nacional do Poder Popular, que é o único 

órgão com poder constituinte e legislativo 

no país.  A Assembleia Nacional do Po-

der Popular é a encarregada de velar pelo 

cumprimento da Constituição da Repú-

blica, suas legislações e projetos. Desde 

2008 Raúl Castro Ruz é o presidente, e a 

sua vez também o Primeiro Secretario do 

Comitê Central do Partido Comunista 

em Cuba.

As mulheres estão amplamente repre-

sentadas nesta assembleia Constituinte e 

chegam a ser o 43,3% das delegadas. Cuba 

ocupa o 4º lugar mundial na escala dos 

países que têm o maior número de mu-

lheres em seu Parlamento.

Economia
Como no resto do mundo, enfrenta-

mos uma dura crise econômica na qual 

se luta por manter os benefícios alcança-

dos pelo povo através de uma economia 

socialmente mais justa e as mudanças que 

são necessárias fazer devido à crise eco-

nômica internacional.  Os salários não se 

ajustam ás necessidades e, em reiteradas 

ocasiões, há falta de produtos como me-

dicamentos, alimentos, artigos de higiene 

pessoal, transporte, e outros, que não se 

podem cobrir economicamente pela fa-

mília. 

A moeda nacional é o Peso Cubano, 

emitido regularmente pelo Banco Nacio-

nal de Cuba, mas também circula o Peso 

Cubano Livremente Convertível (CUC) 

que tem sua equivalência aproximada ao 

dólar americano.

Sociedade
A formação social de Cuba é marcada 

pela mestiçagem e pela transmissão cul-

tural própria das relações produzidas ao 

longo da história entre os indígenas, chi-

neses, brancos e negros. 

A família, a maternidade e o casamento 

são instituições que recebem a proteção 

do estado, desde 1942, em que se apro-

vou a Segunda Constituição da Repúbli-

ca. Ambos os cônjuges têm, desde então, 

igualdade absoluta de direitos.  

O modelo de família tradicio-

nal, regido pelos cânones cris-

tãos europeus, se vê matizado 

por novos alcances legais, como 

o divórcio e separações; o acesso 

limitado à moradia para os novos 

casamentos. 

Educação
No período entre os anos 1902 

e 1959, o analfabetismo cresceu 

devido à falta de professores e ao 

mau manejo dos governos com 

os recursos destinados ao ensino, 

além do ambiente de pobreza em 

que viviam as grandes maiorias. Só exis-

tiam no país três universidades.

Depois do triunfo da Revolução, no ano 

1961, se realizou grande “Campanha de 

alfabetização”. A partir daquele momento 

se produziu uma explosão cultural e edu-

cacional. 

Na atualidade, em nosso país as mulhe-

res são maioritárias no sistema educativo, 

não só no papel de estudantes mas como 

educadoras em todos os níveis de ensino.

Cultura
A cultura cubana pode ser comparada a 

um prato típico da ilha, conhecido como 

“ajiaco”, que é um guisado no qual se in-

tegram os sabores de diferentes carnes e 

vegetais tais como a banana, mandioca, 

nabos, cenoura, ervas, alho, cebola, pi-

mentão verde. Da mesma forma que o 

prato, a cultura cubana recebeu a infl u-

ência das grandes culturas mães, espe-

cifi camente a espanhola e africana, e se 

forjou sobre a luta e sangue indígena que 

se derramou na chegada dos espanhóis. 

Observa-se, além disso, o infl uxo dos va-

lores chineses e franceses, a riqueza dos 

próprios latinos e caribenhos instalados 

na Grande Antilha, e até os da América 

do Norte. 

O nacionalismo musical e a aparição 

de gêneros propriamente cubanos como 

o ponto, a rumba, o danzón, danzonete, 

o mambo, chachachá, a canção cubana, 

a guaracha se expressam em bailes muito 

rítmicos e sincopados. Muito conhecida 

é a canção “A Guantanamera”, atribuída 

a José Fernández com os versos baseados 

na coleção de Versos Sencillos de José 

Martí, o “Herói Nacional de Cuba”. 

Instrumentos Musicais:
Bongô: Instrumento de percussão que 

se toca com a mão. Consta de dois tam-

bores pequenos unidos por uma peça de 

madeira. 

Maracas: Instrumento de percussão. 

Típicas de nosso âmbito sonoro, mas não 

oriundas de Cuba. 

Claves: Instrumento de percussão cons-

tituído por duas varas redondas de madei-

ra duras e sonoras que se usam batendo 

uma contra a outra. 

Três: Instrumento de cordas típico de 

Cuba. Consta de três pares de cordas e se 

toca com púa. 

Dança: com seus típicos ritmos de rum-

ba, são sapateado, salsa, e Danzón, que é o 

Baile Nacional de Cuba.  

Literatura: vale ressaltar Gertrudis Gó-

mez  Davechaneda no Século XIX, Dulce 

María Loynaz, que recebeu o prêmio “Mi-

guel de Cervantes e Saveedra” em 1993 na 

Espanha, e Fina García Marrúz, que tem 

sido conferido o premio “Reina Sofía de 

Poesia Ibero-americana” em 2011.

Limonada e café
A limonada é uma bebida muito refres-

cante para os países quentes como o nos-
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so, e é muito fácil de fazer.  A maioria das 

famílias cubanas recebe suas visitas com 

uma cheirosa xícara de café. Em Cuba se 

toma o café bem forte, com açúcar e em 

xícaras pequenas. 

Saúde
Cuba conta com um sistema de saúde 

desenhado para satisfazer as necessidades 

de bem-estar físico e emocional do povo, 

com numerosos programas de prevenção, 

promoção de saúde, diagnósticos preco-

ces destinados à infância, adolescência, 

mulheres, pessoas com incapacidade e 

idosos.  

Atenção materno-infantil que propor-

ciona, tanto à mãe como à criança, a se-

gurança de serem observadas nesta etapa 

de gestação, assim como a prevenção do 

câncer de mama e cérvico-uterino.  

Existe uma esmerada atenção de todas 

as infecções transmissíveis que ainda não 

são preveníveis por vacinas, entre elas o 

HIV/AIDS.  Os pacientes recebem uma 

atenção personalizada e o fornecimento 

de drogas retrovirais de última geração 

produzidas em boa parte em nossas in-

dústrias farmacêuticas.  

Outro programa de importância vital 

é a prevenção de enfermidades crônicas 

não transmissíveis e o Programa de aten-

ção ao Adulto Mais Velho.

Cuba é o país com mais alta taxa de 

médicos por habitante.  Especialistas, 

médicos e outros técnicos viajam como 

colaboradores a múltiplos países, prestan-

do serviço em lugares onde nunca antes 

havia chegado um médico.  

Religião
Em Cuba a profi ssão de fé é um com-

ponente sócio espiritual da vida do povo 

e está inserida na cultura, apesar de haver 

atravessado por um período de tempo em 

que os praticantes de qualquer credo fo-

ram marginalizados pela ofi cialização de 

uma política teísta.

A partir da década de 90 do século pas-

sado, a Constituição retomou seu caráter 

laico e garantiu a liberdade religiosa. 

A religião mais arraigada neste en-

tramado das tradições cubanas de fé é o 

Cristianismo em suas diversas manifes-

tações. A Igreja Católica Romana possui 

mais de 600 templos estendidos por todo 

o país A Patrona de Cuba é a Virgem da 

Caridade do Cobre. Na segunda metade 

do século XIX foram-se introduzindo as 

igrejas protestantes ou evangélicas, das 

mais diversas fi liações. Em Cuba tam-

bém existem, embora em menor propor-

ção, o Islamismo, Judaísmo, Espiritismo, 

e os Novos Movimentos Religiosos Cris-

tãos de tendências fundamentalistas.

Grande aceitação popular têm as re-

ligiões afro-cubanas, que baseiam suas 

raízes na religiosidade trazida e cultivada 

pelos africanos escravizados. 

Situação das mulheres
A mulher cubana tem um importante 

papel tanto na sociedade, como na igreja 

e no seio famíliar, embora enfrente uma 

larga cadeia de sofrimentos e discrimi-

nação. As primeiras cubanas indígenas 

foram atropeladas e abusadas pelos co-

lonizadores. Em nossos dias, entretanto, 

mantêm-se variadas formas de atuar, que 

denotam o imperativo de uma cultura 

patriarcal e machista em todos os níveis 

de relacionamento social.

Depois da Revolução em 1959, con-

seguiu-se a incorporação das mulheres 

como força ativa na construção da nova 

sociedade, ampliando as oportunidades 

para elevar sua preparação científi co-

-técnica e profi ssional. Em 1961 criou-

-se a Federação de Mulheres Cubanas 

(FMC), liderada por Vilma Espín, jovem 

engenheira química e líder na Revolu-

ção. A FMC mantem seus reclamos em 

favor dos direitos das mulheres, da in-

fância, assim como a família em geral.

A renovação na estrutura e no sistema 

de empregos permitiu à mulher superar 

algumas barreiras e ocupar postos de 

trabalho destinados tradicionalmente 

aos homens; diversifi cação de ofícios; 

estímulo às mulheres pela superação 

cultural, técnica e profi ssional; mudança 

na Constituição da República e o Código 

Laboral garantindo a igualdade de direi-

tos entre homens e mulheres; e criação 

dos Círculos Infantis para mães traba-

lhadoras.

HISTÓRIA DO DIA MUNDIAL DE 

ORAÇÃO EM CUBA
A primeira referência que temos acerca da 

celebração do Dia Mundial de Oração em 

Cuba remonta o ano de 1930. 

A primeira sexta-feira de março tornou-se 

um dia muito especial entre as mulheres me-

todistas, presbiterianas e salvacionistas, mui-

tas das quais se referem com muita alegria às 

ricas experiências que viveram através dos 

programas realizados.

Foi assim que a celebração do DMO foi-

-se estendendo pelo mundo evangélico e/ou 

protestante primeiro e logo em algumas pa-

roquias católicas.  Em 2011 celebrou-se uma 

Ofi cina de Fortalecimento do DMO, durante 

a qual foi organizado o Comitê Nacional do 

DMO. Desde essa data, este programa é pro-

movido por seu Comitê, embora continua-

mos trabalhando muito estreitamente com o 

“Programa de Mulher e Gênero” do Conse-

lho de Igrejas. O Comité tem sido presidido 

por Ormara Nolla Cao, da Fraternidade de 

Igrejas Batistas de Cuba; secretaria, Igreja 

Católica; tesoureira, Igreja de Cristo; progra-

ma e projetos, Exército de Salvação. Temos 

coordenadoras regionais para o oriente de 

Cuba, para a região central da Convenção 

Batista do Oriente, e para a região oeste,com 

outras mais 20 mulheres do Dia Mundial de 

Oração e pessoas das organizações ecumê-

nicas. Todas juntas preparamos o culto e os 

recursos educacionais para as celebrações do 

DMO 2016. 



69

DMO
Programa para o Culto

Preparação e ambientação: 

CAFÉ DE BOAS VINDAS: 

Preparar um salão anexo com música cuba-

na, para receber as pessoas que participarão da 

celebração. Uma mulher e/ou menina darão as 

boas vindas e convidarão a que tomem café ou 

limonada. Estas são bebidas muito comuns em 

Cuba para receber amigas, amigos e visitantes. 

Enfeite o salão com cartazes, fotos do cotidia-

no de Cuba onde apareçam meninos e meninas 

ou adultos fazendo algo. O espaço também será 

oportuno para compartir detalhes sobre a geo-

grafi a, a história, a realidade das igrejas e seu tra-

balho diaconal, alegrias e dores do povo cubano, 

através de música, galerias de imagens, e outros 

materiais audiovisuais como mapa e receitas de 

comidas que podem ser tirados da internet. De-

pois deste tempo se convidará a passar ao salão 

de culto o ao lugar designado para continuar a 

celebração. Enquanto as pessoas se dirigem ao 

salão de culto podem ser convidadas a cantar 

“Vinde, entrai na presença do Rei”.

Preparação do centro de adoração e/ou al-

tar: O centro de adoração e/ou altar deverá ser 

enfeitado com fl ores brancas como a fl or na-

cional cubana – Mariposa Branca. A Mariposa 

Branca nos lembra hoje o compromisso que nos 

anima a nos unirmos na construção do Reino de 

Deus, dando-lhe perfume, beleza a vida.  Tam-

bém se poderá dispor de tecidos com as cores da 

bandeira cubana: azul, branco, vermelho, presos 

à parede.

Reserve espaço no centro de adoração e/ou al-

tar para os símbolos que serão apresentados na 

entrada: a Bíblia, a cesta com os frutos da terra 

(batata doce, abóbora, mandioca, milho, inha-

me, banana da terra ), vela, maracas e cana de 

açúcar.

Prepare em papel a fl or Mariposa Branca, que 

será entregue pelas meninas a cada participan-

te. A fl or será o símbolo da celebração, que no 

momento das ofertas será depositada com um 

compromisso.

Para fazer a leitura, convide as pessoas, segun-

do a faixa etária indicada, buscando uma parti-

cipação representativa, sobretudo de diferentes 

gerações.

Programa para o Culto

Ordem do Culto:

Prelúdio 

“Meu Jesus, Salvador” (“Aclame ao 

Senhor”) 

Entrada

As mulheres de diferentes gera-

ções que vão testemunhar deposi-

tam os símbolos centro de adoração 

e/ou no altar. Elas podem usar um 

vestido de cores claras, como o azul, 

amarelo, rosa ou branco, com saia de 

vários babados;  um babado maior 

com uma fi ta vermelha na barra. 

Mulher idosa (leva a Bíblia): 

Chamo-me Joana. Trago em minhas 

mãos a Palavra de Deus. Muitas das 

mulheres cristãs de minha geração 

mantivemos a fé mesmo quando 

nos discriminavam por crermos 

em Deus e reunir-nos para celebrar. 

Transmitimos a Palavra de Deus aos 

nossos netos e netas. Através de nós 

eles souberam do Deus que os ama e 

foram crendo nEle. Permanecemos 

abrindo nossos templos quando 

muito poucas pessoas assistiam, fo-

mos as pedras vivas que deram razão 

de sua esperança; por isso, somos 

mulheres com experiência de resis-

tência e dor, mas também com ale-

gria de ver como a verdade fl oresce 

e a Palavra de Deus é recebida com 

alegria em nosso povo. Louvado seja 

Deus. (Coloca a Biblia no centro de 

adoração.)

Mulher Adulta Jovem (leva um 

cesto com frutos da terra): Meu 

nome é Yamilka. Sou uma mulher 

com múltiplas jornadas de trabalho: 

a jornada laboral, atenção à igreja e 

à família.  Trago-lhes frutos da terra 

porque as mulheres de minha gera-

ção têm a responsabilidade de fazer 

a comida diária com criatividade 

e alimentar seus fi lhos e fi lhas. Um 

prato tradicional cubano é o ajiaco. É 

um caldo preparado com diferentes 

frutos que produzimos: batata doce, 

abóbora, mandioca, milho, inhame, 

e a banana da terra. Essa mistura é 

muito saborosa e cada fruto faz sua 

contribuição, dando lugar a um 

novo sabor. Assim é nossa vida, so-

mos diferentes: médicas, arquitetas, 

professoras, construtoras, pastoras, 

músicas, cabeleireiras, trabalhado-

ras agrícolas, autônomas, etc… mas 

todas temos algo em comum: a cria-

tividade para alimentar e cuidar da 

família na luta pela sobrevivência, e a 

contribuição que damos à sociedade 

com nossos dons e sabedoria. Nós 

damos sabor à vida diária. Louvado 

seja Deus. (Coloca o cesto no centro 

de adoração.)

Mulher Jovem (Leva a vela): Meu 

nome é Ludmila; desde muito pe-

quena escutava os relatos bíblicos 

que me contava minha avó Joana. Ia 

com ela à igreja, às diferentes ativi-

dades e à EBF que acontecia todos 

os anos para meninos e as meninas. 

Continuo em meu grupo de jovens. 

Represento as mulheres jovens que, 

com a luz de minha geração, an-

seiam iluminar a obscuridade de 

nosso contexto. Estudamos gratuita-

mente, temos uma carreira universi-

tária, e estamos ajudando nossas fa-

mílias e comunidades. Apesar disso 

não consigo os recursos necessários 

para satisfazer as necessidades pró-

prias e de minha família. A crise eco-

nômica do país nos golpeia há anos, 

nossos salários não sobem. O êxodo 

segue nos descapitalizando; muitas 

de meus amigos moram fora do país. 

Em cada despedida cresce em mim 

um grande sentimento de solidão e 

frustração. Eu confi o que as luzes de 

minha geração irão ajudar muitos 

jovens, homens e mulheres que não 

vislumbram o porvir em nosso país, 

a encontrar o caminho. Nossa des-

cendência tem o direito de desfrutar 
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desta terra tão bonita que Deus nos con-

fi ou. Louvado seja Deus. (Coloca a luz no 

centro de adoração.)

Menina 1: Eu sou Olivia, venho da zona 

oriental e  trago alegria e  ritmo. Gosto 

muito de ir à igreja todos os domingos e 

de falar de Deus aos meus amiguinhos. 

Eu moro com minha mãe. Meu pai é mé-

dico e cumpre missão na Venezuela. Eu 

me sinto muito orgulhosa dele, mas sinto 

muita saudade do meu pai. Minha mãe 

não me acompanha à Igreja, sempre lhe 

conto o que me ensinam ali. (Toca as ma-

racas e as coloca no centro de adoração)

Menina 2: Eu sou Ana Paula, venho 

da zona central e lhes trago o amor neste  

pedaço de cana. Em Cuba todos os me-

ninos e meninas brincamos com nossos 

coleguinhas da escola e também com os 

amiguinhos do bairro. Vamos à escola e, 

mesmo que às vezes os adultos não nos 

escutam, sentimo-nos queridos e não te-

mos que trabalhar para viver. (Coloca a 

cana de açúcar no centro de adoração)

Menina 3: Eu sou Maria Carla, venho 

da zona ocidental e gosto de ir à igreja, 

onde me sinto muito alegre e canto com 

as outras crianças. E agora lhes convido a 

nos cumprimentarmos como fazemos em 

Cuba: com um beijo no rosto e um abra-

ço, e dando-nos as mãos, dizemos:

Buenos dias! Buenas tardes! 

Buenas noches!

Vamos saudar-nos com alegria.

Canto: “Meu Jesus, Salvador” (“Aclame 

ao Senhor”)

Chamado à adoração: 
Líder: Deus da história, gerações intei-

ras têm enaltecido o Teu nome...

Todos: Louvamos Tua presença com 

alegria e nos unimos ao canto dos pássa-

ros, das árvores, dos rios e de toda a cria-

ção.

Leitora: Jesus, Mestre de sabedoria, 

fonte de valores eternos donde bebemos 

o amor...

Todos: Louvamos Tua presença em 

nosso meio, ao som dos três instrumen-

tos: claves, maracas e bongô.

Menina 2: Espírito Santo, de toda a sa-

bedoria, que Te revelaste aos pequenos e 

que estás presente hoje em nossos sonhos 

e esperanças...

Todos: Louvamos por Tua presença em 

nosso meio e Te apresentamos os sonhos 

dos anciãos, as visões dos jovens, e a sabe-

doria das crianças.

Leitora: Deus de nossa existência, 

como menino, brincas com a vida e a ves-

tes de encanto. Tu sabes fazer de cada dia 

um milagre e de cada instante um motivo 

de celebração.

Todos: Louvamos Teu bendito nome e 

anunciamos Teu Reino. No nome de Jesus 

Cristo. Amém.

Cântico nº 8 – “A Deus cantamos nós” 

ou Coro: “Pai de Amor, gosto tanto de Ti”

Oração de invocação: 
Menina 1: Deus da vida, Tu tens estado 

presente em todas as gerações. Somos os 

meninos e as meninas que Te recebemos; 

e Te pedimos que inspires esta celebração. 

Assim como inspiraste à humanidade 

com o nascimento de um pequeno meni-

no, que nos ensinou o milagre do amor, 

oramos no nome deste menino - Jesus 

Cristo. Amém.

Cântico nº 60 – “Conta-me a história 

de Cristo” (1ª estrofe e Coro)

Tempo de confi ssão:
Líder: Como a fl or da mariposa que 

cresce à beira de águas frescas para mos-

trar sua formosura, assim também ne-

cessitamos do amor de Deus e do rio de 

Sua sabedoria. Tenhamos um tempo de 

confi ssão no qual reconheçamos os mo-

mentos nos quais não temos respondido 

ao convite de receber este amor de Deus.  

Unamos nossas vozes para pedir perdão 

com o coro: “Espírito, Espírito, Espíri-

to Santo de Deus/ Vem controlar todo o 

meu ser”

Todos: Espírito de vida, escuta-nos, dá-

-nos Tua esperança, Tua força e amor.

Leitora: Confessamos, Senhor, que não 

Te recebemos quando não respeitamos os 

direitos da infância, negando-lhes espaço 

de participação em nossas Igrejas, famí-

lias e sociedade. 

Menina 3: Ajuda-nos a aprender com 

as crianças a receber o outro, a não fazer 

acepção de pessoas e  buscar a reconcilia-

ção em nossas comunidades.

Leitora: Reconhecemos que nem sem-

pre refl etimos a alegria da infância, nem 

celebramos a plenitude de Deus na diver-

sidade de sua criação.

Todos: Espírito de vida, transforma-

-nos, dá-nos Tua esperança, Tua força e 

amor.

Leitora: Perdoa-nos quando não abri-

mos espaços genuínos de diálogo entre 

diferentes gerações, dando lugar à des-

Programa para o Culto (continuação)
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confi ança e lutas de poder que nos fazem 

mal.

Leitora: Perdoa-nos quando ignora-

mos o maltrato cotidiano de mulheres, 

crianças, e idosos em diferentes âmbitos 

como na família, no trabalho, na socieda-

de e na igreja. 

Todos: Espírito de vida, livra-nos des-

sas atitudes, dá-nos Tua esperança, Tua 

força e amor.

Leitora: Admitimos nossa responsa-

bilidade pelos muros que levantamos e 

que nos impedem de acompanhar  nosso 

povo, e dar razão de nossa fé e esperança.

Todos: Espírito de vida, perdoa-nos, 

dá-nos Tua esperança, Tua força e amor.

Segurança de perdão: 
Menina 2: Escutem esta boa noticia: 

Deus é amor e nos recebe de braços aber-

tos! Deus escuta como pai e mãe a confi s-

são de nossos corações; e através de Jesus 

Cristo nossos pecados são perdoados. 

Que Deus ponha em nossas vidas a se-

gurança de Seu perdão e nos permita ca-

minhar até Seu Reino. Em nome de Jesus 

Cristo, Amém.

Cântico nº 369 – “Abrimos Teu Livro, 

Senhor”

Leitura Bíblica: Lucas 19:1-10 e Mar-

cos 10:13-16

Meditação (Estudo Bíblico da folha à 

parte)

Cântico nº 489 – “Oh! Vinde crianças!

Ofertas: 
Líder: Nossas avós nos legaram o valor 

da entrega e o compromisso com a obra 

de Deus. É o momento para que junto a 

nossas ofertas, escrevamos nossos com-

promissos pessoais nas pétalas da fl or de 

maripoza que recebemos. Ofereçamos 

nossas vidas a Deus.

Enquanto as ofertas são recolhidas, 

toca-se uma música.

Oração de gratidão e intercessão:
Líder: Deus da alegria que estás nas 

brincadeiras da infância, o gozo que vem 

de ti é um dom para ser aceito e compar-

tilhado...

Todos: Graças, porque Tu Te tornaste 

criança também, fazendo-Te um de nós!

Leitora: Espírito jubiloso, que perma-

neces nas coisas simples, nos encontros e 

nas situações rotineiras...

Todos: Graças, porque podemos rece-

ber o Espírito do gozo eterno!

Menina 3: Agradecemos-Te, Deus, pela 

convivência de várias gerações nos lares e 

pela possibilidade de compartilhar tradi-

ções, sabedorias e companhia. Pedimos-

-Te que ajas por meio de Teu amor que re-

concilia e restaura em meio aos confl itos 

familiares.

Todos: Pedimos-Te, Senhor.

Leitora: Damos-te graças pela atenção 

que recebe a infância em nosso país e Te 

pedimos por aqueles que estão esqueci-

dos. Que nossos ouvidos estejam mais 

atentos às suas vozes para juntos crescer-

mos em sabedoria e graça.

Todos: Pedimos-Te, Senhor.

Menina 1: Damos-Te graças pelos pro-

fi ssionais que têm sido enviados de Cuba 

para colaborar solidariamente com outros 

países em áreas como a educação e a saú-

de, e Te pedimos por seus familiares que 

sentem sua ausência prolongada. 

Todos: Pedimos-Te, Senhor.

Mulher jovem (Ludmila): Damos-Te 

graças porque a juventude pode ter aces-

so aos estudos, e Te pedimos que Tu lhes 

acompanhes na sua busca pela realização 

pessoal, inserção social e crescimento 

profi ssional.

Todos: Pedimos-Te, Senhor.

Leitora: Damos-Te graças porque po-

demos contar com a sabedoria das pesso-

as idosas em nossas famílias e comunida-

des. Pedimos-Te que prevaleça o respeito 

e cuidado para com as pessoas idosas.

Todos: Pedimos-Te, Senhor.

Mulher adulta jovem (Yamilka): 

Damos-Te graças por Tuas provisões di-

árias de alimento espiritual e material. 

Pedimos-Te que acompanhes as famílias 

que sofrem com a crise econômica e com 

a imigração.

Todos: Pedimos-Te, Senhor.

Leitora: Damos-Te graças por todas as 

pessoas que trabalham muito pelo desen-

volvimento social, econômico, cultural 

e espiritual na ilha de Cuba. Pedimos-Te 

que transformes os muros erguidos com 

o bloqueio econômico em portas que se 

abrem para receber.

Todos: Pedimos-Te, Senhor.

Compromisso:
Todos: Com a confi ança e a verdade de 

sermos criaturas amadas por Ti, com um 

lugar em Teu coração, nos compromete-

mos a:

• Ser amáveis e saber perdoar,

• Aceitar a cada ser humano, já que é 

único e valioso para Deus,

• Manter a esperança em um futuro de 

justiça e paz,

• Receber os meninos e as meninas 

para sonhar, rir, dançar, amar sem 

distinções.  

• Comprometemo-nos em nome da-

quele que nos ensinou a orar dizendo 

“ Pai Nosso que está nos céus...”

Encerramento: 
Líder: Vamos ao mundo, com o cora-

ção impregnado da ternura infantil, da 

esperança do Reino de Deus, acolhendo 

as pessoas com amor e sabendo que Jesus 

disse: “Ao receber os pequeninos a mim 

me recebem.”

Bênção
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Estudo Bíblico
Receber a Jesus Como Meninos e Meninas.
Texto Bíblico: Lucas 19:1-10; Marcos 10:13-16

Quão difícil é  para o adulto sé-

rio, racional e prudente, en-

tender estas palavras de Jesus!

Zaqueu era um homem adulto, rico, 

chefe dos arrecadadores de impostos 

em Roma, que subiu numa árvore.  Por 

um momento, permitiu que sua aten-

ção não se focasse no dinheiro e nas 

riquezas, mas em Jesus. 

A subida na árvore e a razão de fazê-

-lo foi o primeiro ato que Zaqueu rea-

lizou, não como um adulto rico e cor-

rupto, mas como um “menino”.  Subiu 

por curiosidade, para ver “quem era 

Jesus”.  Uma ação “absurda” realizada 

por alguém de quem não se esperava, 

mas que, ao fazer-se de menino, viu-se, 

frente a frente com a salvação.  Imagine  

Zaqueu, em um dia comum, passean-

do pelas ruas de Jericó: um homem de 

idade avançada, de complexão grossa, 

baixo de estatura, com roupas luxuo-

sas, amplamente conhecido por todo o 

mundo, odiado por uns, admirado por 

outros.  De repente, aparece em cima de 

uma fi gueira, sem nenhuma outra ra-

zão a não ser por causa de sua curiosi-

dade de ver quem era o visitante do dia.

Nenhuma parte do Evangelho nos 

informa que Zaqueu conhecera previa-

mente a Jesus.  O relato, tal como nos 

apresenta Lucas, não nos dá alternativa 

mais segura que concluir que Zaqueu 

não sabia nada de Jesus, nem o conhe-

cia.  Tudo o que ocorreu depois da su-

bida na árvore foi realmente surpresa 

para Zaqueu.  A curiosidade foi que 

o levou a subir; Zaqueu penetrou no 

“mundo” infantil.  Zaqueu não apenas 

subiu na árvore, mas também correu 

para subir nela.  O sentido de urgência 

do novo, a curiosidade de conhecer Je-

sus, não a urgência de assegurar um ne-

gócio ou tornar-se mais rico.   Essa ação 

absurda chamou a atenção de Jesus. 

Porque todo aquele que se atreve 

a tornar-se como um menino tem 

abertas as portas do Reino, pois se 

atreve a aceitar os “absurdos” do 

Reino de Deus. 

A segunda ação absurda de Za-

queu foi a de obedecer à ordem de 

Jesus de descer da árvore e de re-

ceber alegremente o visitante des-

conhecido. Mais qualidades de menino 

não podia ter Zaqueu: obediência a uma 

ordem de um adulto, descer de uma ár-

vore, receber um desconhecido em casa. 

A terceira ação absurda de Zaqueu 

foi a de oferecer a metade de seus bens 

aos pobres e devolver quatro vezes mais 

o dinheiro defraudado a outros.  Que 

empresário sensato, de acordo com os 

padrões do mundo, oferece a metade de 

seus bens aos pobres e promete devol-

ver quatro vezes mais um dinheiro que 

legalmente ninguém lhe exige?  Qual-

quer empresário sabe que dar dinheiro 

aos pobres não tem retorno fi nanceiro.  

Ainda hoje continuamos vendo “empre-

sas cristãs” ou mesmo igrejas investindo 

o dinheiro das ofertas para os pobres, 

mas lhes falta desenvolver programas 

efetivos de mudança social; ou seja, a 

igreja também é chamada, como Za-

queu, a dar tudo para ganhar tudo; e 

isso ela, assim como nós, podemos fa-

zer em um acesso de compaixão, pois só 

quem se coloca na esfera do absurdo di-

vino o faz: “Porque já conheceis a graça 

de nosso Senhor Jesus Cristo, que por 

amor a vós se fez pobre, sendo rico” (2 

Coríntios 8:9).

É importante indicar que nenhuma 

motivação egoísta ou de benefi cio pes-

soal moveu Zaqueu; nem sequer a ofer-

ta de salvação pessoal.  Na verdade, a 

promessa de Zaqueu de dar seus bens 

aos pobres segue a murmuração dos 

demais que acusavam Jesus de haver 

entrado na casa de um homem pecador.  

Zaqueu, como o faria um menino, de-

cidiu dar tudo como resposta à imensa 

alegria de sentir-se bem por haver rece-

bido alguém como Jesus em sua casa. 

A decisão de Zaqueu de tornar-se me-

nino foi a ação que o aproximou de Jesus 

e lhe deu acesso ao Reino: “Dos pequeni-

nos é o Reino dos céus”.  Jesus abriu para 

Zaqueu as portas do Reino, porque ele se 

fez como menino.  É dessa perspectiva 

que Jesus considerou Zaqueu, e nela defi -

niu o ser daquele homem a quem outros 

viam de outra maneira. Jesus, sim, teve 

um relacionamento especial  e concreto 

com os meninos e meninas, e tais passa-

gens não são meramente contadas como 

metáforas.

Perguntas para conversação:

• O que o texto me evoca? 

• O que de inesperado vemos no 

comportamento de Zaqueu? Que 

características das crianças se 

veem refl etidas em Zaqueu? 

• Da perspectiva bíblica, o que sig-

nifi ca ser como criança para re-

ceber Jesus e o que isso signifi ca 

para nós hoje? 

• Quais atitudes ou comportamen-

tos devem mudar em nós para 

sermos “como crianças”?
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Programa Infantil
Ambientação do salão:
• Enfeitar o salão com balões nas 

cores azul, branco e vermelho (co-

res da bandeira cubana).

Boas vindas
Líder: “Para as crianças trabalha-

mos, porque as crianças são os que 

sabem querer, porque as crianças 

são a esperança do mundo.” Dito 

por José Martí, escritor cubano que 

escreveu muito para as crianças 

cubanas e de todo o mundo.

Criança: As crianças cubanas 

hoje nos saúdam e nos convidam 

a saudarmos como fazem em seu 

país, apertando as mãos e dando 

um abraço ou um beijo no rosto, 

dizendo: 

Buenos Días! Buenas tardes! 

Buenas Noches!

Introdução
•  Preparem um mapa de Cuba em 

papelão e recortem-no em vários 

pedaços para fazer um quebra-

-cabeças;  peça que as crianças 

participem, colocando uma peça 

do quebra-cabeças para formar 

o mapa. Quando terminarem as 

peças, pergunte se sabem que 

fi gura formaram e conclua afi r-

mando: Dizem que a Ilha de 

Cuba tem a forma de um jacaré. 

É o mapa da Ilha de Cuba, país 

que nos convida a orar junto co-

meles por todos os meninos e 

meninas do mundo. 

•  Enquanto passam fotos de Cuba, 

podem adaptar a informação so-

bre o país e seu povo. Vejam o re-

sumo a seguir.

Cuba é uma palavra 

indígena que signi-

fi ca “terra cultivada”. 

Como país, seu nome ofi cial 

é “República de Cuba”.  É a 

ilha de maior extensão das 

Antilhas Maiores, localiza-

da ao sul da Flórida, EUA; 

ao norte da Jamaica; ao leste 

da península de Eucatán e 

a oeste das Bahamas. O Al-

mirante Cristóvão Colombo 

chegou a Cuba no ano de 

1492, vindo da Espanha.  Cuba era habi-

tada por indígenas e foi em 1512 que os 

espanhóis começaram a fundar as pri-

meiras vilas. A Espanha e os EUA foram 

os países que por muitos anos governa-

ram a ilha, até que em 1959 triunfou a 

revolução levada a cabo por um grupo 

de mulheres e homens que lutaram para 

que o país fosse dirigido pelo próprio 

povo. O idioma que se fala é o espanhol. 

Atualmente tem 15 províncias. A ilha 

está dividida em três zonas, a oriental, a 

central e a ocidental. Havana  é a capital 

e a maior cidade de Cuba e fi ca na zona 

ocidental. 

O clima de Cuba é úmido porque seu 

terreno é muito fértil e em qualquer épo-

ca do ano se pode colher verduras e fru-

tas. A fl or nacional cubana é a Mariposa 

Branca e outros símbolos que a represen-

tam são a palmeira e o tocororó, pássaro 

cujas penas são de cor azul, branco e ver-

melha, como as da bandeira.

Alguns artistas como Teresita Fer-

nández, Dora Alonso, Ada Elba Pérez, 

Liuba María Hevia, Juan Padrón têm-

-se dedicado a escrever, cantar e pintar 

para as crianças.  Cuba é um eterno ve-

rão, por isso chamam o festival de mú-

sica infantil mais importante de todo o 

ano de “Cantando ao Sol”. Nem todas as 

crianças têm computadores para jogar 

ou videogames modernos, mas mui-

tas andam de bicicleta, carrinhos, e se 

divertem nas ruas e parques infantis. 

Aquelas que moram perto do mar ou 

de rios passam suas férias nos meses de 

julho e agosto nadando  e banhando-se 

neles. 

Em Cuba as crianças têm escolas por-

que a educação é obrigatória. Têm direito 

a brincar, à recreação e a participar livre-

mente da vida cultural. Existem numero-

sas leis que protegem seus direitos. Antes 

de nascerem os médicos já cuidam delas, 

atendendo e cuidando de suas mães. 

Desde pequenas são vacinadas para pro-

tegê-las de doenças muito perigosas.

Com tudo isso,  celebramos este Dia 

Mundial de Oração. E todos estão pron-

tos para fazer a viagem!

Chamado à adoração  
Líder: Quando forem mencionados o 

violão, as maracas, e as claves, pode-se 

tocar cada um dos instrumentos e levá-

-los ao centro litúrgico.  

Amiguinhos, vamos todos cantar: “A 

alegria está no coração de quem já co-

nhece a Jesus”. 

Oração de Invocação
Criança: Deus, damos-Te graças por 

este novo dia que nos deste. Pedimos-

-Te que, assim como em Cuba o sol sai 

e brilha, que Tu venhas a este encontro 

unindo-nos em um mesmo amor e sen-

timento. E como diz um canto cubano, 

que andemos com todas as bandeiras 

trançadas de maneira que não haja soli-

dão. Em Teu nome oramos, Amém.
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Estudo da Bíblia
Prepare um grupo de crianças para que 

dramatizem a história de Marcos 10:13-

16 (o texto para a dramatização encontra-

-se no fi nal deste, e é recomendável fazer 

cada gesto, cada ação que se indica segun-

do o texto e a história). 

Personagens que participam: Narra-

dor, Jesus e os discípulos, as crianças com 

as pessoas ou famílias (podem ser a mãe 

ou o pai). 

Texto para Dramatização:
Narrador: Algumas pessoas apresenta-

vam as crianças a Jesus para que as tocas-

sem, mas os discípulos lhes reprendiam. 

Jesus, ao ver isso, fi cou bravo e lhes disse: 

Jesus: “Deixem que as crianças venham 

a mim e no as impeçam, porque o Reino 

de Deus pertence aos que são como elas. 

Em verdade lhes digo: quem não recebe 

o Reino de Deus como uma criança, não 

entrará nele.”

Narrador: Jesus recebia as crianças em 

seus braços e as abençoava.

(Assinalem as ações que expressam o 

texto e que se encenaram na dramatiza-

ção. Escreva-as em um lugar visível: (os 

tocava… os apresentavam… os tomava 

em seus braços… colocava as mãos sobre 

elas.)

Propicie a refl exão do tema sugerindo 

algumas preguntas, por exemplo: 

• Que faríamos se fossemos nós os que 

acompanhávamos Jesus e fossemos impe-

didos de nos aproximar dEle?

• Em que situações de nossas vidas te-

mos desejado ser acolhidos? Quando so-

mos acolhidos, como nos temos sentido?

• É Jesus um exemplo de acolhimento a 

ser seguido?

• O que indica que outra pessoa neces-

sita ser acolhida?  O que fazemos por ela? 

Termine o estudo com um gesto de aco-

lhimento que seja adequado a seu grupo. 

Por exemplo, pode sugerir que escrevam 

cartas que expressem seus sentimentos 

por outras crianças ou pessoas que estão 

tristes ou enfermas e necessitam sentir-se 

recebidos. Conversem sobre que situações 

o grupo identifi cou e o que gostariam de 

dizer para expressar o que aprenderam 

com a atitude de Jesus. 

Outro gesto alternativo seria con-

feccionar um mural que ilustre as 

diferentes maneiras nas quais temos 

sido acolhidos por Jesus, assim como 

podemos ser acolhidos ou acolher ou-

tras crianças (entre os que estão pre-

sentes). Podem utilizar imagens re-

cortadas de revistas ou desenhos, que 

podem ser mostradas ao fi nal, descre-

vendo-se as ações que representam. 

Cântico nº 485 : “Vinde, meninos, 

vinde a Jesus”

Oração de Intercessão
Líder: Nosso encontro não pode 

fi car em palavras bonitas; tem que se 

concretizar em compromissos de ação 

em benefi cio de tantas crianças e pes-

soas do mundo inteiro. Por isso con-

vidamos vocês a orar, porque assim 

estamos mais perto de tantas crianças 

e pessoas que necessitam de Deus. 

Mencionemos aqueles motivos pelos 

quais queremos orar, lembrando, com 

especial atenção, todas as crianças e 

pessoas que vivem em Cuba que são 

recebidas por Jesus, mas que também 

necessitam ser recebidas por seu pró-

ximo.

(Prepare com as crianças seus pró-

prios pedidos de oração, e peça que 

espontaneamente os apresentem. Ter-

minem o momento com a oração a 

seguir).

Oração: Querido Deus, nesta hora 

nos lembramos de todas as crianças 

do mundo, e Te pedimos que Tu as 

abençoes e as guardes. Pedimos isso no 

nome de Jesus. Amém. 

Atividade
Em pequenos papéis cada partici-

pante, sem ver o que o outro escreveu, 

escreve em forma de frase ou verso o 

compromisso que quiser fazer para aco-

lher outras crianças, entendendo que 

fazendo assim estamos recebendo Jesus. 

Ao fi nal podem unir as frases e formar 

um poema que tenha como título “Aco-

lhendo outras crianças”.

Canto: “Deus, com Seu amor, sempre 

guardou você”

Oração de encerramento e bênção
Criança: Deus de amor, damos-Te 

graças pelo tempo compartilhado. Ago-

ra Te pedimos que tudo quanto façamos 

sempre esteja cheio de nosso amor por 

Ti. Queremos que nos uses para sempre 

receber e encontrar outros amigos com 

alegria, e nesse desejo sempre servir-Te 

e a nossos semelhantes: os amigos da 

escola, do bairro, a família, os animais e  

toda a natureza. Ajuda-nos agora a abrir 

as portas de nossos corações e vidas. 

Dá-nos Tua bênção, no nome de Teu 

Filho Jesus. Amém.      

Podem terminar cantando a tradicio-

nal canção de Cuba chamada “Guanta-

namera.”
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Atividades
Colorir o mapa, a bandeira de Cuba e o pássaro Tocororo, conforme modelos abaixo.

Obs.: Os desenhos estão em tamanho maior no CD.



Adolescentes

78

Leitura Bíblica: Ester 4.11-16

Cântico: Nº 316  “Em Jesus confi ar, 

Sua lei observar” 

Atividade: 

Na semana anterior peça para todas 

chegarem preparadas para compar-

tilharem um exemplo da fi delidade 

de Deus em suas vidas e um versí-

culo da Bíblia que fale da fi delidade 

de Deus.

Lanche: 

Lanche especial em celebração ao 

Dia Internacional da Mulher.

     

Ester era uma jovem adolescente 

que ainda cedo perdera seus pais 

durante o exílio na Babilônia. Es-

ter era uma menina que tinha tudo para 

ser revoltada, não foi assim, porque ela 

decidiu fazer a escolha certa.

Ester morava na cidade de Susã, tendo 

sido criada por seu primo Mardoqueu. 

Sua história de vida é um exemplo em 

muitos aspectos, mas falaremos sobre 

fi delidade. Ela viveu numa época em 

que reis tinham haréns. Ester, uma moça 

muita bonita, foi levada ao palácio real. 

Ela caiu nas graças do rei Xérxes, que 

a tomou por esposa, isso foi mais uma 

mudança brusca na vida dela, de órfã a 

rainha.

Por ser rainha, Ester poderia ter-se 

achado melhor do que os outros, mas 

não foi assim. Ela permaneceu fi el ao seu 

Deus. Não era por sorte ou coincidência 

que ela se tornou rainha, foi da vontade 

de Deus.  Deus usou Mardoqueu para 

orientá-la em tudo o que deveria fazer. 

Hamã, um conselheiro do Rei, odiava os 

judeus e incitou o rei a assinar um de-

creto determinando a sentença de mor-

te para todos os que se recusassem a se 

curvar à imagem do rei. Mesmo sabendo 

que corria risco de morrer, por entrar na 

presença do rei sem ser chamada, Ester 

intercedeu por seu povo. Ela seguiu sua 

consciência e foi fi el a Deus. 

Hoje é muito comum alguém bus-

car uma bênção de Deus e depois de 

receber usar a própria bênção como 

pretexto para não assumir suas respon-

sabilidades. Não foi assim com Ester; 

ela não teve medo de perder seu estatus 

como rainha. Ela foi fi el às suas convic-

ções e não mediu o custo, obedecendo 

a Deus para salvar seu povo. Ela supe-

rou o medo de chegar à presença do rei 

Xérxes – Deus a usou e a honrou por-

que se demonstrou fi el.  

Jesus, nosso maior exemplo, mante-

ve-Se fi el à missão que lhe fora confi a-

da. Quando Ele entrou em Jerusalém 

montado num burrinho, Seus discípu-

los e o povo clamavam “Bendito é o rei 

que vem em nome do Senhor! ” (Lu-

cas 19:38). Os líderes religiosos do dia 

mandaram Jesus silenciar o clamor de 

Seus seguidores; Jesus respondeu “se 

eles se calarem, as pedras clamarão”. Ao 

fazer isso, Ele sabia que em poucos dias 

enfrentaria as consequências. Contu-

do, mesmo assim, manteve-Se fi el.

O povo judeu foi salvo da raiva e do 

ódio de Hamã não porque Ester fosse 

rainha, mas porque era uma serva de 

Deus.  Ester reconheceu que Deus a 

levara ao trono para usá-la para um 

momento como aquele (Ester 4:14b).  

Da mesma forma, Deus quer usar cada 

um de nós. Para que isso aconteça, se-

guindo o exemplo de Ester, de outros 

Capitão Israel França

OD Corpo da Torre

Seja uma mulher fi el

heróis da fé e de nosso Mestre, precisamos 

nos manter fi eis às nossas convicções e dis-

postos a obedecer à voz do Espírito Santo, 

custe o que custar.

A pergunta é: você está sendo fi el ao 

propósito de Deus para sua vida?  Quando 

estamos no centro da vontade de Deus, o 

Espírito Santo nos dá coragem e segurança 

para agir e usa nossas vidas para grandes 

coisas!  Servimos o Deus das novas opor-

tunidades. Mas, se por medo, negligencia 

ou falta de interesse, temos sido infi éis e 

desobedientes, Ele permanece fi el às Suas 

promessas, e é nessas promessas que de-

vemos confi ar e, em arrependimento, 

dispormo-nos novamente em Suas mãos, 

para que Ele nos use para cumprir Seus 

propósitos.

Esta semana celebramos o “Dia Inter-

nacional da Mulher”.  Deus continua a 

procurar mulheres como Ester, as quais 

Ele possa usar, mulheres fi rmes, fi eis que 

reconheçam na vontade de Deus o me-

lhor caminho e que estejam dispostas a 

obedecê-Lo. Mulheres que orem por seus 

fi lhos, que defendam os mais fracos, que 

falem em nome de suas irmãs que estão 

sofrendo. Mulheres cristãs ativas no mi-

nistério de suas igrejas, compartilhando o 

evangelho, acolhendo pessoas que sofrem. 

Mulheres cristãs ativas na sociedade e em 

seus empregos, verdadeiras testemunhas 

de valores cristãos – recusando-se a aceitar 

qualquer padrão menor. 

8 de março - Dia Internacional 
da Mulher
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Leitura Bíblica: Mateus 23:37-39

Cântico: Nº 363 “Graças dou por 

esta vida”   

Atividade:

Tantas coisas têm sido escritas so-

bre o Dia das Mães, que não temos 

muita possibilidade de escrever 

algo novo. Infelizmente quando ou-

vimos a mesma coisa vez após vez 

nossa tendência é de desligar e via-

jar! Bem, para evitar que isso acon-

teça mais uma vez, quem irá falar 

hoje são vocês!

Dirigente: Você vai precisar de 

cartões com uma variedade de ad-

jetivos escritos que podem ou não 

descrever uma boa mãe.  Junto com 

as mulheres, divida em grupos as 

palavras que signifi cam o que é ne-

cessário ter para ser uma boa mãe, 

o que é opcional e o que não se 

deve ter. A dirigente deve-se sentir 

à vontade para acrescentar o núme-

ro de adjetivos ou trocar alguns de 

acordo com a situação sociocultu-

ral das mulheres. É importante ter 

bastante palavras que não sejam tão 

facilmente categorizadas – não pre-

to ou branco, mas entrar nas áreas 

cinzentas. O exercício é provocar 

uma troca de ideias dirigida, e a ofi -

cial deve estar pronta para usar as 

oportunidades nesse debate, para 

mostrar verdades bíblicas. 

Algumas sugestões de adjetivos 

podem ser: Mãe: biológica, pacien-

te, orgulhosa, ciumenta, amorosa, 

prendada, uma boa esposa, abnega-

da, dedicada, trabalhadora, egoísta, 

prevenida, discernida, carreirista, 

economista, individualista, conhe-

cedora de assuntos gerais, etc.

Deixar mais ou menos15 minutos 

para essa atividade.

Major Margaret Batista 

OD Corpo de Campina Grande

Mãe do coração
A história verdadeira de uma 

tartaruga e um hipopótamo

Um fi lhote de hipopótamo so-

breviveu às ondas do Tsunami 

na costa de Quênia em dezem-

bro 2008. Sua mãe morreu afogada. A 

equipe de resgate deu-lhe o nome de 

Owen. Para um hipopótamo, ele era 

muito pequeno e vulnerável. Owen não 

tinha nem um ano de vida e só pesava 

300 quilos!  Normalmente hipopótamos 

fi cam junto às mães por quatro anos. 

Ele foi em busca de uma mãe adotiva, e 

a achou na forma de uma tartaruga gi-

gante, macho e com quase cem anos de 

idade. Passavam todo o tempo juntos; 

andando, nadando, dormindo, comen-

do. Owen sobreviveu e venceu o trauma 

de ter perdido sua mãe, graças à “mãe” 

adotiva e ao fato de que animais não jul-

gam pelas aparências nem são precon-

ceituosos! 

Responsabilidade, um amor ágape 

(sacrifi cal) são muito mais importan-

tes do que laços biológicos, muitos dos 

quais acontecem por acaso neste mun-

do. Todos nós conhecemos mulheres 

que deram à luz seus fi lhos sem pla-

nejamento, sem a devido preparação e 

sem responsabilidade, e provavelmente 

temos tentado ajudar estas famílias que 

continuam batalhando para não se afo-

garem. 

Momentos de refl exão
Em minha opinião, o melhor exem-

plo de sentimento maternal na Bíblia 

encontramos, não nas palavras de uma 

mulher, mas nas de um homem. 

Jesus falou:

“Jerusalém, Jerusalém, que matas os 

profetas, e apedrejas os que te são en-

viados! Quantas vezes quis eu ajuntar 

os teus fi lhos, como a galinha ajunta os 

seus pintos debaixo das asas, e tu não 

quiseste!”  Mateus 23:37

Aqui se vê a persistência de querer 

proteger, mesmo um fi lho rebelde e 

descrente, não com mimos e “passan-

do a mão na cabeça”, mas com palavras 

honestas, sábias e às vezes duras.  Vê-se 

também a ansiedade que o fi lho cresça 

para ser alguém responsável e temente a 

Deus, sendo totalmente dependente dEle 

e compreendendo Seu plano de salvação 

para este mundo.  Não vejo exemplo me-

lhor do que essas palavras de Jesus.

Que nós possamos ser assim em nos-

sos relacionamentos de mãe para fi lho 

– seja ele biológico ou não.

Para terminar, vamos ter um momen-

to tradicional.  Uma bela poesia da cul-

tura brasileira.

Momentos de homenagem
Por que Deus permite 
que as mães vão-se embora? 
Mãe não tem limite, 
é tempo sem hora, 
luz que não apaga 
quando sopra o vento 
e chuva desaba, 
veludo escondido 
na pele enrugada, 
água pura, ar puro, 
puro pensamento. 
Morrer acontece 
com o que é breve e passa 
sem deixar vestígio. 
Mãe, na sua graça, 
é eternidade. 
Por que Deus se lembra 
— mistério profundo — 
de tirá-la um dia? 
Fosse eu Rei do Mundo, 
baixava uma lei: 
Mãe não morre nunca, 
mãe fi cará sempre 
junto de seu fi lho 
e ele, velho embora, 
será pequenino 
feito grão de milho. 

Carlos Drummond de Andrade, 

em ‘Lição de Coisas’ 

Momentos de oração

Dia das Mães
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Departamento do Ministério Feminino

(Copiado e adaptado)

Alegria plena

Domingo do MF
 Reunião de Santidade

Programa da Reunião 

“Na presença de Deus há plenitude 

de alegria”

Cântico: Nº 102 (T.B. 486) “Estou 

satisfeito em Cristo”

Leitura bíblica: Salmo 16

Orações voluntárias 

Período de adoração

Testemunhos

Participação especial das Sócias

Anúncios e ofertas

Oração 

Mensagem

Cântico: Nº 226 (T.B. 449) – “Na 

presença do meu Mestre”

Introdução: 

Há alguns dias o Senhor tem fa-

lado comigo por meio de uma 

palavra específi ca que é “Em 

minha presença há plenitude de ale-

gria“.  Por vários dias, o Espírito Santo 

confi rmava essa palavra.

Resolvi, então, buscar em Deus saber 

que plenitude é essa. Essa palavra, logo 

foi confi rmada no Salmo 16 que diz:

“Tu me farás conhecer a vereda da 

vida; na tua presença há plenitude de 

alegria; à tua mão direita há delícias 

perpetuamente” (Sl 16:11).

 I. - Primeiro devemos saber que ple-

nitude é algo que signifi ca algo feito, 

completo e perfeito. Isso quer dizer que 

na presença de Deus existe uma alegria 

plena, completa. Na Igreja de Deus isso 

não é diferente. Porém, enquanto em 

muitos lugares alguns têm desfrutado 

de uma alegria plena, outros têm des-

frutado de uma tristeza plena.

O que vai diferenciar entre uma e ou-

tra é o grau de intimidade com Deus que 

possuem. Embora, hoje, 

não haja um avivamento 

tão visível, estamos ca-

minhando em um tem-

po onde as coisas serão 

manifestas, onde a pe-

neira de Deus está sendo 

sacudida. Aqueles que 

buscam em Deus verão 

nitidamente e, como 

nunca antes, quem real-

mente é de Deus e quem 

não é. Não digo mais ou 

menos próximos a Deus, 

mas se forem usar umas 

analogias verão quem é lobo e quem é 

cordeiro na Igreja de Deus.

 II. - Gostaria de ressaltar que essa ale-

gria não é um sentimento apenas, mas é 

o resultado de seu sentimento e de suas 

atitudes para com Deus. Essa alegria re-

ferida vem de uma confi ança em Deus. 

Essa alegria vem da paz que o Senhor 

dá, bem diferente da que o mundo dá, 

pois esta excede todo entendimento e 

guarda em Deus todo nosso coração e 

pensamento (Jo 14:27, Fp 4:7).

Mas para que tudo isso aconteça é 

preciso que você se achegue a Deus 

para que Ele se achegue a você com a 

plenitude de alegria. A palavra do Se-

nhor, em Tiago, diz: “Aproximem-se 

de Deus, e ele se aproximará de vocês”. 

Aos inconstantes ele alerta: “Limpem as 

mãos... purifi quem o coração” (Tg 4:8-

9). Somente uma pessoa que se achega 

à presença de Deus com odre limpo e 

novo poderá receber da plenitude da 

alegria de Deus.

III. - Hoje mesmo o Senhor chama 

todos para desfrutar da plenitude de 

alegria que é estar na Sua casa (Sl 122), 

servi-lO (Dt 28:4-7), lembrar Dele (Nm 

10:10), alegrarmo-nos nas vitórias dEle 

em nossas vidas (2 Cr 20:27). Essa ale-

gria excede a tudo que temos (Sl 4:7), 

pois ela é a nossa força (Ne 8:10). O 

salmista Davi dizia que a razão de sua 

alegria era ir ao altar de Deus (Sl 43:4). 

Como é bom estar no altar do Senhor e 

desfrutar de Sua presença. Aquele que 

se aproxima de Deus, com inteireza de 

coração, receberá da plenitude da Sua 

presença.

Quanto mais perto do Senhor você 

viver, mais justa será. Quanto mais per-

to dEle, mais intimidade terá. Quan-

to mais perto dEle, mais plenitude de 

alegria, mais plenitude da presença de 

Deus. Aqueles que se aproximam do Se-

nhor recebem a Ele e dEle, a recompen-

sa de uma formosa herança (Sl 16:5-6; 

128:1-6).

Conclusão: 
“O Senhor faz crescer... o vinho que 

alegra o coração do homem; o azeite que 

faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta 

o seu vigor” (Sl 104:15). Ele prepara um 

banquete para mim à vista dos meus 

inimigos, unge a minha cabeça com 

óleo, e faz transbordar o meu cálice. (Sl 

23:5). No fi nal do Salmo 16, Davi diz: 

“Tu me farás conhecer a vereda da vida, 

a alegria plena da tua presença, eterno 

prazer à tua direita”.. Em sua mesa não 

falta nada. Na mesa do Rei não falta 

nada.  Podemos contar com Seu amor 

e com Sua alegria, e nos sentirmos ale-

gremente Suas!
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Domingo do MF
 Reunião de Salvação

Leitura Bíblica: Salmo 84 

(especialmente o v.12) 

Cântico: Nº138 “Que mudança 

admirável” 

Sugestão objetivas:

Mostre fi guras ou objetos e fale o 

que signifi ca cada uma nas lutas da 

vida cristã.

•  um rosto sorrindo – alegria na 

tribulação. (João: 16:33b)

•  bala – alegria que encontramos 

na Palavra de Deus. (Sl. 119:103)

•  lenço – enxuga as lágrimas de 

tristeza. (Ap. 21:4)

•  pedra- simboliza as difi culdades 

do caminho. (João: 14:6)

•  sal – conserva a nossa alegria na 

esperança. (Fl. 4:4)

•  pombo branco- simboliza a paz. 

(João: 16:33a)

Introdução:

Muitas pessoas estão sempre 

procurando uma forma de se 

alegrar.  Cada um tem o seu 

jeito, a sua forma, os seus meios de estar 

sempre sorrindo.  Agora, o que é pre-

ciso para que uma pessoa esteja bem e 

se encontre sempre num estado alegre 

diante de qualquer situação?  É claro 

que todos nós nos entristecemos, pois 

faz parte do ser humano, e as razões 

para alguém se entristecer são diversas.

O ser humano, ao ser criado por 

Deus, não necessitava de alegria, pois 

foi feito perfeito, sem necessidade algu-

ma de ordem física ou espiritual, pois 

estas estavam todas supridas; tudo o 

que o homem precisava tinha a todo o 

instante e da melhor forma.  A presença 

de Deus era a fonte da alegria. Para que 

o homem continuasse vivendo nessa 

plenitude de alegria, sem ter com que 

se preocupar, bastava somente estar na 

presença de Deus, vivendo de forma 

digna e obediente.

No Salmo 84 o salmista continua a 

afi rmar que aqueles que vivem na pre-

sença de Deus (em Sua casa) são felizes 

(v. 4), que aqueles que encontram no 

Senhor a sua força, são felizes (v. 5).  

Inclusive, ele afi rma no v. 6 que aque-

les que encontram sua força em Deus 

mesmo quando passarem “pelo vale 

de Baca”, ou seja, um lugar seco, árido 

(esse é o signifi cado), conseguirão fazer 

dele um lugar de fontes... isto é, não se 

deixarão abater pelas tristezas, desafi os 

e desapontamentos da vida.  E, então, o 

salmista termina seu Salmo afi rmando 

ao próprio Deus, o Doador da alegria:  “ 

Ó SENHOR dos Exércitos, como é feliz 

aquele que em ti confi a!” Quem confi a 

em Deus é uma pessoa feliz, pois, quan-

do confi a, deposita sua fé e esperança 

nEle, em toda e qualquer circunstância!

A VERDADEIRA ALEGRIA é resul-

tado de uma vida obediente a Deus.

1ª Característica da verdadeira 

alegria: 
 NÃO É PASSAGEIRA (Jo. 16:22) - 

porque ela provém de Deus, é perma-

nente, não sai com o tempo. Muitos 

precisam de subterfúgios, como uma 

bebida, farras... Mas depois que pas-

sam os “momentos bons”, fi ca a triste-

za, porque foi uma alegria passageira. 

Mas a alegria verdadeira está presente 

em todos os momentos e até nos ruins: 

problemas, decepções, que podem até 

trazer tristeza, sofrimento, angústia; 

porém, a verdadeira alegria é mais forte 

do que qualquer tristeza, qualquer an-

gústia, pois vai embora e permanece a 

alegria.

2ª Característica: 
NÃO DEPENDE DAS CIRCUNS-

TÂNCIAS (Sl. 30:5b) - uma vez que 

mora no coração, ela estará presente 

mesmo nos momentos mais difíceis. Ao  

encararmos os problemas externos, não 

adianta tomarmos medidas desespera-

das, decisões erradas, fazer justiça com 

as próprias mãos, o melhor é confi ar em 

Deus, pois uma vez que depositamos 

nossa confi ança em Deus, isto resultará 

em alegria para nossas vidas.

3ª Característica: 
 É FORTALECEDORA (Ne. 8:10) – 

Quem tem esta alegria não fi ca desmo-

tivado, nem abatido, a vida é encarada 

com mais força, os problemas se tornam 

menos intensos, a dor se torna menos 

sofrida, pois com esta alegria a pessoa é 

sempre motivada a vencer.

4ª Característica 
 É ESPIRITUAL, É FRUTO DO ESPÍ-

RITO SANTO (Gl. 5:22) – Esta alegria 

não provém de nenhuma fonte huma-

na, nenhum feito ou realização por par-

te do homem, não provém de derrotar 

alguém em uma batalha, esta alegria é 

espiritual, vai muito além de emoções 

carnais e humanas, está acima do enten-

dimento e da compreensão dos homens, 

esta alegria vem do Espírito Santo, que 

faz morada na vida de todo aquele que 

se entrega com sinceridade a JESUS.

Conclusão:
Faça a vontade de Deus, seja obedien-

te, por intermédio de sua Palavra, depo-

site a sua confi ança e encontre em Deus 

a fonte da verdadeira alegria e seja feliz.

Não rejeite a oportunidade de ser fe-

liz com Jesus, não tente encontrar a ver-

dadeira alegria em outra fonte, pois só 

existe uma: JESUS, não deixe a vida te 

iludir, pois esta alegria não é ilusão, ela 

é real, portanto, desfrute desta VERDA-

DEIRA ALEGRIA. 

Capitã Sonia França

OD Corpo da Torre

A verdadeira alegria
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Capitã Quelsimar Santos

Secretária Nacional de Vida Espiritual

Domingo Especial 
Associação da Estrela de Prata

Deus responde a oração
I.  A dependência de Ana com 

Deus
Ana decidiu fazer de Deus o seu úni-

co recurso. Ela não podia ter fi lhos. Na 

sua sociedade, isso era considerado 

a pior desgraça que poderia ocorrer a 

uma mulher. 

Ana dependeu exclusivamente de 

Deus. Muitas vezes procuramos nossas 

próprias soluções para os problemas, 

agindo de forma contrária à vontade do 

Senhor. Com isso, a oração perde espa-

ço e valor em nossa vida. Você não pode 

ter um “plano B” se quiser prevalecer na 

oração! Precisa orar e depender da res-

posta de Deus, crendo que ela virá.

Ela desejava muito ter um fi lho, mas 

não podia; por isso clamou, e Deus lhe 

concedeu este fi lho que se chamou Sa-

muel. Ela prometera a Deus que, depois 

de desmamá-lo, o levaria ao templo e o 

apresentaria a Deus, deixando-o lá para 

sempre,; e assim Ana fez.

 II. Deus estava em primeiro lugar 

na vida de Ana
Ana, com certeza, amava muito seu 

fi lho, mas não deixou que nada ocupas-

se o lugar de Deus em sua vida.  Quan-

tas vezes nos prendemos a coisas ou 

pessoas que realmente são importantes, 

porém deixamos Deus em segundo pla-

no. Deus precisa estar em primeiro lu-

gar sempre. 

Deus tem estado em primeiro lugar 

em sua vida? Talvez muitos de nós não 

teríamos essa coragem de nos separar de 

nossos fi lhos assim, mas Ana tinha feito 

uma promessa a Deus. . Ela prometeu 

que, se tivesse um fi lho, iria consagrá-

-lo como profeta ao serviço do Senhor. 

Aquele foi um compromisso ousado. Na 

antiguidade, as pessoas idosas só po-

diam contar com os descendentes para 

o seu sustento. Portanto, Ana renuncia-

va, com seu voto, a qualquer garantia de 

conforto na velhice.

Qual a razão de Ana ter feito seme-

lhante promessa? Por que as pesso-

as formulam votos a Deus? Será para 

convencê-lo a fazer aquilo que elas de-

sejam? Tal coisa não faria sentido. O 

Senhor se alegra em abençoar-nos. Ele 

derrama suas graças em nossa vida de 

forma generosa e não depende de nos-

sas promessas para isso.

III. Ana sabia que Deus cuidaria 

de seu fi lho 
O menino estava desmamado; porém, 

ainda era pequeno, mas Ana confi ava 

que Deus estaria cuidando e protegen-

do. Mesmo com dor no coração, cum-

priu o que tinha prometido a Deus. Ana 

foi exemplo para seu fi lho, pois cumpriu 

com sua palavra, e Deus honrou. Ana 

demonstra isso com sua atitude, e seu 

fi lho Samuel se tornou modelo de reve-

rência e obediência a Deus.

Conclusão:
Ana teve de refl etir: “Para que eu de-

sejo um fi lho? Para a minha própria sa-

tisfação ou para o louvor do Senhor?” 

Vocês não precisam se fazer essa per-

gunta porque sabem que quando se abre 

mão diante de Deus de algo que se ama 

muito, isso não é perda, mas ganho.

Que a cada dia você possa ter a alegria 

de se entregar a Deus e fazer Sua vonta-

de, sabendo que seu fi lho esta no me-

lhor lugar que poderia estar, nas mãos 

de Deus!

Tenha orgulho da Estrela que você 

carrega, pois seu fi lho está onde Deus 

deseja que ele esteja!
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Programa da Reunião:

Cântico: N ° 46  “Santo nome 

incomparável”

Oração

Breve explicação sobre a Estrela de 

Prata (para relembrarem)

Entrega de lembrancinhas aos pais

Coro: “Por tudo o que tens feito”

Oração de agradecimento pelos 

pais

Leitura Bíblica: 1 Samuel 1.1-9

Mensagem

Cântico: N° 93   “Pelo Espírito tão 

poderoso”

Bênção Final

Sugestão de programação:

Organize um jantar, almoço ou um 

lanche gostoso para os pais da “Es-

trela de Prata”, mesmo que  só sejam 

um ou dois, mas que eles sintam 

que são amados. Faça cartões para 

enviar para os fi lhos ofi ciais.

Introdução:

A 
chegada de 

um fi lho 

sempre traz 

emoção e alegria para 

uma família. Tornar-

mo-nos pais traz alegria, felicidade, mas 

também, responsabilidade!  Responsa-

bilidades essas que vão desde o cuidado 

com a saúde, educação, às vezes, noites 

sem dormir. Mas, nada disso supera a 

alegria de termos gerado fi lhos. Nós, 

pais, queremos nossos fi lhos por perto 

sempre, mas sabemos que, em determi-

nado tempo, eles  fazem suas próprias 

escolhas e tomam caminhos diferentes. 

Assim foi com aqueles fi lhos que se de-

cidiram por ouvir e atender o chamado 

de Deus para servi-Lo em tempo inte-

gral - escolha muito importante e signi-

fi cativa para suas vidas. 



Adolescentes
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Leitura Bíblica: Neemias 8:10, João 

16:33 e Salmo 100:2.

Coro: “A alegria está no coração ...”

Dinâmica: A Fonte da Alegria                                                                                                                

Material: 02 bexigas                              

Procedimento: - Dividam a turma em 

03 grupos, distribuam  uma pergunta 

por grupo, das perguntas abaixo:               

1º Em que momentos vocês se sen-

tem alegres?      

2º O que a alegria proporciona?                                                                                               

3º O que pode servir de impedimen-

tos para sentir alegria?                                                                                                                      

Estipulem  05 minutos para discus-

são dos grupos.     

- Cada grupo lerá a pergunta e apre-

sentará a respostas de forma objetiva.  

Aplicação:

Existe uma alegria ocasionada por si-

tuações diversas e há outra diferente, 

que é aquela proporcionada pelo Es-

pírito Santo, que permanece mesmo 

em situações difíceis.     

- Para exemplifi car, tenha duas bexi-

gas cheias. Vá soltando o ar devagar 

da primeira bexiga; enquanto você 

fala: Há pessoas que fi cam alegres, isto 

é, com a bexiga cheia, mas o que sen-

tem é algo passageiro (neste momento 

a bexiga já deve estar vazia) e depois 

estão assim como a bexiga murcha.                                       

Mostre a outra bexiga que ainda esta 

com ar e comente: Há pessoas que 

estão sempre alegres, em qualquer 

circunstância (neste momento, brin-

quem com a bexiga, jogando para 

cima e depois batam nela, demons-

trando situações de alegria e tristeza).

Comente: Aqui, nesta demonstra-

ção, há dois tipos de alegrias, ambas 

são importantes, mas há uma alegria 

superior, cuja fonte está em Deus.    

“Alegrem-se sempre no Senhor...” 

(Fp. 4.4).

Hoje há muita confusão sobre o 

que é ser alegre e o que é ser 

feliz. Alegria é um estado de 

satisfação e quietude interior no qual 

você se sente bem independente das 

circunstâncias. Felicidade é aquilo que 

você sente quando algo de bom acon-

tece com você.            

 Alguém pode dizer que nunca es-

teve desanimado na vida? Até mesmo 

aquele mais otimista tem ou teve um 

momento em que se sentiu enfraque-

cido, vulnerável, sem forças. E é natu-

ral, afi nal, somos humanos, e o desâni-

mo faz parte dos nossos sentimentos. 

A gente tem a impressão de que tudo 

se volta contra a nossa vontade, que 

não há nada no mundo que vá nos 

levantar. Mas a notícia boa é que isso 

não é verdade. Nós temos um Deus 

que nos fortalece, conversa conosco e 

nos dá ânimo (Salmo 138:3).   

  As experiências ruins, as situações 

tristes e o dia a dia estressante podem 

nos tirar a alegria. Mas eu creio que, se 

tudo está nublado, a Palavra de Deus, a 

adoração e o louvor nos colocam de pé 

e alimentam a nossa fé. “Meus irmãos, 

considerem motivo de grande alegria 

o fato de passarem por diversas pro-

Aspirante SS Juliana Amorim

Corpo de Petrolina

Alegremente sua
vações” (Tiago 1:2). Nós vivemos num 

mundo difícil, às portas da vinda de Je-

sus; todas as Suas palavras, promessas e 

profecias estão sendo cumpridas. Uma 

a uma. Se olharmos para este mundo, 

desanimamos. Mas o Senhor diz: “No 

mundo tereis afl ições, tende bom âni-

mo, Eu venci o mundo” (João 16:33). 

Deus tem vida em abundância para nós. 

Ele não tem pouca coisa. Mas se permi-

tirmos que a vida lá fora nos deprima, 

não teremos um tempo feliz por aqui. 

Pense assim: se está difícil, imagine en-

frentar tudo isso sem Jesus?   

Conclusão:                                                                     
No Cristianismo somos desafi ados a 

coisas que somente se realizam se exer-

citarmos a fé. Como ter alegria por es-

tarmos diante de uma provação? Só é 

possível se nós lembrarmos a quem per-

tencemos, de como Ele é fi el e do quan-

to nos ama! Podemos enfrentar com 

alegria as provações, se confi amos nas 

decisões que Deus toma a nosso respei-

to! Nossas conclusões sobre a vida são 

muito precipitadas e rasas! Achamos 

que plenitude de vida tem a ver com 

calmaria e com alcançarmos tudo que 

sonhamos. Mas o segredo da vida está 

em nosso relacionamento 

com Deus! Não sabemos de 

verdade o que a vida é. So-

mente Deus pode nos fazer 

saber. E é disso que depende 

uma vida plena. Então mu-

lher, viva com alegria o dia 

de hoje. Não porque tudo 

está ou estará exatamente 

como gostaria, mas porque 

sua vida está nas mãos do 

Pai Celeste. Ofereça a Ele 

sua gratidão, sua fé e o seu 

amor. 

Deus as abençoe!



Adolescentes
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Leitura bíblica: 1Samuel 18:1-5 

(Bíblia “A Mensagem”)

Música: Th alles Roberto – “Eu 

escolho Deus, eu escolho ser amigo 

de Deus”     

Dinâmica:

Surpresa!!! (tirada do livro “Chuva 

de ideias” – Cláudio Silveira – 

dinâmica 9, pág.65)

Objetivo: Despertar para a valori-

zação de si mesmo. 

Material: Um espelho escondido 

dentro de uma caixa, de modo que 

ao abri-la o participante veja o seu 

próprio refl exo.

Como fazer: motive o grupo dizen-

do: “Quero que pense agora em al-

guém que seja de grande signifi ca-

do para você; uma pessoa vitoriosa, 

amável, sensível, e de grande valor.”

Crie um ambiente que propicie 

momentos individuais de refl exão. 

Utilize algumas músicas (pode ser 

“Você é espelho que refl ete a ima-

gem do Senhor...”)

Após esse momento de refl exão e 

pensamentos nesta pessoa que e 

tudo isso; eles terão uma surpresa...

(comece por alguém com quem 

você tenha combinado antes para 

que fi que muito feliz ao se ver.)

Oriente-as para que se dirijam ao 

local onde está a caixa (um por 

vez).

Todas devem olhar 

o conteúdo da caixa 

e voltar alegremente 

para seu lugar, com a 

surpresa que viram.

Finalmente, abra o 

debate para que todas 

partilhem seus senti-

mentos, suas refl exões 

e conclusões sobre essa 

pessoa tão especial.  

Introdução:

Quem nunca teve um amigo 

atire a primeira pedra!! Eu já 

tive muitos, com uns me de-

cepcionei; entretanto, há aqueles em 

quem posso confi ar, contar os segredos,  

sabendo que eles nunca irão falar a ne-

nhuma outra pessoa.

Podemos nos alegrar por tantas coi-

sas, principalmente quando encontra-

mos verdadeiras amizades. Às vezes, 

as verdadeiras amizades nascem em 

meio a grandes desafi os que aparecem 

em nossas vidas... muitas vezes essas 

amizades vêm para nos fortalecer e aju-

dar na caminhada com  nosso Deus. 

Constantemente temos motivos para 

nos alegrar, mas algumas vezes também 

paramos a pensar!... Quando algo acon-

tece que não é muito legal, parece até 

que perdemos o controle da situação e 

aí vêm as duvidas, o medo e, às vezes, 

o desamino. Contudo, acredito que te-

mos muito mais para nos alegrar e fi car 

felizes.

Alguns motivos que nos levam a fi car 

alegres são: quando outros conseguem 

ver em nós exemplo de boa pessoa e 

querem estar junto de nós,  serem nos-

sos amigos; quando passamos  de ano 

na escola ou saimos para um passeio; 

ao encontrar um grupo de amigos... 

Quando somos bem aceitos em um 

novo grupo, principalmente quando 

estamos chegando num novo lugar, 

alguns nos olham diferente; outros, 

como se fôssemos uma ameaça; mas há 

aqueles que nos vêm com muita admi-

ração... e logo querem fazer uma nova 

amizade. 

Pensar em amizades me fez lembrar 

da história de Davi e Jônatas, fi lho do 

rei Saul,  que ao ouvir uma conversa en-

tre seu pai e Davi,  passou a admirá-lo e, 

a partir daí, uma linda e nova amizade 

surgiu. 

Quando você estiver chegando ou 

mudando de escola, lembre-se sempre 

que haverá alguém que vai querer ser 

seu amigo/a. Esteja aberto para novas 

amizades e nunca esqueça de agradecer 

a Deus, pois é Ele que coloca os ver-

dadeiros amigos em nossas vidas. Seja 

sempre amável, pois sua força e alegria 

vêm do Senhor e você é dEle. 

Os amigos são importantes para nos 

ajudar a moldar nosso caráter; eles nos 

ensinam a amar e respeitar as pessoas, 

apesar de todas as diferenças. Por isso é 

tão importante ter um amigo. Não seria 

á toa que a Palavra de Deus nos falaria 

que alguns amigos se transformariam 

em nossos irmãos.

Entretanto, apesar de sabermos que 

amigos são importantes, devemos ter 

cuidado com o tipo de amigos que esta-

mos fazendo, até porque a mesma Bíblia 

que nos fala dobre a importância das 

amizades também nos adverte para que 

fi quemos longe das más conversações, 

pois elas corrompemos os bons costu-

mes.(1Co.15:33).

Por isso, ame seus amigos, faça por 

eles o que Jônatas fez por Davi, seja fi el 

a eles e, certamente, Deus vai abençoar 

você por esta fi delidade.

Conclusão: 
Esteja aberto às novas amizades e 

atento para que não se deixe infl uenciar 

pelos modismos.  Escolha sempre Deus 

e Sua amizade – ser alegremente dEle, 

para que o Senhor, naquele grande dia, 

fale de você como falou de Se Filho Je-

sus Cristo:  “Este é o meu Filho querido 

que me dá muita alegria!” (Mateus 3:17) 

Tenente Rosiane Santos

OA Arco Verde

A alegria por ter verdadeiros amigos!
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Coro: “Pai, abre o meu coração”

Leitura Bíblica: João 316 

Atividade: Que tal reunir um gru-

po e fazer um “Free Shop” para pes-

soas em situação de rua?

Não sou do tipo esportista, na 

realidade sou bem sedentária e, 

devido a alguns fatores, come-

cei recentemente a fazer caminhadas.  

Tem sido um grande desafi o, mas tenho 

permanecido nesta prática, cada dia au-

mentando o tempo e percurso.

Nas caminhadas tenho pensado no 

amor, não como um evento marcante na 

vida de uma pessoa ou como um senti-

mento, mas sim como um movimento, 

um exercício. Por isso, não consegui 

pensar em outra pessoa a não ser em 

Jesus.

Sua história foi amor em movimento 

o tempo todo.

Ele nos convida a escrever a nossa 

história desta mesma maneira, como 

um exercício constante: dentro das nos-

sas casas, na vizinhança, escola, traba-

lho, e exercer a prática do amor.

Na cidade de Chicago, numa noite 

fria, escura, havia uma forte névoa. Um 

garotinho estava vendendo jornais na 

esquina, as pessoas estavam fugindo do 

frio. O garotinho estava com tanto frio 

que não poderia fi car vendendo jornais. 

Ele caminhou até um policial e disse: 

– Senhor, saberia me dizer onde um 

pobre garoto poderia encontrar um lu-

gar quente para dormir esta noite? Sabe, 

eu durmo em uma caixa na esquina 

logo abaixo e o frio é terrível à noite. 

Como seria bom eu ter um lugar quente 

para fi car. 

O policial olhou para o garotinho e 

disse: 

– Você desce a rua até aquela grande 

casa branca e bata à porta. Quando al-

guém vier abrir a porta, você apenas diz 

“João 3:16”, eles deixarão você 

entrar. 

Então o garotinho caminhou 

até a casa e bateu à porta, e uma 

senhora o atendeu.

Ele olhou para ela e disse:

– “João 3:16”. 

A senhora disse: 

– Entre, fi lho. Ela o levou 

para dentro da casa e o sentou 

numa poltrona em frente a uma 

grande lareira, e se retirou.

Ele fi cou ali sentado e pen-

sou: “João 3:16. Eu não entendi 

isto, mas isto é certo que aque-

ce um menino que sentia frio.” Mais 

tarde a senhora voltou e perguntou-lhe: 

– Você está com fome? 

Ele respondeu: 

– Bem, um pouco. Eu não como há 

alguns dias. A senhora o levou até a co-

zinha e sentou-o numa mesa cheia de 

comida. Ele comeu até não poder mais. 

Então ele pensou: “João 3:16… Eu 

não entendi isto, mas isto é certo que 

sacia a fome de um menino.” Ela o levou 

até o banheiro onde tinha uma enorme 

banheira cheia de água quente e ele en-

trou na banheira e molhou-se.

Ainda molhado, ele pensou, “João 

3:16… É certo que eu não entendi isto, 

mas isto fez um menino sujo, limpo. 

Você sabe, eu nunca tinha tido um ba-

nho de verdade em toda a minha vida. 

O único banho que eu tive foi quando 

eu fi quei em frente a um grande hidran-

te de incêndio que estava esguichando 

água.”

A senhora o levou até o quarto e o 

colocou em uma grande cama antiga 

e cobriu-o com um cobertor até o seu 

pescoço, deu-lhe um beijo de boa noi-

te e apagou as luzes. Assim que fi cou 

no escuro e olhou para a janela, a neve 

começou a cair naquela noite fria e ele 

pensou, “João 3:16… Eu não entendi 

isto, mas isto fez com que um menino 

cansado, descansasse.” 

Na manhã seguinte, a senhora voltou 

até o quarto e o levou para a mesma 

mesa cheia de comida. Depois que ele 

comeu, ela o levou de novo para mes-

ma poltrona em frente à lareira e pegou 

uma Bíblia grande e sentou em frente a 

ele. 

Ela o olhou e perguntou: 

– Você entendeu João 3:16? 

Ele disse: 

– Não, senhora. A primeira vez que 

eu ouvi foi na noite passada quando um 

policial disse-me para usar isto. 

Ela abriu a Bíblia em João 3:16, e co-

meçou a explicar para ele sobre Jesus. 

Ali mesmo, em frente à grande larei-

ra, ele deu seu coração e vida para Jesus. 

Ele sentou e pensou, “João 3:16. Eu 

não entendi isto, mas isto faz um meni-

no perdido ser salvo.” Você sabe, eu te-

nho que lhe confessar, eu não posso en-

tender como Deus enviou Seu próprio 

Filho para morrer por mim, e como 

Jesus concordou em fazer tal coisa. Eu 

não entendi isto, mas é certo que isto 

mudou a minha vida.

Desafi o: 
Todos podemos sair do nosso lugar 

comum e nos exercitarmos, fazendo 

parte do amor em movimento; para 

que, na história de alguém,  sejamos 

agentes de transformação na vida de 

muitos que sofrem.

Major Marilza Rosário

OD Corpo de Campos

O amor em movimento
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Leitura Bíblica: 1 Samuel 16:1-13  

Cântico “Quando Deus escolhe 

alguém..”   

Atividade: Como introdução da 

mensagem

Material: uma caixa de sapato e 

dentro dela um espelho colado.

Introdução: Deus é uma pessoa que 

tem bom gosto e, diga-se de passa-

gem, muito bom gosto. (Passa-se a 

caixa com o espelho de modo que 

cada um veja sem comentar com a 

outra aquilo que vê).

Mesmo que esse mundo e muitas 

pessoas se tenham deteriorado pelo 

pecado, mesmo assim vemos o bom 

gosto do Senhor.

•  O nascer do sol por de trás dos 

montes, o céu estrelado, a lua;

•  O perfume de fl ores e as árvores 

frutíferas;

•  A diversidade de aves e animais;

•  A diversidade de pessoas.

Deus não somente escolhe como 

também nos dá a liberdade de esco-

lhas. Como é gostoso ser escolhida!

Ilustração: 

Eu li um texto que contava sobre a 

preocupação de uma adolescente:

“As aulas estavam em anda-

mento e tudo ia bem”... Até que chegou 

a hora das equipes dos esportes serem 

escolhidas. Enquanto as capitãs das equi-

pes chamavam os nomes das jogadoras, 

o ar fi cou pesado, pelo menos para uma 

tímida adolescente que era tudo, menos 

ágil. E ela dizia baixinho:

-Ó Deus, eu detesto ser escolhida por 

último. Por favor, meu Deus, que alguém 

me escolha.

Isso a fazia sentir-se mal, porque para 

ela, ser escolhida por último era sentir-

-se alguém não desejada nem necessária. 

Era como se dissessem: - Não tem outro 

jeito, é essa aí mesmo, é o que resta.

Deus faz escolhas.

•  Na oferta entre Abel e Caim (Gn. 

4:14)

•  No modelo, nos materiais, nas pe-

dras preciosas, nas madeiras, nos te-

cidos para o tabernáculo (Êx:25:1-9)

•  Escolheu pessoas, famílias, um povo. 

(Noé, Abraão, O povo de Israel.)

 

Meninas, o Senhor nos escolheu, esco-

lheu a você e a mim antes da criação do 

mundo. (Efésios1:4).

Ele nos escolheu apenas porque nos 

queria para Si; não foi por causa da nossa 

força, juventude, conhecimento, beleza, 

ou capacidade. Mas nos escolheu para 

sermos Dele, separadas, íntegras em Sua 

presença.

Não temos nenhum mérito ou crédito 

em sermos escolhidas, porque sabemos 

que a salvação começa em Deus e não 

no ser humano. “Jesus declara:” (João 

15;16). É bom sempre lembrar esse fato 

para que não nos tornemos orgulhosas e 

arrogantes.

O Senhor enviou o profeta Samuel 

à casa de Jessé de Belém dizendo: (1 

Sm.16:l)” Escolhi um de seus fi lhos para 

fazê-lo rei”.  Que honra para uma famí-

lia! Mas depois que Samuel examinou os 

sete fi lhos de Jessé, ele disse: “O Senhor 

não escolheu nenhum destes... Estes são 

todos os fi lhos que você tem?” (vv. 10-

11). Bem havia Davi, o mais jovem. Mas 

ele estava ausente cuidando das ovelhas 

e certamente não era “material para rei”.

Sob a insistência do profeta, contudo, 

o rapaz foi trazido. Imediatamente o Se-

nhor disse a Samuel:, é este. Deus não se 

impressiona com altura, beleza ou apa-

rência, Ele olha o que está dentro. e isso é 

o mais importante.

Deus mandou que Samuel ungisse 

Davi e, a partir daquele dia, o Espírito do 

Senhor Se apoderou dele. (v.13).

Na mais crucial batalha, depois que 

Golias aterrorizou completamente o 

exército de Saul, Deus usou o jovem 

inexperiente, como o homem para aque-

le momento. Imaginem o espanto dos 

israelitas quando viram Davi, sem arma-

dura, aproximando-se de Golias. Como 

esse simples adolescente podia estar tão 

confi ante na vitória?

Davi conhecia um princípio simples: 

Quando Deus escolhe alguém para fazer 

um serviço, uma tarefa, Ele também dá 

as condições para tal. Ele capacita, habi-

lita. Em questão de pouco tempo, Davi, 

com as mãos nuas, mata o titã de quase 

três metros de altura. Seu segredo? Ele 

conhecia a fonte verdadeira de poder, 

declarando antes do confronto; “Pois a 

Batalha é do SENHOR”. (1 Sm. 17:47).

Conclusão: 
Fomos escolhidas pelo Senhor para 

sermos Suas e, juntamente com Sua es-

colha, somos capacitadas para realizar 

os Seus propósitos aqui. Você conhece 

a fonte de todo o poder? Você crê que 

é escolhida do Senhor e que Ele lhe dá 

capacidade para cumprir os Seus pro-

pósitos? Qual a nossa responsabilidade 

diante disso?

Major Clóris Andrade

OD Corpo de São Gonçalo

A alegria de ser escolhida
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Leitura Bíblica: Salmo 16:11 

Cântico: “A alegria do Senhor é a 

nossa força” Fernandinho 

Atividade em grupos: Distribuir 

cartolina e pinceis. Cada grupo faz 

uma lista de palavras pessimistas, 

colocando a palavra positiva ao 

lado. Que grupo consegue mais pa-

res de palavras pessimista/otimista?

Monica fi cou surpresa com essa 

fala do seu amigo. Ele estava 

certo, ela tinha a tendência de 

ver sempre os problemas e os riscos. Ela 

queria ser realista: “Não precisa sempre 

alguém para alertar se uma coisa pode 

terminar mal?”

Mas no fundo ela precisou dar razão 

para o seu amigo. Ela tinha os seus pro-

blemas com a vida, sobretudo no pas-

sado. 

Claro, ela sempre acompanhava os 

seus pais para a igreja. Estava convicta 

que Deus existe que não era um conto 

de fadas. Já com 10 anos lia a Bíblia, e o 

conteúdo era vivo para ela. 

Mas logo na adolescência vieram os 

questionamentos: “Para que estou no 

mundo?” Ela tinha aprendido que Deus 

tem um bom plano para a vida dela. 

Mas, de repente, não acreditava mais 

nisso. Tudo parecia sem sentido e a vida 

era enfadonha. Naquele tempo ela tinha 

o desejo de morrer.

Mas Monica me disse que não deixou 

a leitura da Bíblia. E fi cou surpresa que 

muitas vezes abriu no mesmo lugar. 

Salmo 16,11: Tu me mostras o cami-

nho que leva à vida. A tua presença me 

enche de alegria e me traz felicidade 

para sempre.”

Outros fi caram sabendo dos pensa-

mentos de Monica e que ela desejava 

morrer. Assim outros cristãos a visi-

taram e a mostraram versículos da Bí-

blia que eram parecidos com aquele do 

Salmo 16. Depois de algum tempo, ela 

aprendeu a receber isso das mãos de 

Deus e decidiu viver a vida.

Mas isso não foi fácil. O pessimismo 

e os pensamentos que nos impedem de 

prosseguir são uma brecha que o inimi-

go encontra para poder nos atacar em 

nosso “ponto fraco’’. O medo é algo que 

ninguém gosta de sentir e admitir que 

sente! Você sabe qual o melhor remédio 

contra o pessimismo? A Fé!

Como está a sua fé? O que a sua fé 

pode alcançar? Qual o tamanho dela 

perto de suas difi culdades?

Às vezes nos sen-

timos fracos e des-

protegidos diante de 

um problema, assim 

como os discípulos de 

Jesus fi zeram quando 

estavam no barco em 

meio à tempestade. O 

medo deles era maior 

do que a fé que eles 

tinham. 

Como continuar 

então?

Monica começou 

a orar e pedir a Deus 

para receber alegria. 

Na mesma ocasião, 

um cristão começou 

a alertá-la cada vez que falava negativa-

mente com pensamento de pessimismo. 

Com o tempo,  seu coração mudou. 

Ela começou a ver a vida pelo lado posi-

tivo. Claro que isso demorou. Mas Deus, 

através do Espírito Santo, trabalhou na 

vida dela. Ele a levou para uma vida de 

oração e de leitura da Palavra de Deus... 

Ela aprendeu a procurar ajuda quando 

os pensamentos negativos chegavam. 

Hoje Monica sente uma profunda 

e inexplicável alegria  em seu coração.  

Ela é uma jovem mulher. Mesmo quan-

do nem tudo está em ordem e quando 

há difi culdades, ela consegue ter ale-

gria apesar das circunstâncias difíceis. 

A segunda parte do versículo do Salmo 

16:11 tem uma grande importância na 

vida dela:

“A tua presença me enche de alegria e 

me traz felicidade para sempre.”  

Claro, às vezes ela volta a ser pessi-

mista. A alegria parece sumir. Mas ela 

sabe onde pode procurar ajuda: no seu 

Deus. Ele lhe dá a alegria verdadeira e 

tudo o que ela necessita. 

Todos podem ter essa maravilhosa 

experiência. Em Jesus podemos ter a 

vida plena e sentido profundo de ale-

gria. 

Oração:  
Senhor, Tu conhece meu coração, mi-

nhas angústias e minhas necessidades. 

Peço que tomes a direção da minha vida 

e que seja feita sempre a Tua vontade. 

Que chegue aos meus ouvidos apenas 

as coisas que eu devo ouvir e de minha 

boca saiam apenas as coisas que o Se-

nhor gostaria que eu dissesse. Perdoa os 

meus pecados e me ajuda a ser uma pes-

soa que agrade sempre a Ti. Obrigada, 

Senhor, por eu ter chegado até aqui. Em 

nome de Jesus. Amém.

Major Lucia Erni

DE Arco Verde

Monica, você é sempre tão pessimista!
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Desfrutando de Deus
Leitura Bíblica: Salmo 16:11

Música: “Tua presença é o céu pra 

mim” - Aline Barros    

 

Recentemente um amigo meu na 

Inglaterra me enviou esta men-

sagem. “Os bons amigos são 

como estrelas. Você nem sempre os vê, 

mas você sabe que estão sempre lá.” Era 

exatamente o que eu precisava ouvir na-

quele momento. A mensagem imediata-

mente encheu o meu coração de alegria 

e me fez sorrir. Fez o meu dia e foi um 

grande lembrete de que, embora possa 

parecer que os amigos estão longe, eles 

estão com você, em seu coração.

Desde que mudei da nossa casa na In-

glaterra para a nossa nova casa no Bra-

sil, eu tenho me sentido tão grata por ser 

capaz de fi car conectada com amigos e 

familiares através do Facebook, Skype, 

WhatsApp. Eu tenho amigos ao redor 

do mundo para quem posso “ligar” ins-

tantaneamente através das mídias so-

ciais. Quando estou com saudade, ou se 

estou com difi culdade com alguma coi-

sa e preciso de conselhos, sei que posso 

começar a digitar no meu laptop ou te-

lefone e falar com eles. Eu posso estar 

em contato com qualquer pessoa 24/7. 

Quando eu fi nalmente consigo me co-

nectar com eles, isso eleva meu espírito 

e eu sinto uma alegria tão verdadeira de 

estar conectada com que alguém que eu 

amo, mesmo que por alguns momentos.

O que eu realmente amo é ouvir o 

barulho de uma notifi cação ou tom de 

alerta de mensagem. Quando ouço esse 

barulho, sei que há uma mensagem es-

perando por mim. Espero que seja de 

alguém que seja importante para mim. 

Fico feliz em saber que alguém quer 

gastar tempo falando comigo. Mas rece-

ber uma mensagem de alguém através 

da mídia social nunca será o mesmo 

que estar fi sicamente com eles, pas-

sar tempo em sua companhia - passar 

tempo com essa pessoa, dar um passeio 

com ela, ajudar com trabalhos de escola 

ou faculdade, jogar seus jogos favoritos, 

ouvir a sua música favorita, ou apenas 

conversar cara a cara. Esses momentos 

são mais especiais e criam memórias 

que durarão para além do momento de 

desfrutar da companhia deles. Estar em 

sua companhia traz alegria.

Pensamos o mesmo quando passa-

mos tempo com Deus? Alguma vez você 

já passou um tempo com Deus e sentiu 

uma alegria por estar em Sua presença? 

Será que gastar tempo com Ele eleva 

seu espírito? No Salmo 16:11,o salmista 

está dizendo que somente na presen-

ça de Deus há uma profunda alegria, e 

não precisamos procurar ninguém além 

Dele para nos dar prazer. Só quando 

gastamos tempo com Deus vamos per-

ceber que tudo o que precisamos ou de-

sejamos vem Dele. Que nenhuma outra 

experiência memorável será maior do 

que desfrutar a presença de Deus.

Tenho tido experiências surpreen-

dentes que trouxeram grande satisfação 

e alegria. Torcer no estádio olímpico em 

Londres ao lado de milhares de pessoas. 

Eu vi alguns dos meus cantores favoritos 

ao vivo no show. Olhar o Rio de Janeiro 

de cima da estátua do Cristo Redentor é 

de tirar o fôlego. São experiências ines-

quecíveis.

Aplicação:
 “Melhor é um dia nos teus átrios, 

ó Senhor, do que mil em outro lugar.” 

(Salmo 84:10)  Nos tempos bíblicos, o 

lugar para encontrar Deus era o templo 

- o único lugar onde a presença do Se-

nhor habitava. Uma vez que Jesus veio, 

morreu e ressuscitou, Ele fez com que 

pudéssemos desfrutar de Sua presença; 

em qualquer lugar que vamos, Ele está 

conosco, continuamente; nós apenas te-

mos que convidá-lO para esse momento 

do nosso dia e desfrutar de Sua compa-

nhia.

Na presença de Deus há plenitude 

de alegria. Nesses momentos com Ele, 

nada mais importa; nada é melhor.

É tão bom descobrir que gastar tempo 

com Ele  dá nova força. É maravilhoso 

poder conhecê-lO um pouco mais a 

cada dia. 

Como desfrutar  da companhia de 

Deus

• Escute  e cante suas músicas favo-

ritas de adoração e convide Deus para 

acompanhá-la enquanto você faz isso.

• Você  pode ir  num parque, praia, 

cafeteria, seu quarto, transforme-o em 

seu lugar favorito e convide Deus para 

fi car lá com você.

• Você toca algum instrumento? Gas-

te tempo tocando e convide Deus para 

participar - veja o que acontece.

• Você gosta de artes ou artesana-

to?. Desenhar, pintar, tricotar é uma 

ótima maneira de expressar a criativi-

dade de Deus em nós.

• Malhar, andar, correr ou fazer 

exercícios em casa ouvindo musica 

cristã, ótimo!!

•  Peça a Deus para lhe mostrar 

como você pode desfrutar mais de Sua 

presença. Peça mais da Sua presença 

em sua vida.

Desfrute da presença de Deus esta 

semana!!!

Major Sheridan Brown

 OD Corpo de Rio Comprido 
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Leitura Bíblica: 1 Cor. 11 (capítulo 

todo) 

Cântico: Nº 253 “Mais de Cristo eu 

quero ter”

Versículo chave: 1 Cor. 11:1 - “Sede 

meus imitadores, como também eu 

de Cristo.”     

Palavra-chave de hoje: Imitar  

    

Como seria parecer-se com Jesus? 

Seu semblante se está tornando  

mais e mais como o de Jesus? 

“...eles viam que o seu rosto resplan-

decia. Então, de novo Moisés cobria o 

rosto com o véu até entrar de novo para 

falar com o SENHOR.” (Êxodo 34:35). 

O rosto de uma pessoa é a expressão 

externa do que está em seu coração. 

Quando a revelação da glória de Deus 

se fez real a Moisés, até seu olhar mu-

dou!

Paulo testifi cou: “Mas Deus me sepa-

rou desde o ventre materno e me cha-

mou por sua graça. Quando lhe agra-

dou revelar o seu Filho em mim para 

que eu o anunciasse entre os gentios...” 

(Gálatas 1:15-16).

Paulo estava dizendo: “Tenho dentro 

de mim muito mais que algo de doutri-

na que alguém plantou, mais que um 

simples conhecimento intelectual de 

Cristo. Tenho uma revelação de quem 

é Cristo, uma revelação de Sua graça, 

misericórdia e amor. E esta revelação se 

transformou na mesma fonte de tudo o 

que sou e faço. É a essência da minha 

vida!”

A revelação da glória de Deus é, na 

verdade, maravilhosa. No entanto, mui-

tos têm transformado essa mesma reve-

lação em uma licença para pecar.

Segundo Paulo, essas pessoas pecam 

“para que a graça abunde” (Romanos 

6:1). Elas estão dizendo, em essência: 

“Se Deus ama e se expressa através da 

misericórdia e do perdão, então eu vou 

dar-lhe todas as oportunidades. Vou pe-

car e deixar que continue me amando, 

para que a graça fl ua. Que testemunho 

ao mundo será esse! Será esse o objetivo 

de todo esse amor que desce do céu? A 

aparência de seus rostos testifi ca contra 

eles” (Isaías 3:8-9). O profeta estava di-

zendo: “Seus pecados testifi cam contra 

vocês em sua própria aparência. O que 

está em seus corações vai revelar-se em 

seus rostos.”

Por outro lado, até o mais duro dos 

pecadores pode dizer que tem “estado 

com Jesus” e tem recebido o Seu perdão, 

a Sua transformação. E isso será nota-

do; a as pessoas irão perceber que ele 

se tornou alguém diferente, que se está 

tornando mais e mais parecido com o 

próprio Jesus! 

O pecado, no entanto, tem certa apa-

rência. Nenhum sorriso o pode enco-

brir e sua voz tem o som do vazio, o eco 

de um metal que ressoa, de um címbalo 

que retine.

Aplicação: 
Temos sempre a tendência de imitar 

aquilo que achamos bonito ou legal. 

Isso quando se trata de pessoa pode ser 

complicado, pois deixamos nossa iden-

tidade para viver a identidade do outro. 

Mas quando nossa referência é Jesus, 

então temos a Bíblia que nos respalda. 

O apóstolo Paulo, no versículo do dia 

diz aos coríntios para eles o imitarem.  

Ele podia dizer isso, porque ele tinha a 

convicção de que estava procurando ser 

semelhante a Jesus.

Nossa vida deve ser uma constante 

imitação do comportamento de Jesus. 

Mas como iremos nos comportar como 

ele se não conhecermos como ele agia 

em determinadas situações? Por isso 

precisamos ler e meditar na Palavra e 

procurar ser semelhantes a Jesus, imi-

tando Sua conduta. Ser semelhante a 

Jesus é viver a santidade como estilo de 

vida. Andar com Deus é ser semelhante 

a Jesus. Você tem imitado o comporta-

mento de Jesus? 

Para concluir, um breve resumo do 

que tentamos pensar juntos aqui hoje: 

O propósito de Deus é nos tornar se-

melhantes a Cristo. O modo como Deus 

nos torna conformes à imagem de Cris-

to é enchendo-nos do Seu Espírito. Em 

outras palavras, a conclusão é de natu-

reza trinitária, pois envolve o Pai, o Fi-

lho e o Espírito Santo.

Sargenta Nancy Trujillo

OD - Corpo de Bangu

Sejamos cada dia 
semelhantes a Jesus
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Leitura Bíblica:  1 Samuel 15:1-22

Cântico: Nº 316: “Em Jesus 

confiar...”     

        

     

Um dia meu filho chegou da 

escola com um olhar muito 

azedo em seu rosto. Quando 

lhe perguntei o que estava errado, ele 

disse que teve um dia  “triste”. Não sa-

bendo o que queria dizer, eu pergun-

tei o que dera errado. Ele me disse que  

tinha desobedecido seu professor e ti-

nha ficado em apuros por causa disso. 

Eu me pergunto quantos de nós temos 

dias “tristes” porque não seguimos as 

instruções do nosso “Grande Mestre”?

Quando pertencemos a Jesus Cristo, 

passamos a conhecer a plena alegria 

de segui-Lo. Mesmo quando falha-

mos, Ele está pronto a perdoar, orien-

tar nossos passos e dar-nos um novo 

começo. À medida que experimenta-

mos o fracasso e, em seguida, temos 

a alegria do Seu perdão,  percebemos 

que a obediência traz a maior alegria. 

Essa graça pode nos trazer felicidade 

à medida que crescemos para sermos 

obedientes à Palavra de Deus e con-

fiarmos em seu cuidado.

Se você você tem sido desobediente 

e sofrido a tristeza que isso traz,  o Es-

pírito Santo, que habita em nós, sabe 

que não precisa ser assim. Ler e seguir 

a Sua Santa Palavra traz a maior ale-

gria. 

Olhando para o nosso texto bíbli-

co, vemos que Deus havia dado uma 

ordem ao rei Saul, mas ele decidiu 

fazer as coisas do seu próprio modo. 

O rebanho que ele deveria destruir 

completamente resolveu poupar, afi-

nal, representava uma grande riqueza. 

Quando questionado por Samuel, Saul 

deu a seguinte desculpa: “este gado foi 

poupado para ser oferecido em sacri-

fício ao Senhor teu Deus”. Então Sa-

Maior Alba Ford

DDMF RJ/MG/DF

Obediência
muel o repreendeu e fez a afirmação 

que lemos nos versículos 22-23 de 1 

Sm. 15. Esse é um episódio da história 

antiga de Israel, envolvendo seu pri-

meiro rei. Embora distante do contex-

to do Novo Testamento, encontramos 

nele fundamentos do cristianismo.

A religião judaica, desde o seu nas-

cimento, assumiu características ritu-

alistas. Muito rapidamente os judeus 

distanciaram-se do significado daqui-

lo que faziam e prenderam-se aos ri-

tos em si. Esse foi o problema de Saul. 

Ele achava que não importava muito 

o que ele fizesse, desde que cumpris-

se o ritual. Ele não percebeu o caráter 

relacional do Senhor. Por isso fez o 

que quis, considerando a obediência 

desnecessária. Tudo ficaria bem com 

o sacrifício. Mas Deus não o aceitou 

e também não aceita em nós esse tipo 

de comportamento.

Ser cristão não é ir ao templo pra-

ticar os ritos. Se ganharmos dinheiro 

desonesto, ele não é purificado quan-

do damos o dízimo ou as ofertas. Um 

líder religioso pode até se vender, mas 

Deus jamais! Participar de uma cele-

bração religiosa, seja de que tipo for, 

não é o mesmo que fazer a vontade de 

Deus.  A prática do Cristianismo tem 

a ver com obediência, submissão. Tem 

a ver com “seja feita a tua vontade as-

sim na terra como no céu” (Mt 6.10). 

Envolve obediência, e ela é parte cen-

tral do culto cristão, o culto diário, o 

culto-vida que devemos prestar. Amar 

os que nos ferem, servir os necessita-

dos, perdoar as ofensas dos outros… 

são mandamentos que devemos obe-

decer e cumprir. Jesus foi obediente 

até a morte, e morte de cruz (Fl 2.8). 

Ele nos deixou o exemplo da obediên-

cia para que sigamos Seus passos (1 

Pe. 2.21). É dessa forma que os cris-

tãos adoram. É assim que devemos 

adorar hoje.

Oração: 
“Ajuda-me, Senhor, a permanecer 

no Teu amor e a crescer na Tua Pala-

vra.  Que meu primeiro pensamento 

seja obediência à Tua Palavra. Que a 

alegria do amor de Jesus governe  meu 

coração e minha vida, de modo que 

minha vida seja  preenchida com o 

fruto da obediência, que é a alegria. 

Amém.
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Capitã Maria Ionara Tebas

OD Corpo do Méier

Decidindo o futuro hoje!
Leitura Bíblica: Mateus 19:16-23  

Música: “Sonda-me, Usa-me” – 

Aline Barros        

Dinâmica: Iniciar a devocional 

com alternativas de assuntos que 

interessem as adolescentes, tipo: 

• Dormir maquiada faz envelhecer 

mais rápido? (X) verdadeiro ou (  )

falso

Escolher mais sentenças de interes-

se de seu grupo e fazer esta brin-

cadeira de conhecimentos com elas 

antes de partir para o restante da 

devocional.

Introdução:

Chegou o tão esperado momen-

to que todo Adolescente sonha 

a vida toda; “-Colocar os pés 

no primeiro degrau do inicio da vida 

adulta!”, o que não esperam é que esse 

degrau é justamente o que causa mais 

indecisão e ansiedade, pois é o degrau 

da escolha da profi ssão. – Que difi cul-

dade!!!, Todos querem ansiosamente 

acertar, mas o que acontece é que a 

maioria erra na escolha e só descobre 

isso tempos depois, quando o caminho 

que estão seguindo traz frustrações em 

vez de satisfação e felicidade.

Todos, diante de Jesus, somos desa-

fi ados a olhar para dentro de nós a fi m 

ver o que move o nosso coração, e isso 

aconteceu com o jovem rico. A Palavra 

diz que ele correu ao encontro de Jesus, 

ajoelhou-se diante dele e perguntou o 

que fazer para ter a vida eterna. Ele sa-

bia que Jesus tinha algo diferente para 

oferecer; sendo assim, foi em busca 

desse algo, a salvação. Apesar de todo o 

dinheiro que possuía, estava interessa-

do no que Jesus, o “fi lho do carpintei-

ro”, um “pobre” poderia lhe dar. Pode 

ser que esse rapaz não se tenha dado 

conta, mas ao chamar Jesus de “bom”, 

ele declarou um dos atributos de Deus; 

talvez por desejar a manifestação dessa 

bondade; e isso me faz acreditar na in-

sufi ciência da riqueza em sua vida.

Jesus lhe falou sobre os mandamen-

tos de Deus, ele respondeu que era 

obediente a todos eles, que já os seguia. 

Jesus, amorosamente, lhe diz: “Vende 

tudo o que você tem e segue-me”. Essa 

frase confrontou o jovem, o fez desco-

brir que algo maior dirigia a sua vida, e 

esse “algo” não era Deus.

Tal como aconteceu com esse rapaz, 

também somos confrontados por essa 

palavra, pois muitos de nós conhecemos 

a Bíblia, obedecemos aos mandamen-

tos, mas ainda não temos Deus como 

Senhor de nossa vida. O ser humano 

tende a apegar-se às coisas materiais, 

porém de nada vale ajuntar tesouro na 

terra, porque o ladrão rouba, a traça e a 

ferrugem consomem e o nosso coração 

se corrompe. Conhecedor de tudo isso, 

Jesus nos diz que onde estiver o nosso 

tesouro, aí estará também o nosso co-

ração; logo; devemos ajuntar tesouros 

que não perecem e ninguém os rouba, 

no céu.

O fi nal da parábola não é feliz, porque 

o jovem escolheu os bens corruptíveis, 

ao invés da única e verdadeira riqueza, 

Jesus Cristo. Infelizmente essa tem sido 

a escolha de muitas pessoas. 

Como todas as pessoas, os adolescen-

tes também querem vencer, mas a ima-

turidade, que é normal para a idade, in-

fl uencia muito na direção que cada um 

vai escolher. Na Bíblia temos a história 

desse jovem que teve a oportunidade de 

escolher, e escolheu errado. 

Não sabemos o que aconteceu com 

ele depois desse encontro com Jesus, 

mas podemos deduzir que ele conti-

nuou apenas sonhando com a vida eter-

na, sem coragem para tomar a decisão 

de colocar o pé no primeiro degrau em 

busca da melhor escolha.

Conclusão:
No Salmo 37:4-5 somos lembrados de 

que Deus sabe os desejos de nosso cora-

ção e nos convida para entregar nosso 

caminho a Ele e a confi ar Nele.

Talvez você, como adolescente, já teve 

que fazer ou está fazendo escolhas im-

portantes.

Lembre-se de que existem alternati-

vas que são falsas e, embora no primeiro 

momento pareçam mais fáceis e lógicas, 

não são as melhores e nem as verdadei-

ras.

A garantia de um futuro brilhante, se-

guro e feliz está somente nas mãos de 

Deus, que sabe todas as coisas, inclusive 

o futuro.

Expressando as 

dúvidas: 
Deixar que as ado-

lescentes expressem 

algumas dúvidas que 

queiram colocar em 

oração.

Oração: 
“Senhor, ajuda-nos 

a fazer as melhores 

escolhas. Toma nosso 

futuro em Tuas mãos.  

Amém.”
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Tenente Cláudia Alvarenga

OD Avançada de Ceilândia

Só na teoria?
Cântico:  Nº 84  “Sobre mim 

estende as asas”  

Leitura Bíblica: Ester 2.5-14

Atividade: Tenha um óleo perfu-

mado corporal ou creme para as 

mãos e proponha uma automas-

sagem nas mãos. Enquanto cada 

uma aplica o produto e massageia 

suas mãos, você pode colocar uma 

música no aparelho de CD e elas 

tomam o tempo da música para re-

fl etir como cada uma tem se apre-

sentado ao Senhor . Sugestão de 

louvor: “Sonda-me, Senhor”.

Tenho me desafi ado num cur-

so de cabelereiro profi ssional 

e com certeza tenho aprendi-

do mais do que novas técnicas ou ad-

quirido novas habilidades. É bom ter 

conversas com pessoas que talvez não 

entrariam na Avançada, ver todas as 

dúvidas sendo reportadas à professora 

do curso e não a mim e, muitas vezes, 

é um treino de humildade porque sou 

uma das que menos sabe alguma coisa 

na turma de segunda-feira. 

Aprendi, por exemplo, que para uma 

boa escova é necessário imprimir uma 

fi rmeza na mão que segura a escova 

e concentrar o calor do secador para 

moldar a mecha de cabelo e para os 

cachos... Ah! Os cachos! Meu maior 

desafi o até agora. Quando chega uma 

novata na turma, eu tento ajudar e falo 

todo o passo a passo e no fi nal eu digo:  

“mas eu sei só na teoria, viu?” Digo 

isso porque ou abro a mão ou marco 

a mecha demais com excesso de força. 

Preciso encontrar o equilíbrio. E isso, 

só na prática.

Ora, e não é assim também no nosso 

relacionamento com Deus? Queremos 

um resultado divino. Queremos ser 

agradáveis ao Rei e que nossa vida seja 

um aroma suave a Ele. Você se lem-

bra de Ester? Ela fi cou 12 meses num 

processo de embelezamento para o rei 

Assuero, seis meses com óleo de mir-

ra e seis meses com especiarias e com 

perfumes e unguentos (Ester 2.12). E 

nós? Como temos nos apresentado ao 

Senhor? A forma com que tratamos as 

pessoas, as palavras que falamos são 

perfumadas? Temos gastado tempo 

com Deus em nosso tempo a sós, nossa 

devocional, para que o calor do Espí-

rito Santo nos molde retirando aquilo 

que não nos serve, não agrada a Deus? 

Ou sabemos exatamente a teoria e dei-

xamos a prática?

O tio de Ester, Mordecai, passava 

todos os dias para saber como ela es-

tava (Ester 2:11). Deus não seria mais 

cuidadoso conosco do que o exemplo 

de Mordecai? Deus quer sempre sa-

ber notícias nossas, Ele está sempre à 

disposição, à porta, aguardando para 

que o convidemos para participar mais 

intimamente de nossa vida, de nossa 

rotina.

Desafi o
Talvez você tenha começado uma 

leitura da Bíblia e tenha parado,  uma 

leitura de um livro devocional, um ca-

derno de oração e tenha abandonado, 

tenha feito vários propósitos de reser-

var tempo de oração e encontro com 

Deus e desistido. Pense na persistência 

de Ester em seu relacionamento íntimo 

com o Senhor. Mesmo quando preci-

sou interceder junto ao rei pelo seu 

povo, ela se separou e orou e jejuou 

(Ester 4.16). É a prática que vai fazer 

diferença. Você precisa insistir até que 

se torne um hábito. E você se apresen-

tará ao Rei, bem cedo pela manhã, e se 

debruçará na Sua Palavra e conversará 

com Ele sobre seu dia, seus desejos e 

seus temores. Será desafi ada e moldada 

pelo braço fi rme do Pai; e, com certeza, 

no fi m seu coração dirá: “Jesus, meu 

Rei, sou alegremente sua. Molda-me e 

usa-me, não só na teoria.”

Que Deus lhe proporcione oportuni-

dades para pôr em prática toda a teoria  

que você sabe e viver a beleza de Cristo 

em todo o seu esplendor, assim como a 

rainha Ester..

Desenvolva toda a sua potencialida-

de de ADOLESCENTE CRISTÃ, atu-

ando em seu Corpo em um dos minis-

térios, programa atividades existentes, 

em seu lar, com seus amigos na escola; 

enfi m, em todo o tempo. 

Que a Luz de Jesus brilhe através de 

você.
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Confi ança no Pai
Tenente Antônio Oliveira

OD Corpo de Guarus 

Leitura Bíblica: Gênesis 22.1-13 

Cântico: Nº 233 “Quero ser Teu 

santo templo”   

        

Introdução:

A 
história que temos é de um 

homem chamado Abraão a 

quem, depois de muitos anos, 

o Senhor Deus dá um fi lho chamado 

Isaque.  Com o passar do tempo, quan-

do esse fi lho está em sua juventude, 

Deus pede para que Abraão o sacri-

fi que a Ele como forma de gratidão. 

Imagine-se nessa situação, como reagi-

ria? Mas o que vamos observar não é a 

pessoa de Abraão e sim o fi lho Isaque.

Pela madrugada, Abraão separa le-

nha para o sacrifício, prepara o jumen-

to, e dois dos seus servos para irem 

com eles ao lugar onde Deus havia in-

dicado; era um momento muito tenso. 

Quem sabe Abraão pede ajuda ao 

fi lho Isaque. Quando está tudo 

pronto, eles partem. É interessan-

te a confi ança de Isaque no seu 

pai. É difícil confi ar sem saber o 

que vai acontecer, porque não te-

mos como nos preparar.

Isaque e Abraão parecem em al-

guns momentos com o nosso re-

lacionamento com Deus. A cami-

nhada com Deus, nossa confi ança 

nEle às vezes não é tão fácil, exige 

entrega, mesmo sem saber quais 

as surpresas que nos esperam.

Em um dado momento, todos 

param, e Abraão pede para os 

servos esperarem, porque ele irá 

só com Isaque até o lugar do sa-

crifício. Os dois, então, seguem 

juntos. É interessante que essa 

passagem nos mostra que em al-

guns momentos ou situações da 

nossa vida, ninguém, a não ser 

Deus, seguirá junto conosco. São 

situações que acontecem ou irão 

acontecer. É o momento de seguir 

confi ando que o Pai terá boas surpre-

sas para nós. Não terá ninguém para 

lhe acompanhar até o fi m, para lhe dar 

força, só o Senhor Jesus com o Seu far-

do leve, como O Bom Pastor que vai à 

frente das suas ovelhas mostrando o 

caminho, protegendo, alimentando, e 

saciando.

A caminho do monte, Isaque ainda 

não sabe de nada, nem imagina que o 

sacrifício é ele próprio. O jovem curio-

so. sem entender ainda, pergunta ao 

pai: “As brasas e a lenha estão aqui, mas 

onde está o cordeiro para o holocaus-

to?” v. 7 . Há momentos que essa tam-

bém é nossa pergunta a Deus. “Deus, 

já fi z isso, não falto um culto, sou dizi-

mista, canto no louvor, sou obediente, 

ajudo o próximo, etc.”. O que você faz 

não lhe garante nada. Abraão responde 

a Isaque “Deus mesmo há de prover”. 

O rapaz confi ava piamente que seu pai 

sabia o que estava fazendo. Nós somos 

difíceis de confi ar sem ver, somos, na 

maioria das vezes, como Tomé, temos 

que ver para crer. 

Chegam ao local determinado. 

Abraão começa a arrumar o altar, e 

nada do cordeiro aparecer. Quando 

está tudo pronto, pega seu fi lho Isa-

que, amarra suas mãos e  pés e o dei-

ta sobre o altar assim como fazia com 

o cordeiro.  Com uma faca nas mãos, 

posiciona-se para sacrifi car seu fi lho 

como Deus pedira; então, uma surpre-

sa acontece - um cordeiro aparece.

Conclusão:
Quando Deus quiser levá-lo até o 

Seu altar, não relute, vá confi ante.  Al-

guns não vão poder acompanhá-lo, por 

nenhum outro motivo a não ser porque 

Deus quer ter alguns momentos a sós 

com você. Não vai ser fácil carregar a 

lenha, muitas vezes não entendendo o 

que o que irá acontecer. Mas 

pode ter certeza de que o lu-

gar marcado por Deus tem 

um altar com um Cordeiro 

Vivo, Jesus Cristo, o Cordei-

ro Vivo que desceu do céu.  

Lá tem milagre, tem provi-

são, tem vida, tem paz.

O exemplo de Isaque nos 

faz refl etir sobre a nossa con-

fi ança em Deus. Ele só quer 

que nós confi emos nEle e O 

sigamos. Mas, para confi ar, 

precisamos conhecê-lO cada 

dia mais, assim como Isaque 

conhecia seu pai e com isso 

confi ava nele. Quando che-

garem as situações difíceis, 

lembre-se de que você tem 

a “alegria de pertencer a um 

Deus e Pai amoroso que esta 

em controle de sua vida.
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Desfrute da companhia do Senhor
Capitã Carla Rodrigues

OD Corpo de 1º de Maio

Leitura bíblica: Salmo 42:1-2; 

Mateus 28.20   

Coro: “Assim como a corça”

Atividade: 

Marque a(s) alternativa(s) que 

descreve(m) seu relacionamen-

to com Deus (pode ser totalmente 

honesta, pois você não vai precisar 

compartilhar sua resposta com nin-

guém... Bem, só se você quiser!):

1. Amo a Deus só pelo que Ele pode 

fazer por mim.  

2. Só oro quando passo por alguma 

difi culdade ou preciso de alguma 

coisa.

3. Como resultado do meu amor por 

Deus, pergunto a Ele como posso 

servi-lO melhor.

4. Louvo a Deus pelo que Ele é.

5. Fico nervosa ou desapontada com 

Ele se minha vontade não é feita.

6. Ora com frequência porque gosto 

de estar na presença de Deus.

7. Eu o louvo pelo que Ele fez e faz 

por mim.

8. Sinto que tenho de implorar o fa-

vor de Deus, para que Ele respon-

da minhas orações.

9. Oro independente do que está 

acontecendo em minha vida e 

creio que Deus quer responder 

minhas orações segundo a von-

tade dEle, que é sempre a me-

lhor.

Invista no seu relacionamento 

com Deus e converse mais com 

Ele, desfrute de Sua presença e 

leia Sua Palavra; isso irá ajudar 

você a ter um relacionamento 

certo com Ele!

Introdução:

Antes de conhecer Jesus, envolvi-

-me com muitas outras religiões 

para preencher meu vazio inte-

rior. Nenhuma delas incluía um ser que 

quisesse estar comigo, que prometesse 

estar sempre junto a mim. Só o Deus da 

Bíblia é assim.

Embora seja verdade que Deus está em 

todos os lugares, essa presença que satis-

faz e da qual precisamos só pode ser en-

contrada quando O buscamos. Deus quer 

que ansiemos por Ele e que O busquemos.

Se para você a presença de Deus parece 

ser incerta, é porque Ele quer que você vá 

ainda mais longe para encontrá-lO, que 

olhe mais lá no fundo, que O busque, que 

deseje mais dEle, assim como aconteceu 

com o rei Davi (Sl 42.1-2).

Ele desejava o Senhor mais do que 

qualquer outra coisa; era o alimento e a 

água para ele. Davi procurou por Deus e 

buscou-O intensamente.

O modo de nos aproximarmos de 

Deus e buscarmos Sua presença é ado-

rando-O, falando com Ele e conhecendo 

Sua Palavra. Essa é a forma de nos sepa-

rarmos das coisas às quais normalmente 

nos apegamos para que, em vez disso, 

possamos apegar-nos a Ele. Não pode-

mos ter as duas coisas. Não podemos se-

gurar Deus com uma mão e o mundo 

com a outra e ainda assim ter profunda 

e plena satisfação de nossa alma (Tg 4.4; 

Mt 6.24).

Se você não sentir Sua presença em sua 

vida, louve e adore a Deus até que isso 

aconteça. Isso não signifi ca tentar ma-

nipular Deus; signifi ca que você precisa 

derrubar suas próprias barreiras para per-

mitir que Ele tenha acesso ao seu coração.

Conclusão: 
Desfrutar do Senhor e de Sua compa-

nhia está à nossa disposição, precisamos 

ter consciência disso e decidir caminhar 

e viver com Ele ao nosso lado, pois Ele 

mesmo nos promete Sua presença (Mt. 

28:20).

Aplicação: 
Contudo, são inúmeras as coisas que 

têm por objetivo manter-nos ocupadas 

demais para Deus ou para falar com Ele 

e desfrutar de Sua companhia. (Deixar 

que falem sobre isso.)  Quando deixa-

mos essas coisas tomarem o nosso tem-

po com Ele, deixamos de ouvir a voz de 

Deus falando ao coração, o que pode nos 

levar a tomar más decisões e perder Suas 

bênçãos. Com Ele, as difi culdades vêm, 

mas Ele está sempre ao nosso lado para 

nos ajudar e não nos deixar passar por 

situações que não teremos forças para 

vencer.  Com a oração:

•  Criamos intimidade para falar com Ele 

sobre tudo;

•  Criamos o costume de ir a Deus e de-

pender somente dEle;

•  O poder de Deus é liberado quando 

oramos em nome de Jesus.

Decida-se a quem servir, decida-se o 

que você vai desfrutar daqui para fren-

te. O Senhor ama cada uma de nós e está 

disposto a fazer com que cada uma de 

nós venha a desfrutar do Seu amor, da 

Sua presença.

Oração
Ó Senhor, só o fato de estar conTigo é 

algo que muda tudo em mim. Obrigada 

porque prometeste estar perto de mim. 

Contigo nunca estou sozinha. Eu amo 

Tua presença e me alegro nela!  Amém.



Conteúdo do CD: 
• Formulários estatísticos em PDF e em extensão doc  (todos os 

programas devem abrir) 
• Formulários de Inspeção
• Formulários diversos do Ministério Feminino
• Programa Adobe grátis com instruções de instalação
• Material de apoio
• Instruções diversas

Oração do Ministério 
Feminino

Que através de mim existam 
palavras gentis, sorriso amável e 
um coração atencioso.

Que através de mim exista boa 
vontade para ouvir e prontidão 
para aprender

Que através de mim exista 
segurança, perseverança, 
confi ança e lealdade.

Que através de mim exista 
compaixão, perdão, misericórdia 
e amor.

Que através de mim exista toda 
a qualidade que eu encontro em 
Ti, Senhor.

Instruções para abrir o cd-rom 
(ou DVD-rom):
1.  Com o computador ligado coloque o CD no leitor 

de CD/DVD.
2.  Clique uma vez no menu Iniciar e vá até “Meu 

Computador” e clique uma vez para abrir. Se o seu 
Windows for o Vista ou o Windows 7 o nome será 
apenas “Computador”.

3.  A janela do Meu Computador se abrirá, procure a 
umidade de CD/DVD e clique duas vezes.

4.  Clique no nome do arquivo para abrir.

Instruções para instalar o Leitor PDF:
Passo 1.  Para ter o Adobe no seu PC, Abra o CD Rom e clique 2 vezes na pasta 

Utilitarios, dentro desta pasta existe um progama chamado Adobe 
Reader, clique 2 vezes sobre ele.

Passo 2.  O assistente de instalação será aberto e só é preciso que você avance as 
janelas para instalar o soft ware.

Passo 3.  Um ícone do Adobe Reader estará na sua área de trabalho. Clique nele, 
aceite os termos do programa e pronto, já é possível usar o soft ware.

Passo 4.  As principais atividades do Reader fi cam concentradas na sua barra 
em que é possível aumentar ou diminuir o zoom do texto, pesquisar 
termos, salvar uma cópia e outros.






