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CURRICULUM PARA JOVENS E ADULTOS
Missão Viva: A Igreja Imparável
Resumo das Lições/CAUSAS
Jesus chamou-nos para seguir o Seu exemplo. Através dos Seus ensinamentos, Ele
modelou um estilo de vida de cuidados para todas as pessoas e chama-nos a fazer o mesmo. A
Missão Viva informa, inspira e envolve-o a si e a outros, na vossa igreja, na missão global de
Deus.
Lição 1: Promessa do Espírito Santo: A Visão Cumprida
Temos de nos tornar mais conscientes do coração de Deus para as nações e da Sua visão para
construir a Sua igreja. Deus chama-nos e prepara-nos para cumprir a sua visão através do poder
do Espírito Santo. Devemos estar dispostos a responder à chamada de Deus de sermos cheios
do Espírito Santo e compartilhar com o mundo a Sua visão.
Lição 2: Deus Edifica a Sua Igreja
À medida que nos tornamos conscientes de formas como Deus está a construir a Sua Igreja
através de histórias que nos chegam da Argentina, Bulgária e Cidade da Guatemala,
aprendemos o que a promessa de Cristo: "Eu estarei com vocês", na sua Grande Comissão, de
facto significa para o ministério das nossas congregações locais.
Lição 3: Deus Transforma Vidas
Através da leitura do livro de Atos, percebemos que Deus quer transformar vidas. Deus usa
vidas radicalmente transformadas e uma «santa ousadia» para fazer crescer a Sua Igreja.
Queremos abraçar a transformação do Espírito Santo nas nossas próprias vidas a fim de que ele
nos possa usar para a Sua glória.
Lição 4: Crentes Cheios do Espírito Santo: a Igreja Expande-se
Oiçam a história de vida de Susan Fitkin e aprendam acerca do seu entusiasmo e amor pelos
perdidos ao redor do mundo; uma paixão que resultou em muitos missionários e recursos
financeiros, ajudando assim a expandir a Igreja. Susan Fitkin permanece como um exemplo de
como a Igreja cheia do Espírito de Jesus Cristo é, de facto, imparável.
Lição 5: A Oração Transforma Comunidades
Saiba quão importante a oração era para a igreja primitiva e entenda que a oração muda as
coisas. Desenvolva um grupo de oração, que incidirá sobre as necessidades globais, bem como
sobre as preocupações locais e torne-se um guerreiro de oração.
Lição 6: A Oração: Uma Força que Alcança o Mundo
Perceba que orar pelos missionários e líderes da igreja é muito importante. Entenda que a nossa
oração e apoio aos ministérios de Transmissão de Missão Mundial leva a mensagem de Jesus
Cristo a muitas pessoas. Seja desafiado a comprometer-se a orar diariamente pelo evangelismo
mundial durante, pelo menos, os próximos seis meses.
Lição 7: Deus Ainda Usa Milagres
Entenda que Deus está a trabalhar no mundo e às vezes age de forma extraordinária. Cresça
em entusiasmo na participação da reunião de adoração e na paixão pela fidelidade ao corpo de
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Cristo. Ore para que as Igrejas do Nazareno em todo o lado sejam imparáveis no confronto com
o mal e combatam os resultados do mal.
Lição 8: O Espírito Santo Capacita
Experimente como Deus intervém poderosamente neste mundo de modo a demonstrar a Sua
soberania total sobre todas as coisas. Descubra o plano de Deus para que possamos ir além das
fronteiras culturais e linguísticas e assim alcançar pessoas em grupos de minorias étnicas na
nossa comunidade. Planeie dar com alegria para ir ao encontro das necessidades dos crentes
noutros países.
Lição 9: Líderes e Leigos Corajosos Implantam Igrejas
Deseje ser espiritualmente vibrante, ter uma grande paixão por Deus e profunda compaixão
pelas pessoas que estão perdidas. Perceba que todas as congregações nazarenas deviam estar
a implantar outras igrejas, a trabalhá-las desde o início e a começar a aprender a implantar
igrejas a partir dos exemplos de outros.
Lição 10: Os Crentes Perseveram na Perseguição
Aprenda a ser destemido no seu testemunho de Cristo. Permita que Deus o ame tanto que você
possa dizer a outros que Deus pode mudar os seus corações e ajudar-nos a amar os outros para
o Reino. Desenvolva um plano para ajudar a sua igreja a tornar-se activa a testemunhar no
âmbito da sua comunidade.
Lição 11: A Igreja Avança Através dos Desafios
Compreenda que a Igreja do Nazareno está a crescer em muitas partes do mundo. Perceba que
Deus vai sempre construir a Sua igreja, e podemos ter o incrível privilégio de estar envolvidos.
Abrace o discipulado e a formação como necessários para aqueles que se comprometem a
seguir a Cristo.
Lição 12: Até os “Corvos” Ajudam na Construção e Avanço do Reino de Deus
Determine-se a ser um seguidor de Cristo, ajudando a construir a Sua igreja, não importando o
preço. Saiba o que é que faz a Igreja ser considerada "imparável". Crie um plano que irá ajudar a
sua igreja local a ser imparável no seu testemunho de Jesus Cristo, tanto local como
globalmente.
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CAUSAS
CAUSA 1: Firmeza: Sofrendo por Amor a Cristo
Os cristãos sempre foram perseguidos desde os primeiros dias da Igreja primitiva e ao
longo dos séculos. No entanto, de acordo com a Comissão de Ética e Liberdade Religiosa, os
cristãos são o grupo mais perseguido no mundo de hoje. Mais cristãos foram martirizados no
século XX do que em todos os séculos anteriores juntos. A Comissão estima que mais de 200
milhões de cristãos são actualmente perseguidos no mundo. A primeira causa vai ajudar os
membros do seu grupo a aprender mais sobre o passado e o presente da perseguição. Eles vão
ver a história da perseguição nos dias bíblicos, aprender o que a Bíblia diz sobre ela, e começar
a aprender sobre a perseguição no nosso mundo hoje.
CAUSA Semana 1 - A Perseguição existe?
CAUSA Semana 2 - Ensinamentos do Antigo Testamento sobre a Perseguição
CAUSA Semana 3 - Ensinamentos do Novo Testamento sobre a Perseguição
CAUSA Semana 4 - Uma breve história da Perseguição
CAUSA semana 5 - Tipos de Perseguição
CAUSA Semana 6 - Níveis de Perseguição
CAUSA Semana 7 - Porquê os cristãos são perseguidos?
CAUSA Semana 8 - Contrapondo Abordagens sobre a Perseguição
CAUSA Semana 9 - Resposta à Perseguição
CAUSA 2: Sacrifício: O Custo do Discipulado
A segunda causa dará aos membros do seu grupo mais informações sobre as
perseguições e incentivá-los-á a pensar sobre o que elas significam nas suas próprias vidas
agora, e o que poderão vir a significar no futuro, à medida que se identificam como pessoas que
seguem a Cristo.
CAUSA Semana 1 - Simulando um Culto Secreto
CAUSA Semana 2 – Informe-se!
CAUSA Semana 3 - Seja uma voz e um advogado
CAUSA Semana 4 - O caminho para a Maturidade Cristã
CAUSA Semana 5 - Prepare-se para uma possível perseguição
CAUSA Semana 6 - Compromisso Total
CAUSA Semana 7 - Os Motivos por trás dos Medos
CAUSA Semana 8 - Permanecendo firmes, inabaláveis
CAUSA Semana 9 - Faça mudanças no seu estilo de vida

6

A IGREJA IMPARÁVEL
“E recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós; e sereis minhas testemunhas em
Jerusalém, na Judeia e Samaria, e até aos confins da terra."
Actos 1:8
Seja bem-vindo ao quinto ano deste material de educação da MNI, Missão Viva, e ao vigésimo
nono ano da versão editada das aulas nazarenas de missão, a Revista Internacional de
Educação Missionária, elaborada em honra e memória de Wanda Knox, missionária em Papua
Nova Guiné. Obrigada por levar a sua congregar a entender, experimentar e, em última
instância, viver a chamada de Deus para a missão nos lares e em todo o mundo.
O currículo da RIEM destina-se a ajudá-lo na preparação de experiências de aprendizagem
significativas. Sinta-se livre para adaptar a informação e a ordem, extensão ou duração das
aulas a fim de atender às necessidades específicas da sua congregação.
A Missão Viva disponibiliza um site na Internet (www.livingmission.com), onde encontrará uma
loja para fazer download de versões em Inglês de tudo disponibilizado pelos recursos da Missão
Viva. Além disso, as Missões Nazarenas Internacionais irão postar novos recursos que irão ser
adicionados aos materiais já existentes ao longo do ano. Na parte inferior da página, pode clicar
em "brindes" para ter acesso a material educativo, em inglês, relacionado às missões. Para
consultar as aulas desta revista de anos anteriores em espanhol, português, francês e tailandês:
http://nmi.nazarene.org/10068/story.html
Não se esqueça de visitar a página do grupo Missão Viva no Facebook de vez em quando; onde
se produzem os debates e trocas de ideias entre líderes de Educação Missionária como você.
https://www.facebook.com/groups/104428492923551/
Esperamos que o material RIEM – Missão Viva – A Igreja Imparável irão informar, inspirar e
envolver a sua congregação para ser parte da igreja imparável de Deus.
O Pastor e teólogo Dietrich Bonhoeffer disse: "Quando Cristo chama um homem, chama-o a vir
e morrer”.
Jesus disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas quem perder a sua vida por minha causa e
por amor de mim, salvá-la-á para a vida eterna." (Lucas 9:23-24)
Quando foi a última vez em que seguir a Cristo me custou alguma coisa? Quando é que isso lhe
custou alguma coisa a si?
A igreja primitiva que lemos no livro de Atos mostra-nos um povo que deu o seu tudo a fim de
seguir Jesus. Viviam em comunidade, compartilhavam a vida e os pertences e tinham uma fé
enorme que aumentou somente quando experimentaram milagres bem à frente dos seus olhos.
Também enfrentaram a oposição e até a perseguição, mas a mensagem do seu Salvador
demonstrou ser imparável e a igreja cresceu.
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Hoje, os crentes chamados Nazarenos passam por experiências bastante similares às que os
irmãos e irmãs dos primeiros séculos descreveram em Atos. Através dos ministérios de
missionários nazarenos e líderes nacionais, encontramos enormes e bonitas histórias de triunfo,
mesmo em áreas que são tradicionalmente muitas vezes hostis em relação ao Cristianismo.
A “Missão Viva - Igreja Imparável” irá apresentá-lo a vários nazarenos que são tudo menos
medrosos ou "fracos de coração", no seu seguimento de Jesus. Por exemplo, conheça Andrew:
Um superintendente distrital em Papua Nova Guiné. Andrew tem frequentemente
vivenciado situações muito difíceis ao longo dos anos. No início de 2013, homens
armados aproximaram-se dele e da sua família, bateram na sua mulher no rosto,
tentaram matá-la, e tentaram violar as suas filhas. Mas apesar de tudo isso, este
superintendente distrital Nazareno tem mantido uma fé em Deus firme e serena
(Região da Ásia Pacifica).
De seguida, vamos conhecer Sergei e Irina. Em 2010, a Igreja do Nazareno enviou o casal de
missionários russos Sergei e Irina Talalay para iniciar um ministério de combate aos vícios na
antiga nação soviética da Moldávia. O trabalho é agora muito bem sucedido com estudos
bíblicos, cultos de adoração, um ministério de crianças ativo e ministério de pessoas que sofriam
de vícios. (Um pequeno vídeo realçando o trabalho feito na Moldávia pode ser visto e ser feito
download na biblioteca nazarena: Http://medialibrary.nazarene.org/media/wef-opened-moldova).
Na África, após anos de guerra civil, o país do Sudão dividiu-se; formando-se assim dois países
distintos: o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. A Igreja do Nazareno é forte e cresce
consideravelmente no Sudão do sul, o país que está mais aberto à fé cristã. No entanto, a igreja
local está limitada à adoração em pequenas casas. Não há espaço, e os visitantes não gostam
de ficar de fora do lugar destinado à adoração, uma vez que o clima geral em relação às
pessoas que praticam outros credos sem ser a fé tradicional indígena é um clima de desconforto.
Ter outra religião não é bem visto nem aceite. No entanto, os líderes Nazarenos no Sudão não
têm medo do seu ambiente cultural desfavorável e continuam corajosamente a pedir a Deus e a
crer por fé que o Senhor proverá para eles terra para que uma igreja possa ser construída. Os
nazarenos do Sudão do Sul afirmam: "Muitas pessoas virão até nós, se houver uma casa de
oração digna e ninguém tenha de ficar de fora."
As igrejas no sul do Sudão, em Papua Nova Guiné, na Moldávia, bem como em centenas de
outros locais não deixam que armas como as AK47, ministérios difíceis, grupos de pessoas
hostis e numerosos outros obstáculos limitem o que Deus pode e vai fazer. A Palavra de Deus e
a Sua igreja estão tão vivas e a crescer hoje como estavam no Livro de Atos.
Agora, à medida que volta às aulas, agradecemos por liderar a sua comunidade a crescer no
conhecimento da obra de Deus através das missões nazarenas. Obrigado por ajudá-los a ver
que também através deles, a Palavra de Deus e a Sua Igreja vão continuar a crescer, e, de fato,
também por meio de si e deles, a Igreja será imparável.
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LIÇÃO 1: Promessa do Espírito Santo: A Visão Cumprida
PROPÓSITO
• Torne-se consciente do coração de Deus para as nações.
• Saiba que Deus chama e prepara os Seus seguidores para cumprir a Sua visão através do
poder do Espírito Santo.
• Esteja disposto a responder à chamada de Deus para ser cheio do Espírito Santo e
compartilhar a Sua visão para o mundo.

Preparação

Utilize estes recursos criativamente. Escolha canções sobre o compromisso de seguir a Cristo e
a Sua missão no mundo. Pode juntar várias músicas especiais sobre estas temáticas, através o
culto, e/ou uma música especial.
1.

Peça alguém para fazer uma entrevista ao vivo pelo Skype (instruções para o Skype estão
no site da Missão Viva) a alguma das seguintes pessoas:
a. Um missionário (um que tenha visitado a sua igreja ou o seu missionário designado de
ELOS)
b. Um voluntário do Corpo de Missões
c. O seu presidente distrital das Missões Nazarenas Internacionais
d. Um membro de uma Equipa de Trabalho e Testemunho
e. Um líder nacional que seja familiar à sua igreja
f. Um jovem que esteja a estudar para se tornar missionário

2. Imprima cópias suficientes dos folhetos, folhas de actividades, da Lição 1, presentes
nos Recursos no final das lições contidas neste manual. Assegure-se de ter lápis ou
canetas disponíveis, bem como Bíblias para ler os versículos indicados.
3. Para a oração de abertura, pergunte ao orador se tal oração se concentra essencialmente no
coração de Deus para as nações. "Abra os seus olhos" poderia ser o tema da oração (no
espírito de 2 Reis 6:17, onde vemos Eliseu a orar para que o Senhor abra os olhos do Seu
servo a fim de que ele pudesse ver anjos protectores).
4. Escreva os seguintes versículos bíblicos num quadro:
a. Joel 2:28-29
b. Atos 1:8

Apresentação
VERSÍCULOS PARA SEREM LIDOS EM VOZ ALTA
• Joel 2:28-29
• Atos 1:8
Peça pensamentos sobre o que os versículos significam para o evangelismo mundial.
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No sermão de Pedro em Atos 2, o apóstolo reúne esta passagem do profeta Joel no Antigo
Testamento com o comando/promessa de Cristo em Atos 1:8. O cumprimento de ambas as
passagens, que começou no dia de Pentecostes, continua até hoje.
SUGESTÕES DE MÚSICAS
1. "Vem com o peso da Tua glória", Paul Wilbur e Cristina Mel;
2. "Se Cristo comigo vai", Hino nº314;
3. "Uma história para o mundo", Hino nº298.
FACTOS FASCINANTES
• Os cafés nazarenos estão a ser usados como ferramentas de divulgação do evangelho em
países como a Polónia, Dinamarca e Grã-Bretanha.
• Os nazarenos na Tailândia combatem activamente o comércio sexual que explora crianças.
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
História Missionária nº1
Um jovem pastor em Myanmar chamado Robin Seia teve uma visão para as igrejas do seu país
em chamar os crentes para uma vida de santidade. Ele pensou que talvez um pouco mais de
estudo teológico pudesse capacitá-lo para essa missão.
A porta abriu-se então para ele estudar no Seminário Teológico Fuller, em Los Angeles,
Califórnia. Uma vez que o campus do seminário está perto da Primeira Igreja do Nazareno em
Pasadena, Robin começou a frequentar os cultos de lá. Ele encontrava-se já em casa
teologicamente falando com os nazarenos, dizendo, "Fui Nazareno toda a vida; só não sabia
disso". Ele juntou-se à Igreja do Nazareno e, após da graduação no seminário, voltou a Mianmar
para iniciar a igreja lá. Hoje é superintendente de vinte e três igrejas do Nazareno no distrito de
Mianmar.
A visão que Robin Seia teve enquanto jovem está a tornar-se realidade.
História Missionária nº2
A promessa presente no livro de Joel, do Espírito a ser derramado sobre todos os povos e de
jovens a ter visões tornou-se realidade no Kosovo. A primeira congregação nazarena no Kosovo
foi pastoreada por um jovem de apenas 17 anos chamado Selim.
Selim tinha chegado a Jesus aos quinze anos de idade. Dois anos mais tarde, quando os
missionários partiram inesperadamente, entregaram-lhe as chaves do templo. Selim tornou-se
imediatamente não somente no guardião das chaves, mas também se tornou o pastor. Começou
a ter uma visão de uma época em que as igrejas evangélicas estariam em todos os lugares do
Kosovo.
Agora, na casa dos vinte anos, Selim é um pastor piedoso e dinâmico. Nele vemos a profecia de
Joel a ser cumprida.
História Missionária nº3
Através do profeta Joel, Deus prometeu que o seu Espírito seria derramado sobre todas as
pessoas e que os velhos sonhariam sonhos. Isso tornou-se realidade há pouco tempo em
Monclova, no México. Lá, uma equipe da Comissão deste grupo www.snu.edu/mexico participou
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do primeiro culto de domingo de uma igreja do bairro que está a ser plantada num lar de idosos
assistido e cuidado por evangélicos.
Na semana anterior, essa equipe dos Estados Unidos tinha realizado uma Escola Bíblica de
Férias para crianças da vizinhança a fim de expandir a obra pensada para o lar de idosos. Além
disso, a equipe médica móvel do grupo tinha organizado também uma clínica, e eles tiveram um
jogo de futebol à tarde.
Mais do que cem pessoas foram ao primeiro culto de Domingo da nova igreja. Na cozinha, 54
crianças assistiram o filme A História de Jesus para Crianças. No culto dos adultos na sala
principal, quando o apelo para receber a Cristo foi feito no final da reunião, 17 pessoas foram à
frente e aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador.
Lares de idosos são raramente o ponto de partida para plantar igrejas. Aconteceu, porém, em
Monclova. Homens mais velhos cheios do Espírito, de fato, sonharam sonhos!
Fonte : Rev. Mark Ramsey e Howard Culbertson
Debate
• Quais são os seus pensamentos acerca destas três histórias missionárias e das visões que
Deus deu a cada uma destas pessoas?
• Que exemplos de compromisso em seguir Cristo notou?
• Como acha que responderia a uma nova visão que Deus lhe pudesse dar (aplicando isso à
sua própria situação)?
• Que aspectos da sua vida teriam de mudar para responder à chamada de Deus?
ACTIVIDADES
Dê um caderno ou folha de actividades relativo à lição 1 a todas as pessoas. Leiam e resolvam
os exercícios juntos. Debatam as questões.
CHAMADA À ACÇÃO
• Exorte as pessoas a inscreverem-se (gratuitamente) via e-mail para obter a revista Engage. O
endereço web é www.engagemagazine.com.
• Opção: Cada ano a MNI produz e disponibiliza seis livros de missões. Peça a alguém para ler
e compartilhar pelo menos um dos livros. Estimule-o a contar apenas uma história das várias
apresentadas nos manuais estudados, em vez de resumir o livro todo. (Se os livros ainda não
estiverem no seu idioma, peça a alguém para traduzi-los e contatar nmi@nazarene.org ou
nazarenemissionsinternational.org para compartilhar as traduções com outros na igreja).
• Desenvolva um esboço de uma sessão de treinamento que possa ajudar a sua congregação,
especialmente nazarenos recém-convertidos a compreender a estrutura da denominação
nazarena, particularmente da Missão Global e da MNI, que têm a responsabilidade do
evangelismo mundial (considere Atos 1:8).
• Debatam: Quais são os passos que a sua igreja tem de dar para começar um ministério num
centro de atendimento ao idoso ou com idosos que não conseguem ir à igreja?
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DISTRIBUA A FOLHA INFORMATIVA 1
ORAÇÃO FINAL
• Ore para que a igreja seja "imparável" nos seus esforços para iniciar movimentos de
implantação de igrejas em grupos de pessoas não alcançadas, como o povo Wolof no
Senegal, o maior grupo de pessoas no país.
• Verifique a linha de Mobilização de Oração desta semana
http://nmi.nazarene.org/10026/story.html bem como a Página PML
www.Facebook.com/NMIPrayer para um ou mais pedidos de oração. Escreva estes pedidos
num cartaz ou num quadro onde todos se lembrem de orar.
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LIÇÃO 2: Deus Edifica a Sua Igreja
PROPÓSITO
• Torne-se consciente de como Cristo está a construir a Sua Igreja na Argentina, na Bulgária e
na Cidade da Guatemala
• Saiba o que a promessa de Cristo: "Eu estarei com vocês" na sua Grande Comissão, significa
para o ministério da nossa congregação local

Preparação
1. Peça ao líder de louvor da sua igreja para ocasionalmente usar músicas relacionadas às
missões em reuniões de adoração regulares. Verifique estas duas listas (e encontre músicas
semelhantes no seu próprio idioma):
1. canções contemporâneas: http://home.snu.edu/~hculbert/songs4.htm
2. hinos ou corinhos clássicos: http://home.snu.edu/~hculbert/classics.htm
2. Imprima cópias suficientes dos folhetos, folhas de atividades, da Lição 2, presentes nos
Recursos no final das lições contidas neste manual. Assegure-se de ter lápis ou canetas
disponíveis, bem como Bíblias para ler os versículos indicados.
3. Seja criativo, inspirador e desafiante à medida que dê este material. Crie um pequeno comitê
para discutir modos de se ligarem às pessoas da vossa congregação e de as envolverem nas
actividades missionárias.
4. Não deixe que a leitura das Escrituras seja um momento monótono e rotineiro. Certifique-se
que os leitores entendam que estão a comunicar uma mensagem do Criador do universo ao Seu
povo.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
Certifique-se de que quem vai orar entende que no momento dessa oração deve focar-se no
evangelismo mundial. Enfatize que a oração desta lição deve centrar-se no alcance global.
Como tema para esta oração, use "Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu" do Pai
Nosso. Claramente, é vontade de Deus que o evangelho seja pregado a todas as pessoas.
Assim, à medida que oramos o Pai Nosso, estamos a orar pelos esforços de evangelismo
mundial.
VERSÍCULOS PARA SEREM LIDOS EM VOZ ALTA
• Mateus 16:17-18
• Mateus 28:18-20
• Atos 11:18-21
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O que é que a clara promessa de Cristo em Mateus 16:17-18 diz sobre a Sua igreja ser
imparável? De que forma é que o livro de Atos retrata o crescimento da Igreja?
O que é que a promessa de Cristo, "Eu estarei com vocês", na Sua Grande Comissão (Atos 1:8),
implica em termos práticos para o ministério da nossa congregação local?
SUGESTÕES DE MÚSICAS
1. "Uma história para o mundo", Hino nº298
2. “Reina em mim,” Vineyard
FACTOS FASCINANTES
● Há não muito tempo, o trabalho nazareno em Angola quase duplicou num ano. Existem hoje
9.800 membros em cerca de 200 Igrejas do Nazareno nesse país africano.
● Em todo o mundo, a Igreja do Nazareno tem redes de grupos como a Liga Bíblia, uma
organização que num ano deu à Igreja do Nazareno 25.000 exemplares do Novo Testamento em
crioulo haitiano.
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
História Missionária nº1
Deus está de fato a construir a Sua igreja. Enquanto Ele cumpre a Sua promessa, usa algumas
formas deveras surpreendentes de o fazer.
Uma dessas surpresas ocorreu na Argentina, onde um casal polaco/italiano emigrou da Itália
com os filhos. Enquanto que o casal ainda estava a lutar e a esforçar-se para aprender espanhol,
uma noite o pai chegou a casa e disse que havia um circo gratuito nas proximidades.
Entusiasmada , a família vestiu-se e arranjou-se para ir. Chegaram então a uma grande tenda
que prometia "entrada gratuita". No entanto, em vez de um circo, tratava-se de uma campanha
evangelística nazarena. Isso foi decepcionante para a família de imigrantes, mas o pai então
disse que uma vez que eles já lá estavam, poderiam muito bem ficar e desfrutar de tudo, fosse o
que fosse que se estivesse a passar ali.
Esse casal de imigrantes não entendia muito bem espanhol. De alguma forma, porém, o Espírito
Santo ajudou-os a compreender a língua e quando um convite foi feito no fim do culto, aquele
casal foi à frente e entregou o seu coração a Jesus. O seu filho Bruno cresceu e tornou-se um
evangelista extraordinário e, tornou-se também o director do escritório Regional da América do
Sul. Actualmente, o seu neto, Carlos Radziskewski é um missionário nazareno ao escritório da
região da América do Sul.
Deus está de fato a construir a Sua igreja. Algo como uma pequena barreira linguística não vai
fazer com que o Espírito Santo pare!
História Missionária nº2
Jesus disse: "Eu edificarei a minha igreja." Na verdade, Ele está mesmo a construí-la.
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Não muito tempo depois da queda do império soviético, alguns empresários búlgaros que não
eram crentes reuniram-se com o Dr. Hermann Gschwandtner e pediram a implantação da Igreja
do Nazareno no seu país.
A igreja entrou pela primeira vez como uma organização e ministério de solidariedade social e de
compaixão. No segundo ou terceiro ano após isso, um membro do Junta Geral da Igreja do
Nazareno foi à Bulgária para pedir a aprovação do governo a fim de registar a denominação. Foilhe dito que a Igreja do Nazareno nunca obteria permissão para ser registada, porque nenhuma
nova organização religiosa estava a ser aprovada. "Nós já temos muitas denominações cristãs
diferentes na Bulgária", disseram-lhe.
Alguns pensavam que a denominação devia deixar de enviar recursos para a Bulgária. Mas em
vez disso, os missionários voluntários mantiveram-se lá, ministrando segundo as necessidades
das pessoas; ajudando os idosos, brincando com os pequenos pacientes numa ala dedicada ao
cancro infantil de um hospital na cidade de Sofia e visitando as pessoas que estavam na prisão.
Frequentemente tinham a sensação de que estavam a ser seguidos por alguém, mas não
ligavam a isso e continuavam a amar as pessoas e a desenvolver o seu ministério de
compaixão.
Um dia, o líder do grupo recebeu um telefonema de um escritório do governo, pedindo-lhe para
lá ir.
“Temos estado a vê-lo", disse um oficial. "Você está a fazer exactamente o que disse que faria
quando pediu para estar aqui na qualidade de uma organização de ajuda humanitária e
desenvolvimento integral. Precisamos de grupos religiosos como o seu aqui!".
Hoje, a Igreja do Nazareno é oficialmente registada no governo búlgaro e tem mais de 400
membros no país, em mais de 20 congregações.
Deus está a construir a Sua igreja!
Para mais informações, visite: http://home.snu.edu/~hculbert/tape1.htm
História Missionária nº3
Na Cidade da Guatemala, os Nazarenos estavam a preparar-se para a chegada de sessenta
adolescentes da Flórida. Os jovens da Flórida iam trabalhar com pessoas de sete igrejas locais
para mostrar o filme Jesus, limpar o bairro e evangelismo pessoal.
Um dos locais onde trabalhariam era uma favela chamada El Gallito. Porque a área era o centro
para um cartel de tráfico de drogas, o missionário Carlos Radziskewski e um pastor foram pedir
protecção à polícia para o grupo.
A polícia, na sua sede, disse-lhes: "Não é possível protegê-los porque não podemos entrar no El
Gallito. Os jovens de lá estão treinados para matar-nos. Por cada policial que matam, tatuam um
ponto preto nas suas mãos".
Quando saíram da esquadra, o pastor voltou-se para Carlos e disse, entre lágrimas: "Ao longo
de seis meses temos estado a orar e a jejuar por este evento".
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"Pastor", Carlos respondeu: "se Deus não provê uma maneira de proteger o seu grupo, os jovens
não podem vir da Flórida para aqui; vocês não podem ir".
Na manhã seguinte, o pastor telefonou a Carlos: "Deus abriu a porta!", ele disse. "O chefe do
tráfico prometeu-nos protecção!".
Um pouco temeroso, Carlos foi ver o homem. Cercado por guarda-costas armados com
metralhadoras, Carlos estava feliz: o traficante afirmou ter ficado satisfeito ao ouvir acerca das
coisas boas planejadas para o El Gallito. A única condição que impôs era a de que o grupo não
podia atrapalhar a venda de drogas.
Carlos concordou com a condição e, depois de muita oração, decidiu enviar um grupo para El
Gallito.
O projecto foi um grande sucesso. Do outro lado da cidade, as igrejas locais foram mobilizadas,
as escolas foram pintadas, os parques foram limpos, e as crianças a quem o evangelho foi
ministrado também ensinavam outras crianças. O único problema veio no quarto dia, quando as
equipas saíram para evangelizar.
José, que era da igreja do bairro problemático Galito, disse a Cristal (co-líder da equipa):
"Evangeliza de porta em porta, mas não fales com os jovens que se encontrem nas esquinas
das ruas".
José sabia que os homens das esquinas estavam a vender droga. Cristal era da Flórida, mas o
espanhol dela parecia muito bom. Naquele dia, porém, ela pensou ter ouvido José dizer para não
ir de porta em porta, mas em vez disso, evangelizar nas esquinas.
Naquela noite, Cristal distribuiu mais folhetos evangelísticos e cartões para contacto do que
qualquer outro membro do grupo. Ela disse que os homens que estavam nas esquinas eram
ouvintes atentos e interessados. Depois de ter usado o Cubo Evangelístico e convidando-os para
orar uma oração de pecadores, muitos o fizeram, a chorar.
Ela disse que os carros para vê-la compartilhar o evangelho com o cubo evangelístico. Quando
ela disse isso, Carlos quase se engasgou. Ele sabia que os carros traziam clientes em busca de
drogas, não pessoas que vinham para ouvir o evangelho.
No dia seguinte, o chefe do gang e quatro guarda-costas invadiram a casa do pastor. Somente o
filho adolescente do pastor estava lá.
"Dá ao teu pai esta mensagem", disse o chefe do tráfico. "Vocês não mantiveram a vossa parte
no acordo que fizemos. Ontem, vendemos muito pouco. Eu deveria estar furioso, mas por
alguma razão que ainda desconheço, não estou. Nunca vi uma igreja tão corajosa. Nunca vi uma
igreja tratar o meu povo com amor. Para a maioria dos cristãos, somos apenas criminosos". Esta
semana, como a vossa igreja ajudou a nossa comunidade, sentimos que vocês estenderam a
mão também a nós. A vossa igreja pode trabalhar livremente no bairro, e ninguém vos vai
incomodar".
A congregação de El Gallito tem agora uma liberdade para ministrar, que nunca tinha
experimentado antes. Três ex. traficantes de droga e as suas famílias juntaram-se àquela
congregação. A igreja é, de facto, imparável.
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Fonte : Robin Radziskewski, missionária na Argentina
ACTIVIDADES
• Dê um caderno ou folha de actividades relativo à lição 2 a cada pessoa. Leiam e resolvam os
exercícios juntos. Debatam as questões.
• Peça a alguém que relate uma história da Revista Engage ou de algum blog ou newsletter de
um missionário. Aqui, por exemplo, é o blog do Andrew e Gina Pottenger , que servem como
missionários na Europa: http://thepottengers.blogspot.ch/p/about-us.html
• De um restaurante chinês ou de uma loja de comida asiática, compre crepes chineses,
hóstias de camarão, ou bolinhos de amêndoa para todos. Se onde vocês estão não num
lugar apropriado para comer, distribua bolinhos de amêndoa no final.
CHAMADA À ACÇÃO
● Discutam ideias em que o Espírito Santo está a construir a igreja imparável na sua
comunidade.
● O modo como nazarenos de outras culturas proclamam a santidade pode enriquecer a nossa
maneira de proclamá-la. Por exemplo, alguns pastores italianos utilizam ilustrações da antiga
mitologia grega para levar a mensagem de santidade
http://home.snu.edu/~hculbert/rookie4.htm#holiness. Faça uma pesquisa sobre como a
santidade é apresentada noutras culturas.
DISTRIBUA A FOLHA INFORMATIVA 2
ORAÇÃO FINAL
● Ore para que a nossa força missionária nazarena transcultural e mundial seja "imparável" na
divulgação do Evangelho e nos ministérios de discipulado.
● Verifique a linha de Mobilização de Oração desta semana
http://nmi.nazarene.org/10026/story.html bem como a Página PML
www.Facebook.com/NMIPrayer para um ou mais pedidos de oração.
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LIÇÃO 3: Deus Transforma Vidas
PROPÓSITO
• Incentive as pessoas do grupo a lerem o livro de Atos para perceberem que Deus quer
transformar vidas
• Entenda que Deus usa vidas radicalmente transformadas e uma “santa ousadia” para fazer
crescer a sua Igreja
• Abrace a transformação do Espírito Santo na sua própria vida

Preparação
• À medida que for leccionando esta aula, encoraje as pessoas a ler o livro de Atos
completamente. Não lhe dê todo o ano para fazê-lo (o que daria apenas meio capítulo por
semana). Em vez disso, desafie as pessoas a lerem dois capítulos por dia num período de
duas semanas que você escolher. No final, celebre de alguma forma aqueles que concluírem
com êxito a leitura.
• Imprima cópias suficientes dos folhetos, folhas de actividades, da Lição 3, presentes
nos Recursos no final das lições contidas neste manual. Assegure-se de ter lápis ou
canetas disponíveis, bem como Bíblias para ler os versículos indicados.
• Crie uma equipe para planejar e organizar eventos especiais de evangelismo mundial. Não
tente fazer tudo sozinho.
• Seja criativo no sentido de estimular a participação do público.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
● Recorde a quem está a orar que esta oração não é para ser genérica para qualquer evento.
Desta vez é sobre o evangelismo mundial. Portanto, a oração de abertura desta lição pode
perfeitamente centrar-se nas palavras de 2 Pedro 3:9 que dizem que o Senhor não quer "que
ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento."
● Se você tem capacidades de vídeo-projecção, mostre-as num ecrã quando esse ecrã não
estiver a ser utilizado para aparecer as letras das músicas e a leitura das Escrituras: "A igreja
nasceu em oração e só vai fazer missão através da oração." - Superintendente Geral e mérito,
Nina G. Gunter
ESCRITURA PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
● Atos 2:46-47
● Atos 5:14
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Peça por comentários acerca do que estes dois versículos parecem querer dizer sobre a questão
da igreja não poder ser parada.
De que forma é que as vidas radicalmente transformadas causaram este tipo de crescimento? A
santa ousadia – a atitude expressa pelas palavras de Atos 4:20: "Nós não podemos deixar de
falar do que temos visto e ouvido" – afecta o seu crescimento?
SUGESTÕES DE MÚSICAS
1. "Como Ele nos ama", Leo Fonseca;
2. "O Consolador”, Hino nº218;
3. “Tudo entregarei”, Hino nº241.
FACTOS FASCINANTES
● Num ano recente, o trabalho nazareno no Bangladesh cresceu 50 porcento. Existem hoje mais
de 2000 igrejas do Nazareno totalmente organizadas nesse país do sul da Ásia.
● No início de 1950, o distrito sudoeste de Oklahoma (EUA) deu dinheiro para ajudar a construir
uma igreja em Cuba. Durante décadas, as tensões resultantes das realidades políticas entre os
EUA e Cuba tornaram impossíveis aos cidadãos norte-americanos as visitas pretendidas a
Cuba. No verão de 2013 , duas equipes de Trabalho & Testemunho do Sudoeste de Oklahoma
foram a Cuba para ajudar essa mesma igreja a construir um edifício muito maior do que aquele
que já tinham (fonte: Jim Cooper). Quando o ano de 2015 terminar, mais de setenta equipes de
Trabalho & Testemunho, de 38 distritos nazarenos, terão pela graça de Deus ministrado em
Cuba - um país que durante décadas foi fechado para o mundo exterior e, especialmente, à
igreja cristã.
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
História Missionária nº1
O Espírito Santo transforma as pessoas à medida que estas vão sendo agregadas à igreja. Não
se tratam de pessoas que mudaram a sua mente e abraçaram novas ideias. Isto trata-se de
transformação radical.
Durante a Segunda Guerra Mundial, bombardeiros aliados estavam a tentar tornar as coisas
mais difíceis para as forças militares alemãs que ocupavam a Itália. Eles interromperam a
transportação dentro e fora da grande cidade de Nápoles. Muito poucos suprimentos de comida
estavam a entrar nas áreas de mercado da cidade. As famílias tinham que ir para a periferia da
cidade e comprar directamente dos agricultores.
Um dia, uma senhora deixou o seu apartamento e foi para o campo tentar arranjar alimentos
para a sua família. Havia um comboio que ainda estava em circulação naquele dia e àquela
hora, portanto ela decidiu apanhá-lo. Isso aconteceu no dia em que os bombardeiros aliados iam
bombardear a linha férrea.
À medida que os aviões voavam sobre uma parte da linha férrea, lançavam as bombas sobre a
linha. Infelizmente, naquele exacto momento, o comboio estava a passar no mesmo local.
Nessa noite, uma certa família em Nápoles recebeu a notícia de que uma esposa e mãe nunca
mais voltaria para casa. Ela tinha morrido nesse ataque à bomba.
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O seu filho de sete anos de idade, Salvatore, jurou nesse dia que odiaria os americanos para o
resto da sua vida e que faria tudo o que estivesse em seu poder para destruir os Estados
Unidos.
A sua determinação é compreensível. Foram, afinal, bombas americanas que mataram a sua
mãe.
Ele cresceu muito anti-americano. Casou-se com uma jovem chamada Milvia, conseguiu um
emprego em Florença, e mudou-se para lá. Também se tornou muito activo num sindicato
comunista muito anti-americano.
Uma das tias de Milvia faleceu. Essa senhora tinha tido algum tipo de ligação com a Igreja do
Nazareno, em Florença. Naquele momento, o pastor da congregação de Florença era Bob
Cerrato, um missionário americano. Ao ter conhecimento da morte da senhora, o Reverendo
Cerrato foi visitar a família.
Naquele dia, Salvatore Scognamiglio abriu a porta. Era podia dizer, a partir do sotaque de Bob
Cerrato, que Bob era americano. "Não precisamos do senhor aqui", disse Salvatore.
Antes que a porta se fechasse, Bob Cerrato disse a Salvatore que gostaria de sentar-se e
conversar com ele algum dia.
Tempos mais tarde, Salvatore disse à família que ia sair para comprar cigarros. Quando voltou,
trazia uma Bíblia em vez de um maço de cigarros. Por incrível que pareça, Salvatore tinha saído
para ver o missionário americano.
Salvatore começou a assistir aos cultos na Igreja do Nazareno e em pouco tempo estava
ajoelhado no altar da igreja, dando o seu coração ao Senhor, sob o ministério de um missionário,
cujo país de origem, Salvatore tinha jurado odiar e destruir. Não muito depois da conversão de
Salvatore, ele sentiu Deus chamá-lo para o ministério a tempo integral. Hoje, pastoreia
Civitavecchia, uma das Igrejas do Nazareno mais fortes na Itália, e por vinte anos foi
superintendente distrital.
A obra transformadora de Deus é evidente!
ACTIVIDADES
• Dê um caderno ou folha de actividades relativo à lição 3 a todas as pessoas do seu grupo.
Leiam e resolvam os exercícios juntos. Debatam as questões e dúvidas que forem sendo
suscitadas.
• Peça às pessoas para classificar os países listados por ordem crescente de acordo com o
ano da sua filiação à Igreja do Nazareno. Isto poderá ser difícil para eles, mas que tentem
fazê-lo. Se ninguém conseguir colocar todos os cinco países na ordem correta, compense
quem mais se aproximar dela.
Respostas: 1 Estados Unidos 2 Moçambique 3 Haiti 4 Brasil 5 Índia
• Verifique a extensão do trabalho Nazareno num determinado país. Se alguém tiver um
smartphone, faça com que essa pessoa o use para visitar o endereço web e procurar pelas
estatísticas: http://nazarene.org/files/docs/StatsbyWorldArea.pdf
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Opções:
a) Peça a alguém que relate uma história que tenha encontrado na Revista Engage ou em
algum blog ou newsletter de um missionário. Por exemplo, visite o blog de Donnie e Erin Miller
da França: http://millermissioncorps.wordpress.com/
b) Peça a alguém antes da reunião para ler e relatar algum dos livros missionários.
SUGESTÃO DE COMIDA
Veja se pode encontrar uns bolinhos cobertos de chocolate para dar. Este é um popular lanche
de comida japonesa vendido na Amazon, e por vezes também disponível em lojas locais.
CHAMADA À ACÇÃO
Discuta o que é que a sua igreja pode fazer para ser parte da igreja "imparável". Voluntarie-se
para trabalhar com a junta da igreja ou direção de missões a fim de que possam desenvolver um
plano de acção.
DISTRIBUA A FOLHA INFORMATIVA 3
ORAÇÃO FINAL
● Ore para que o ministério de grupos de voluntários como os Nazarenos ao Extremo, as
equipas do Filme Jesus, as equipas de Trabalho & Testemunho, e as equipas de faculdades que
fazem viagens missionárias sejam " imparáveis".
● Verifique a linha de Mobilização de Oração desta semana
http://nmi.nazarene.org/10026/story.html bem como a Página PML
www.Facebook.com/NMIPrayer para um ou mais pedidos de oração.
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LIÇÃO 4: Crentes Cheios do Espírito Santo:
a Igreja Expande-se
PROPÓSITO
• Aprenda a história de vida de Susan Fitkin e o seu entusiasmo e amor pelos perdidos ao redor
do mundo que resultaram em muitos missionários e recursos financeiros, ajudando assim a
igreja a crescer.
• Susan Fitkin permanece como um exemplo de como a igreja de Jesus Cristo cheia do Espírito
Santo, é, de facto, imparável.

Preparação
1. Este é um relatório sobre investimentos de oração, tempo e dinheiro.
2. Há pessoas amantes das artes ligadas à sua igreja? Se houver, peça-lhes que elaborem um
anúncio divulgando o envolvimento da sua congregação em missões mundiais "imparáveis".
Se existirem pelo menos três ou quatro, considerem a possibilidade de fazer uma pequena
demonstração de arte.
3. Use as sugestões de alimentos. Quanto mais dos nossos cinco sentidos usarmos, mais
"global" a reunião vai parecer.
4. Imprima cópias suficientes dos folhetos, folhas de actividades, da Lição 4, presentes
nos Recursos no final das lições contidas neste manual. Assegure-se de ter lápis ou
canetas disponíveis, bem como Bíblias para ler os versículos indicados.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
Este evento tem um foco específico: a evangelização do mundo. A oração de abertura deve
centrar-se nesse foco. Peça a quem está a orar para expressar ao Senhor o nosso compromisso
de abrir os olhos e olhar para os campos de colheita (João 4:35).
ESCRITURA PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
● Atos 9:31
● Atos 16:9-10
Atos 9 descreve a igreja em expansão para fora de Jerusalém, e nessa expansão estavam
incluídos esses "horríveis" samaritanos. Sete capítulos mais tarde, Paulo e a sua equipa de
implantação de igrejas estavam na parte ocidental da Turquia, onde Paulo teve uma visão de um
homem da Macedónia (Europa Oriental) que pedia a Paulo para lá ir. Será que esse tipo de
expansão dirigida pelo Espírito tipifica as igrejas de hoje?
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SUGESTÕES DE MÚSICAS
1. "Vem com o peso da Tua glória", Paul Wilbur e Cristina Mel;
2. "Desperta o meu coração", Paul Baloche;
(Utilize canções similares no seu próprio idioma)
FACTOS FASCINANTES
● Recentemente, o trabalho Nazareno em Benin (África) mais do que duplicou num ano. Existem
hoje mais de 40.000 membros em 870 igrejas do Nazareno no Benin.
● Os nazarenos sempre enfatizaram o alcance mundial. Os grupos que se uniram em 1908 para
formar a Igreja do Nazareno já estavam a trabalhar em sete países: Canadá, Cabo Verde, Cuba,
Guatemala, Índia, Japão e México.
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
História Missionária nº1
Desde tenra idade, Susan Norris, que nasceu em Quebec no ano de 1870, pensou em ser
missionária. Enquanto criança, presenciou alguns trabalhadores da Primeira Nação (indianos) a
lutarem entre si no acampamento de lenhadores do seu pai. Quando ela voltou para casa, ela
perguntou à mãe por que é que os homens eram "tão maus".
A sua mãe explicou-lhe que, por vezes, o licor excessivo faz com que as pessoas se comportem
desse modo.
"Se isso é assim, porque é que eles bebem?", indagou Susan.
"Acho que eles não conhecem Jesus", respondeu a mãe.
"Alguém devia falar-lhes sobre Ele", afirmou então a jovem Susan.
Uma dor pelas pessoas espiritualmente perdidas tomou conta de Susan. Ela pensou que algum
dia ela seria missionária. Mais tarde, com a idade de 14 anos, Susan ficou muito doente. Ela
passou a maior parte dos dois anos seguintes, na cama. Diagnosticada com cancro, os médicos
acreditavam que Susan não viveria por muito mais.
Durante esse tempo, Susan teve um sonho sobre a segunda vinda de Cristo. Ela estava feliz até
que viu que muitas pessoas não iriam para o céu. Quando acordou, uma voz parecia citar-lhe
Marcos 16:15: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura".
Susan assumiu que Deus a estava a chamar para ser uma pregadora missionária. No entanto,
quando finalmente estava apta a ser missionária, foi-lhe recusado o pedido por causa dos seus
problemas de saúde. Essa rejeição foi bastante intrigante para ela. Então, um dia, as palavras de
Ezequiel 3:5 vieram-lhe à mente: "Não estás a ser enviado a um povo de fala obscura e estranha
língua".
Essas palavras eram, evidentemente, dirigidas por Deus ao profeta Ezequiel sobre a sua própria
chamada. Naquele dia, no entanto, Susan Norris sentiu Deus falar-lhe por elas dizendo que a
sua chamada não era para que ela fosse missionária numa terra estrangeira. Ainda assim, ela
questionava-se porque ela sentia uma paixão por evangelizar grupos de pessoas não
alcançados.
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Enquanto estudava numa escola bíblica, Susan sentiu que Deus a tinha curado. Após a
graduação, foi ordenada pastora de uma igreja em Vermont. Pouco tempo depois, conheceu o
seu futuro marido, Abrão Fitkin. O jovem casal tornou-se assim numa bonita equipa de
evangelismo e de implantação de igrejas locais. A paixão pela evangelização do mundo, no
entanto, nunca deixou Susan. Ela falava frequentemente sobre os perdidos ao redor do mundo e
a imperiosa necessidade de cuidar dos missionários.
A pequena denominação de Susan permitiu-lhe formar uma sociedade de promoção de missões.
Quando a sua denominação se uniu a outros dois pequenos grupos para formar a Igreja do
Nazareno em 1908, era estranho porque nenhum movimento tinha sido feito para estabelecer
um sistema de apoio a missões estrangeiras.
Desapontada, Susan trabalhou então serenamente para estabelecer este sistema de apoio às
missões por oito anos. Finalmente, em 1915, o que hoje conhecemos por MNI foram formadas, e
a Rev. Susan Norris Fitkin tornou-se na sua primeira presidente geral. Essa foi uma posição que
ocupou durante 29 anos.
No ano seguinte à formação das MNI, o filho dos Fitkins, que tinha professado uma chamada
para o campo missionário, morreu inesperadamente. Susan e a família desejavam criar um
memorial em seu nome. Quando o casal se tornou consciente da necessidade de um centro
médico na Suazilândia, forneceram os fundos para um hospital que leva o nome do filho:
Hospital Memorial Raleigh Fitkin.
Durante o seu longo mandato como presidente da Sociedade de missões, Susan Fitkin visitou
campos missionários nazarenos em todo o mundo. Um dos motivos pelos quais ela podia fazer
isso era porque ela pagava a maioria das suas despesas nas viagens com os lucros obtidos nos
negócios bem-sucedidos do seu marido.
Susan Fitkin era uma mulher de oração, bem como uma grande organizadora. Esses dois dons
permitiram-lhe ajudar a Igreja do Nazareno e os seus esforços por um alcance global a
sobreviver à Grande Depressão. Susan continuamente dava aos nazarenos informações sobre
as suas viagens e da volumosa correspondência que trocava com os missionários. Susan pediu
às famílias americanas para prover recursos financeiros e humanos às missões, mesmo no meio
das lutas económicas, dizendo "Nunca saberemos até onde vão os recursos de Deus até
tentarmos fazer o impossível por Ele".
Susan Fitkin nunca percebeu o seu sonho inicial de ser missionária estrangeira. No entanto, no
seu livro de 1985 sobre as missões nazarenas - Missões para o Mundo - Fred Parker credita
esta notável senhora pela ajuda no envio de 1763 pessoas como missionárias (o número total de
missionários de carreira que tinham servido sob a Igreja do Nazareno, em todo o ano de 1985).
O seu entusiasmo e amor pelos perdidos ao redor do mundo já deu muito fruto em termos de
missionários e recursos financeiros.
Susan Fitkin permanece até hoje um exemplo de como a igreja de Jesus Cristo, cheia do Espírito
Santo, é, de facto, imparável.
ACTIVIDADES
• Dê um caderno ou folha de actividades relativo à lição 4 a todas as pessoas do seu grupo.
Leiam e resolvam os exercícios juntos. Debatam as questões.
• Se alguém no seu grupo ou igreja fez uma viagem missionária e viu o Espírito Santo a
trabalhar poderosamente, estimule-o(s) a contar algo sobre esse evento.
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SUGESTÃO DE COMIDA
● Existe alguma loja de comida étnica, como uma de comida mediterrânea, perto de si? Se
assim for, compre alguns baklava ou outros doces para as pessoas do grupo os
experimentarem. Em alternativa, providencie alguma comida de outra cultura.
CHAMADA À ACÇÃO
● Faça uma lista das vantagens que a liberdade religiosa fornece às pessoas no seu próprio
país.
● Debatam quais destas vantagens não podem actualmente ser disfrutadas por pessoas que
vivem noutros países.
● Orem e jejuem durante o próximo mês por aqueles que estão limitados na sua liberdade
religiosa.

DISTRIBUA A FOLHA INFORMATIVA 4
ORAÇÃO FINAL
● Ore para que os ministérios desenvolvidos através de cafés geridos pelos nazarenos da
Europa Ocidental dêem muito fruto.
● Verifique a linha de Mobilização de Oração desta semana
http://nmi.nazarene.org/10026/story.html bem como a Página PML
www.Facebook.com/NMIPrayer para um ou mais pedidos de oração.
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LIÇÃO 5: A Oração Transforma Comunidades
PROPÓSITO
• Aprenda como a oração era o mais importante para a igreja primitiva
• Perceba que a oração muda as coisas
• Desenvolvam um grupo de oração, que incida sobre as necessidades globais, bem como
sobre as preocupações locais e tornem-se guerreiros de oração

Preparação
1. Se tudo o que você tem neste momento forem apenas “momento da missões” ou reuniões
com um grupo pequeno, peça ao seu pastor para incluir nos cultos os “Fatos Fascinantes”
presentes nas lições no culto da sua congregação ou no boletim informativo semanal/mensal da
mesma.
2. Se ensinar ao seu grupo uma canção desconhecida sobre missões, use essa mesma música
de novo nas duas ou três sessões seguintes , para que a possam aprender bem.
3. Imprima cópias suficientes dos folhetos, folhas de actividades da Lição 5, presentes
nos Recursos no final das lições contidas neste manual. Assegure-se de ter lápis ou canetas
disponíveis, bem como Bíblias para ler os versículos indicados.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
● Recorde claramente a quem está a fazer a oração de abertura que este evento está centrado
na evangelização do mundo. Isso significa que não se trata de um tempo para fazer uma oração
"genérica" que pode ser feita em qualquer ocasião.
● Enfoque esta oração de abertura nas palavras de Lucas 10:2b: "Pedi, portanto, ao Senhor da
colheita, para enviar trabalhadores para a sua seara."

ESCRITURA PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
● Colossenses 4:2-4
● 1 Tessalonicenses 5:17
● Atos 4:31
A oração era, certamente, um elemento-chave para a igreja primitiva. Paulo menciona a oração
muitas vezes nas suas cartas, enquanto Atos 4:23-31 descreve um poderoso encontro de
oração. A oração é também importantíssima hoje para a igreja imparável.
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SUGESTÕES DE MÚSICAS
● "Vem Espírito Vem", de Marco Barrientos;
● "Dias de Elias", Lauriete
FACTOS FASCINANTES
• Equipas de Trabalho e Testemunho extensivamente repararam ou totalmente reconstruíram
todas os templos da Igreja do Nazareno no Haiti danificados pelo terramoto de 2010.
• David Livingstone, missionário pioneiro e explorador na África morreu de joelhos em oração.
• A região da Eurásia abrange catorze fusos horários, três continentes e inclui centenas de
diferentes línguas e grupos de pessoas.
HISTORIAS MISSIONÁRIAS
História Missionária nº1
A oração realmente muda as coisas.
A Irmã Elizabeth pastoreia a Igreja do Nazareno no bairro do Paraíso, de Manizales na
Colômbia. Com o passar dos anos esse bairro transformou-se num esconderijo para ladrões,
assassinos e traficantes de droga; tornou-se qualquer coisa menos “o Paraíso”. Na verdade, era
tão perigoso que os motoristas de táxi recusavam-se a ir aquela vizinhança. Diziam: "Podes lá ir,
mas muito provavelmente nunca mais vais voltar". Até os polícias estavam relutantes em entrar
no bairro a menos que entrassem como um grupo fortemente armado.
Se, por exemplo, alguém quisesse visitar a igreja, essa pessoa teria de informar os membros da
igreja que estava a chegar. Um táxi iria deixar tal pessoa a quatro esquinas de distância, onde
alguns membros da igreja estariam à espera para levá-la ao templo.
A Pastora Elizabeth começou a sonhar com uma época em que não existiriam criminosos no
bairro e as drogas já não seriam lá vendidas. Ela acreditava que o evangelho era
suficientemente poderoso para mudar não apenas algumas pessoas perigosas, mas também
toda a vizinhança.
Sob a sua liderança, a igreja começou a levar a cabo dois eventos regulares. Ao primeiro,
chamam-lhe “uma montanha de Oração”. A razão disto é que, não muito longe do edifício da
Igreja, há uma montanha com vista para toda a pequena vizinhança. Todas as manhãs às 5:00,
o povo da Igreja - crianças, jovens e adultos - reúnem-se naquela pequena montanha para orar
pelo bairro e seus moradores. Cada dia, antes do nascer do sol, os nazarenos do bairro do
Paraíso intercedem pela sua igreja e pela vizinhança.
O segundo evento é um desfile efectuado no primeiro sábado de cada mês. Nesse dia, as
pessoas da igreja marcham pelas ruas do bairro cantando coros e hinos de adoração, orando,
convidando as pessoas a visitar os cultos da igreja e falando com elas sobre uma vida
transformada quando estamos com Jesus.
Deus respondeu às orações do Seu povo. O comportamento criminoso e o tráfico de drogas são
agora quase inexistentes no bairro. A igreja cresceu, e por causa das vidas transformadas e dos
testemunhos poderosos dos crentes, a igreja e a pastora são altamente respeitados.
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Durante muito tempo, a Igreja do Nazareno foi a única igreja em todo o bairro. Observando as
mudanças em curso, a Igreja Católica Romana decidiu que iria abrir também um ministério que
desse resposta às necessidades espirituais do bairro. Para esse efeito, uma casa foi alugada e
dois seminaristas foram para lá viver.
Um dia, um desses jovens sacerdotes ficou muito doente. Os médicos tentaram tudo o que se
pôde pensar, mas ele não melhorou. Por fim, havendo já tentado tudo, enviaram o jovem padre à
Pastora Elizabeth: "Pastora", disse o jovem, "por favor, ore por mim. Eu sei que quando a
pastora ora por pessoas doentes, Deus responde".
A pastora então impôs as mãos sobre o jovem, ungiu-o com óleo e orou. O Senhor respondeu à
oração e o jovem foi curado.
No domingo seguinte, de manhã, o jovem sacerdote passou pela Igreja do Nazareno para
agradecer à Pastora Elizabeth pela sua parte no milagre que Deus tinha operado nele. A pastora
então convidou-o a ficar para o culto de adoração e partilhar o seu testemunho. O jovem
recusou-se a fazê-lo, dizendo que poderia vir a ter problemas com os seus superiores.
Justamente como ocorreu com as narrativas apresentadas no livro de Atos, Deus
maravilhosamente transformou a comunidade do “Paraíso”. A pastora Elizabeth simplesmente
diz: "Quando a luz chega, a escuridão desaparece."
ACTIVIDADES
•
•
•
•

Dê um caderno ou folha de actividades relativo à lição 5 a todas as pessoas do seu grupo.
Leiam e resolvam os exercícios juntos. Debatam as questões e dúvidas que forem sendo
suscitadas.
Para mais informações sobre doações para as missões nazarenas, leia o livro missionário
das MNI para 2013-14 “Dar que transforma”, edição para Kindle, http://tinyurl.com/mybdfce
Peça a alguém antes da reunião para estar preparado para partilhar algo de uma newsletter
ou blog. Como um exemplo, verifique a página de blog de Gary e Penny Sidle acerca do
seu ministério missionário na África: http://nazmissions.wordpress.com/
Peça a alguém antes da reunião para ler e relatar um dos livros de missão da MNI.

SUGESTÃO DE COMIDA
Sirva o café colombiano, que é mundialmente famoso. Para dar um toque mais doce à reunião,
sirva pudim flan ou pudim de pão, ambos sobremesas populares na Colômbia.
CHAMADA À ACÇÃO
•
•

Ofereça-se para iniciar um grupo de oração, que incidirá sobre as necessidades globais,
bem como sobre as preocupações locais.
Desafie o grupo de oração a interceder por salvação para os perdidos para que sejam
salvos, tanto local como globalmente. Desafie os membros do grupo a tornarem-se
guerreiros de oração em favor do evangelismo mundial.
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DISTRIBUA A FOLHA INFORMATIVA 5
ORAÇÃO FINAL
Para esta lição, coloque todos os pedidos que constam da Linha de Mobilização de oração
desta semana http://nmi.nazarene.org/10026/story.html bem como os últimos deixados na
página de oração no Facebook www.Facebook.com/NMIPrayer em várias tiras de papel. Divida
estes pedaços de papel de modo equitativo pelos membros do grupo, a fim de que todos
recebam pelo menos um para levar para casa.
“[A pessoa] que mobiliza a igreja cristã a orar fará a maior contribuição possível para a
evangelização do mundo." - Andrew Murray, ministro Sul Africano e autor (1828-1917)
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LIÇÃO 6: A Oração: Uma Força que Alcança o Mundo
PROPÓSITO
• Perceba que orar pelos missionários e líderes da igreja é muito importante
• Compreenda que a nossa oração e apoio à transmissão mundial de ministérios de Missão faz
com que a mensagem de Jesus Cristo seja levada a muitas pessoas
• Seja desafiado a comprometer-se a orar diariamente pelo evangelismo mundial durante os
próximos seis meses

Preparação
1. Não deixe que os jovens da sua congregação sejam espectadores! Mobilize os jovens e até as
crianças a lerem a Palavra de Deus, orar, cantar louvores, dirigir os Fatos Fascinantes destas
lições, ou mesmo contar as histórias missionárias.
2. Já pensou em fazer a entrevista Skype sugerida na lição 1?
3. Imprima cópias suficientes dos folhetos, folhas de actividades da Lição 6, presentes
nos Recursos no final das lições contidas neste manual. Assegure-se de ter lápis ou canetas
disponíveis, bem como Bíblias para ler os versículos indicados.
ORAÇÃO DE ABERTURA
Quando as pessoas oram em público, podem acabar por orar especificamente por missões.
Insista para que quem quer que esteja a fazer a oração de abertura se concentre no nosso
desejo de estar envolvidos no evangelismo mundial. Sugira que nesta ocasião ele/ela peça ao
Senhor que nos permita visualizar nos nossos corações a revelação de Apocalipse 7:9a: "Depois
destas coisas olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de
toda a nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro".
ESCRITURA PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
Considere o recurso a vozes diferentes para ler essas passagens. Escolha os seus melhores
leitores.
a)
b)
c)
d)

Filipenses 1:19
Romanos 1:9-10
1 Timóteo 2:1-4
Efésios 6:19-20

Que percepções é que essas passagens dão ao tema da oração, especialmente da oração para
esforços de evangelismo mundial?
SUGESTÕES DE MÚSICAS
"Tudo o que sou", Adoração e Adoradores
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FACTOS FASCINANTES
1.
2.
3.

O trabalho nazareno em Lesoto triplicou num ano recente. Existem hoje 5.315 nazarenos no
Lesoto em 139 igrejas e nos pontos de pregação.
A primeira Igreja do Nazareno na região noroeste da Zâmbia foi iniciada em Chavuma.
Hoje, a zona de Chavuma é a zona onde há mais doação no Distrito Noroeste da Zâmbia.
Fonte: Marquita Hazlip Mosher, Missionária Nazarena
O grande edifício nazareno no centro de Port-au-Prince ficou praticamente intacto no
terramoto de 2010 que destruiu milhares de prédios ao redor e matou pelo menos 250 mil
pessoas. Mais tarde, muito do espaço dentro do edifício tornou-se num posto médico
importante para o centro de Port-au-Prince. As equipas de Trabalho & Testemunho têm
ajudado na salva construção do edifício.

HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
História Missionária nº1
Enquanto servia na Itália, Barbara Culbertson escapou por pouco do que poderia ter sido uma
lesão grave resultante de um curto-circuito que envolvia uma máquina de lavar.
Algumas semanas mais tarde, Bárbara recebeu uma carta de uma crente dos Estados Unidos a
perguntar se alguma coisa em particular digna de relevância tinha ocorrido, num momento
específico e num determinado dia. A pessoa dizia na carta que tinha acordado a meio da noite e
sentiu fortemente que o Espírito Santo a impelia a orar, especificamente, por Barbara Culbertson
na Itália.
O fuso horário da Itália é de sete horas à frente do fuso horário em que essa senhora vivia nos
Estados Unidos. Assim, embora este acontecimento se tivesse dado a meio da noite para a
mulher americana, ocorreu simultaneamente a meio da manhã na Itália, e no dia e hora exacta
em que Barbara entrou em contacto com a corrente eléctrica de 220 volts.
Orar por missionários é realmente muito importante!
História Missionária nº2
Em países onde a pregação do Evangelho é limitada ou proibida, obreiros da igreja do Nazareno
vivem um dilema muito grande ao tentar manter o equilíbrio entre ser fiéis à chamada de Deus e
respeitar as leis e regulamentações, não perturbando as autoridades governamentais.
Vamos deixar-vos aqui algo que ocorreu numa dessas áreas – quem vai contar este
acontecimento é o Superintendente Geral Emérito Stan Toler, da Igreja do Nazareno. “Conheci
um homem a quem vamos chamar Chen (não é o seu nome real). Há alguns anos, Chen estava
a tentar ouvir uma estação de rádio chamada British Broadcasting Corporation (BBC), quando,
por acaso, encontrou outra estação; esta estava a ensinar sobre o amor de Deus. Como não
conseguia encontrar a BBC , decidiu ouvir essa estação que transmitia a Palavra de Deus.
Cativado pelo que ouvia, nas semanas que se seguiram Chen continuou a escutar repetidas
vezes a mesma rádio. Um dia, respondeu ao apelo para dar o seu coração a Jesus. Diz hoje, de
cada vez que dá o seu testemunho, que, quando aceitou Jesus como seu Salvador, sentiu muita
paz e alegria. Quando se converteu através do apelo feito, Chen escreveu à estação de rádio
para obter orientação de como proceder na sua nova vida cristã. Mais tarde, encontrou-se
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pessoalmente com os líderes da Igreja do Nazareno no seu país. Naturalmente, o Discipulado e
depois o treinamento ministerial seguiram-se. Porque vivia uma vida transformada pelo Espírito
Santo, o Pastor Chen tornou-se num frutífero e produtivo implantador de grupos de oração,
Tendo estabelecido os fundamentos para o início de vinte igrejas subterrâneas numa área
bastante renitente e intolerante ao Evangelho. Ao longo dos anos, o pastor foi preso várias vezes
pela sua fé e até foi vítima de espancamentos e torturas físicas e psicológicas. A história do
Pastor Chen, bem como as de outros pastores, fala de coragem, de humildade e de graça. A sua
história lembra-nos que a Igreja verdadeiramente cheia do Espírito é imparável. E também nos
recorda que o nosso apoio financeiro e oração pelos ministérios de Transmissão mundial de
Evangelismo e Missões é muito importante.
ACTIVIDADES
Dê um caderno ou folha de actividades relativo à lição 6 a todas as pessoas do seu grupo. Leiam
e resolvam os exercícios juntos. Debatam as questões e dúvidas que forem sendo suscitadas.
Compromisso de oração pelo evangelismo mundial
•
•
•

Distribua as folhas “Folheto de Compromisso de Oração” e desafie as pessoas a assinálos e a comprometer-se a orar pelos nomes de outros.
Durante a semana, escreva às pessoas uma notas e um e-mail, agradecendo-lhes pela
sua disponibilidade para orar
A cada dois meses mande-lhes uma outra mensagem, lembrando-os do seu
compromisso de orar.

SUGESTÃO DE COMIDA
Nutela é uma marca de pasta de chocolate de avelãs que se originou na Itália. Fabricada por
uma empresa italiana, é agora amplamente vendida em todo o mundo. Traga Nutela suficiente
para colocar em bolachas ou pedaços de pão para todos. Muitas crianças gostam de comer
Nutela!
CHAMADA À AÇÃO
● Assine o “Compromisso de oração pelo evangelismo mundial” que o desafiará a comprometerse a orar diariamente pelo evangelismo mundial durante os próximos seis meses. A oração tem
sido um objectivo central das MNI desde os seus primeiros dias.
Wilma Browning era membro da Igreja do Nazareno, no leste de Oklahoma. Ela nunca fez uma
viagem missionária. Embora desse fielmente ofertas para missões mundiais, o seu nível de
renda nunca a colocou na camada superior de doadores. Wilma Browning, no entanto, contribuiu
significativamente para a causa da evangelização do mundo através da sua vida de oração. Ela
mantinha uma lista de oração com os nomes dos missionários e orava por cada um deles pelo
nome todos os dias. No caso de Barbara e Howard Culbertson, Wilma orou por eles pelo nome
todos os dias durante 15 anos antes de que se encontrasse com eles e os conhecesse
pessoalmente. Na verdade, foi Wilma aquela crente mencionada acima; aquela cristã que estava
a orar no dia em que a missionária Barbara Culbertson quase foi electrocutada.
A causa do evangelismo mundial precisa de mais pessoas como Wilma Browning.
Outra Wilma, Wilma Lancaster, teve uma vida inteira de envolvimento em Missões Nazarenas.
Como membro da direcção local das MNI e também presidente das mesmas, a sua serena e
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tranquila liderança modelou a paixão pela missão global da Igreja. E embora ela tivesse orado
pelas missões toda a sua vida, tivesse recolhido fundos e ajudado muitos outros a participar de
projectos de Trabalho & Testemunho, foi só aos 86 anos que a sua família a mandou para Quito,
Equador na sua primeira viagem de Trabalho e Testemunho. Mais do que tudo, viveu-se nada
menos do que um momento de Deus, quando Wilma Lancaster assistiu ao seu primeiro culto em
Quito. Lágrimas brotaram dos seus olhos e o seu rosto brilhava intensamente enquanto sentia a
presença do Senhor em adoração com o povo no Aposento Alto (Cenáculo) na Igreja do
Nazareno.
Como as duas senhoras chamadas Wilmas, assuma o compromisso de orar por projectos de
missões específicas e pelos missionários; e veja o que o nosso Deus fará.
DISTRIBUA A FOLHA INFORMATIVA 6
ORAÇÃO FINAL
• Ore para que os esforços na salvação dos perdidos sejam "imparáveis" nas regiões da África,
onde há actualmente uma grande resposta ao Evangelho.
• Verifique a linha de Mobilização de Oração desta semana
http://nmi.nazarene.org/10026/story.html bem como a Página PML
www.Facebook.com/NMIPrayer para um ou mais pedidos de oração. Sublinhe esses pedidos
de oração de forma que as pessoas se lembrem deles.
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LIÇÃO 7: Deus Ainda Usa Milagres
PROPÓSITO
• Entenda que Deus está a trabalhar no mundo e às vezes age de forma extraordinária
• Crescer em entusiasmo pelos cultos de adoração e paixão ainda maior pela fidelidade ao corpo
de Cristo
• Ore para que as Igrejas do Nazareno em todos os lados sejam imparáveis no confronto com o
mal e no combate às consequências do mal

Preparação
•

•

•

Envolva outras pessoas na leitura das Escrituras, na oração, cantando louvores e
contando as histórias missionárias contidas neste material. Quanto mais pessoas puder
envolver, melhor. Diferentes vozes a dirigir as distintas partes da reunião farão com que
seja mantida a atenção de todos os membros do grupo. Envolvê-los na participação
activa na reunião despertará neles a paixão pelo trabalho missionário.
Pense em formas criativas de compartilhar os Fatos Fascinantes contidos nas lições
deste material. Coloque-os em cartolina, cartaz ou quadro; projecte-os num ecrã de
computador ou vídeo; peça a uma criança para lê-los; estimule os jovens a levá-los ou
em cartazes ou em pequenos folhetos, caminhando por entre os outros membros do
grupo presentes na reunião.
Imprima cópias suficientes dos folhetos, folhas de actividades, da Lição 7,
presentes nos Recursos no final das lições contidas neste manual. Assegure-se de
ter lápis ou canetas disponíveis, bem como Bíblias para ler os versículos indicados.
Planeie usar o folheto na lição.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
A pessoa que conduz um encontro de oração está a expressar uma oração por todos. Peça para
que quem faz a oração de abertura desta lição se concentre no tema da evangelização do
mundo e sugira-lhe que peça ao Senhor para nos dar uma visão fresca da Macedónia (Atos
16:9-10).
ESCRITURA PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
• Atos 8:6-7
• Atos 19:11-12
Nota: Algumas pessoas detiveram-se no poder curador dos panos ou questionando-se acerca
dos barulhos envolvendo os espíritos maus. É realmente isso que é importante aqui? Leve as
pessoas a concentrar a sua atenção na poderosa intervenção de Deus.
SUGESTÕES DE MÚSICAS
4.
5.

“Brilha, Jesus" Aline Barros;
"Uma história para o mundo", Hino nº298
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FATOS FASCINANTES
● O trabalho Nazareno no Nepal quase dobrou num ano recente. Existem hoje mais de 4.000
nazarenos no Nepal em cinquenta e oito igrejas organizadas e em quarenta e cinco pontos de
pregação.
● O primeiro Superintendente Geral não-ocidental da Igreja do Nazareno, Dr. Eugénio Duarte,
nasceu em Cabo Verde .
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
História Missionária nº1
Deus está a trabalhar no mundo. Às vezes, Ele intervém de formas extraordinárias. Fê-lo em
uma das ilhas de Cabo Verde, onde o casal de missionários nazarenos Everette e Lydia Howard
serviam.
A ilha do Fogo em Cabo Verde é basicamente um grande vulcão que ainda vomita vapor. Há
muitos anos, os habitantes da ilha apanharam um grande susto: de repente, veio sobre eles um
período de tempo (cinco anos mais precisamente) em que nem uma gota de chuva caiu sobre a
terra. Uma pequena fonte forneceu um pouco de água, mas não foi o suficiente para todos.
Tanto pessoas quanto animais estavam a morrer.
Os pastores Ilido Silva e Luciano de Barros levaram os crentes Nazarenos da ilha a uma vida de
profunda devoção e fé. Na verdade, todas as manhãs, das quatro às cinco horas, os Nazarenos
na Ilha do Fogo reuniam-se para a oração.
Numa dessas reuniões de oração da madrugada, enquanto o Pastor Barros desafiava as
pessoas a orarem para Deus enviar água, citou Isaías 41:17-18: “Os aflitos e necessitados
buscam água, e não há nenhuma, e a sua língua se seca de sede; eu, o SENHOR, os ouvirei,
eu, o Deus de Israel não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos
vales; tornarei o deserto em lagos de águas, e a terra seca em mananciais.”
Um homem respondeu: "Não é esta uma promessa para nós aqui na Ilha do Fogo? Estamos à
procura de água, e certamente estamos em lugares altos".
E com esses pensamentos, voltaram para as suas casas.
Um pouco mais tarde, logo após o sol se ter posto, ocorreu algo invulgar: pessoas a falar muito
alto, a chorar, gritar e cantar. O missionário Everette Howard perguntou se alguém tinha morrido.
"Não, irmão Howard", alguém disse, "esta não é a forma como as pessoas agem quando alguém
morre. Estas são expressões de alegria. Vamos ver o que aconteceu".
O que viram foi uma fonte de muita água que saía de uma montanha - pura e fresca água!
Parecia bom demais para ser verdade, mas era mesmo real. A água estava mesmo a correr por
todo o lado.
Ao longo dos anos, essa fonte continuou a fluir. O governo até construiu uma estrada para a
fonte. A ilha do Fogo passou ainda por outros anos de seca, mas a fonte tem produzido água.
Deus responde às orações, e às vezes Ele responde com milagres.
Fonte: escritos de Everette Howard
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História Missionária nº2
À medida que o equipamento estava a preparado para mostrar o filho Jesus na vila do Sri Lanka,
vislumbraram-se nuvens escuras. Quando o filme começou, trovões podiam ser vistos e ouvidos
à distância. Muitos dos trinta e cinco norte-americanos da equipe começaram a orar para que a
chuva não perturbasse a exibição do filme.
Apesar dessas orações, pingos de chuva começaram a cair. Os membros da equipa visitante
continuaram a orar, pedindo a Deus para parar a chuva. Um membro da Equipe, Rob Norte,
recorda ainda a oração que fez: "Senhor, por favor, pare a chuva. Estamos a molharmo-nos.
Muitos poucos aqui têm um guarda-chuva. E se estas pessoas se vão embora por causa da
chuva?"
Quando o filme chegou à crucificação de Jesus, começou a chover muito mais ainda. Ainda
assim, quase ninguém saiu de lá.
O que os norte-americanos que visitavam a localidade não sabiam era que não tinha chovido
naquela área durante três meses. Como a seca se estendia por semanas e até meses, os
seguidores da religião tradicional local oravam aos seus deuses, fazendo sacrifícios,
lamentando-se, gritando e chorando. Na verdade, horas antes do filme Jesus estar em exibição,
naquela mesma tarde, as mulheres da aldeia tinham ido a um templo ao lado dessa praça onde
o filme Jesus estava a ser apresentado, implorar aos seus deuses para enviar chuva.
Como a chuva caía durante a crucificação de Jesus, os moradores começaram a perceber
algumas coisas sobre esse Jesus. Após a exibição do filme, disseram à equipa de norteamericanos que agora entendiam que Jesus é o Deus que ouve e responde às orações. Naquela
noite, ao invés de correrem para casa para fugir da chuva, os habitantes da vila ficaram para
assistir a todo o filme sobre um Deus que envia a chuva e muitos deles deram os seus corações
a Cristo.
Fonte: Karola Sikes e Ann Baldwin, membros do grupo de oração das MNI de 2012 para o Sri
Lanka e a Índia.
ACTIVIDADES
•
•

Dê um caderno ou folha de actividades relativo à lição 7 a todas as pessoas do seu grupo.
Leiam e resolvam os exercícios juntos. Debatam as questões e dúvidas que forem sendo
suscitadas.
Peça a alguém antes da reunião para ler e relatar um dos livros de missões da MNI.

SUGESTÃO DE COMIDA
Leve para a reunião de grupo alguma variedade de queijos especiais (particularmente os que se
originaram noutros países), juntamente com palitos, de modo que as pessoas possam
experimentar pequenos pedaços deles.
CHAMADA À ACÇÃO
•

Em muitos lugares ao redor do mundo, os crentes caminham por horas, muitas vezes em
tempos de muito frio ou calor, para chegarem ao seu lugar de adoração. Analisem esta
questão em pequenos grupos: temos o mesmo entusiasmo em nos encontrarmos para
adoração e paixão pela fidelidade ao corpo de Cristo como eles têm?
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•

Organize uma equipe de pessoas do seu grupo para visitarem casas no bairro onde se
localiza a casa de oração da sua congregação. Convide pessoas para irem à sua igreja.
Ofereça-se para orar por eles e/ou com eles. Seja ousado enquanto mostra amor e graça.

DISTRIBUA A FOLHA INFORMATIVA 7
ORAÇÃO FINAL
•
•

Ore para que as Igrejas do Nazareno em todos os lados sejam imparáveis no confronto
com o mal e no combate as consequências do mal.
Verifique a linha de Mobilização de Oração desta semana
http://nmi.nazarene.org/10026/story.html bem como a Página PML no Facebook
www.Facebook.com/NMIPrayer para um ou mais pedidos de oração.
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LIÇÃO 8: O Espírito Santo Capacita
PROPÓSITO
• Perceba que Deus intervém poderosamente neste mundo de modo a demonstrar a sua
soberania completa sobre todas as coisas
• Descubra qual é O plano de Deus para nós no sentido de irmos mais além das fronteiras
culturais e linguísticas das pessoas em grupos de minorias étnicas na nossa comunidade
• Prepare-se para dar com alegria e assim ir de encontro às necessidades dos crentes noutros
países

Preparação
Se tem um culto inteiro para a lição da missão, certifique-se de que tudo se concentre fortemente
na evangelização do mundo: as orações, as leituras bíblicas, as canções e até os tempos de
anúncios (anuncie futuros eventos missionários e evangelísticos na sua igreja local e no distrito).
Imprima cópias suficientes dos folhetos, folhas de actividades, da Lição 7, presentes nos
Recursos no final das lições contidas neste manual. Distribua-as por todos os membros do
seu grupo. Assegure-se de ter lápis ou canetas disponíveis, bem como Bíblias para ler os
versículos indicados.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
Mantenha esta oração longe de ser uma oração geral para qualquer evento. Relembre quem
está a orar que esta oração precisa se concentrar no tema do evangelismo mundial. Sugira que
a oração se centre na disposição da igreja primitiva que repartia com alegria que ia ao encontro
das necessidades dos crentes noutros países (2 Coríntios 9:7).
ESCRITURA PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
• Jó 5:9
• Atos 14:3
• 2 Timóteo 1:7
SUGESTÕES DE MÚSICAS
1. "Se Cristo comigo vai", Hino nº314.
FACTOS FASCINANTES
• Recentemente, o trabalho nazareno no Paquistão cresceu mais de 50 porcento num ano.
Existem hoje quase 25.000 membros da Igreja do Nazareno no Paquistão em 450 igrejas
totalmente organizadas.
• A primeira igreja do Nazareno na Jamaica foi organizada em 1966. Sir Clifford Campbell,
primeiro Governador Geral da Jamaica nascido lá e a sua esposa estavam presentes naquele
culto organizacional. Há agora trinta e três Igrejas do Nazareno na Jamaica.
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HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
História Missionária nº1
De vez em quando, Deus intervém poderosamente neste mundo de modo a demonstrar a Sua
total soberania sobre todas as coisas. Fez isso no Monte Carmelo no confronto entre Elias e os
profetas de Baal (1 Reis 18:16-46). Às vezes, um acontecimento como esse abre os olhos dos
incrédulos a respeito de quem o Senhor Deus realmente é. Tal acontecimento torna-se também
num evento evangelístico.
Os descrentes testemunham da poderosa mãos de Deus em ação. Tais encontros são
chamados de "encontros de poder". Tais encontros de poder aconteceram periodicamente nos
tempos bíblicos. Pense, por exemplo, em Daniel na cova dos leões ou em Jesus a expulsar os
demónios.
Os encontros de poder divino não desapareceram após o primeiro século. Continuaram a
acontecer ao longo da história cristã. Tais encontros incluíram, por exemplo, a sobrevivência à
feroz perseguição, a proteção contra forças demoníacas, a cura e até sonhos e visões enviadas
aos incrédulos.
Um destes encontros de poder totalmente evangelístico envolveu um missionário no início de
700 chamado Bonifácio. Bonifácio tinha entrado para o ministério na sua nativa Inglaterra e
rapidamente se tornou num estudioso e professor. Tinha uma vida bem sucedida e segura.
Bonifácio sentiu a chamada para o evangelismo transcultural. Então foi enviado como
missionário para a não evangelizada Alemanha central.
Inicialmente Bonifácio teve pouco sucesso na conversão das pessoas das suas religiões pagãs à
fé em Jesus. Mesmo aqueles que manifestavam interesse, pareciam relutantes e não dispostos
a abandonar completamente a sua religião tribal. Por fim, Bonifácio sentiu que deveria fazer algo
extraordinário para reverter essa situação.
Um dia, anunciou que iria cortar uma árvore de carvalho considerada sagrada para aquelas
pessoas perto de Geismar. Essa árvore tinha sido dedicada a Thor, o deus do trovão e da
guerra. Tais árvores sagradas podem ser encontradas até hoje em locais onde as pessoas ainda
seguem antigas religiões animistas. O ato audacioso de cortar uma árvore consagrada a Thor
podia demonstrar a impotência do tal deus - pensava Bonifácio – e assim provar às pessoas que
tinham estado a adorar um deus falso.
No dia anunciado, uma multidão de pagãos estavam reunidos perto da árvore, confiantes de que
Thor iria mostrar o seu poder. Talvez pensassem que Thor ia destruir aquele estrangeiro ousado.
Bonifácio começou a cortar a árvore com o seu machado e lascas de madeira começaram a
voar. Os pagãos esperaram que Thor fizesse alguma coisa, mas nada aconteceu. Nada. E em
seguida, a árvore desabou, caiu.
Diz a lenda que Boniface utilizou madeira da árvore para construir uma capela. Não sabemos se
essa parte da história de Bonifácio é verdade. Sabemos sim, no entanto, que este encontro de
poder marcou um ponto de viragem na evangelização dos povos germânicos.
Muitos verdadeiros e poderosos encontros seguiram-se em toda a Alemanha. Naquele dia, no
entanto, um encontro de poder mostrou quem era o falso deus impotente, e quem era, de facto,
como disse Moisés, o " Deus dos deuses " (Deuteronómio 10:17).
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História Missionária nº2
Nos turbulentos dias no Haiti após a queda da longa ditadura do Valier, de pai e filho, as pessoas
perseguiram e mataram membros da cruel força policial do ex. ditador. Na parte central do país,
um desses homens foi ter com Louis Florestin, um pastor nazareno, implorando-lhe que o
escondesse na sua casa durante a noite para que na manhã seguinte se pudesse entregar ao
exército e esperar obter um julgamento justo. Não querendo ver ninguém assassinado por uma
multidão nas ruas da sua aldeia, Louis concordou.
No entanto, alguém o viu entrar na casa do Pastor. Em pouco tempo, uma multidão enfurecida
que levava navalhas e facas reuniu-se e começou a subir a rua em direcção à casa pastoral.
Então, misteriosamente, eles pararam a cerca de duas ou três esquinas da casa.
Movimentavam-nos para a frente e para trás por um tempo, enquanto gritavam e depois foramse embora.
Na manhã seguinte, Louis foi capaz de levar o homem a um posto do exército para que pudesse
ser devidamente preso. Alguns dias mais tarde, o pastor estava a falar com alguém na aldeia
sobre como as coisas se tinham desenrolado naquela noite. Louis perguntou por que é que a
multidão parou antes de chegar à sua casa.
"Foi porque o pastor tinha todos aqueles polícias armados à volta dela", disse o homem.
Louis não tinha visto ninguém a guardar a sua casa. Deus tinha-o protegido a ele e à sua família
do mal e ainda lhe permitiu ser um instrumento de graça e de segurança para um companheiro.
ACTIVIDADES
Dê um caderno ou folha de actividades relativo à lição 8 a todas as pessoas do seu grupo. Leiam
e resolvam os exercícios juntos. Debatam as questões.
Tenha alguém a fazer um relatório breve sobre a história da revista Engage.
SUGESTÃO DE ALIMENTOS
Traga uma selecção de frutas tropicais secas para o seu grupo: por exemplo, banana, coco,
figos, kiwi, manga, papaia, abacaxi, e/ou morangos secos.
CHAMADA À ACÇÃO
Uma história nos EUA de uma Guarda Costeira deve desafiar-nos. Uma noite, alguém telefonou
a informar que um navio se estava a afundar na costa leste. Uma unidade da Guarda Costeira
pegou no seu barco e saiu para tentar um resgate. Um jovem recruta na sua primeira missão de
resgate expressou ao capitão da Guarda Costeira o seu medo que não voltassem por causa da
tempestade. "Nós não temos de voltar hoje", respondeu o capitão, "mas temos de sair daqui hoje
e ir para lá."
Debata as razões pelas quais a sua congregação não é eficiente e bem sucedida (ou não o é
tanto como poderia e deveria ser) num ousado testemunho àqueles que não são cristãos. Faça
um plano de divulgação e evangelismo que possa ser apresentado à junta da igreja para
aprovação e uso.
DISTRIBUA A FOLHA INFORMATIVA 8
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ORAÇÃO FINAL
• Ore para que as igrejas sintam um fardo pelos grupos minoritários ainda não alcançados nas
suas próprias comunidades e se tornem "imparáveis” nos esforços para alcançar barreiras
linguísticas e culturais desses grupos de pessoas.
• Verifique a linha de Mobilização de Oração desta semana
http://nmi.nazarene.org/10026/story.html bem como a Página PML no Facebook
www.Facebook.com/NMIPrayer para um ou mais pedidos de oração.
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LIÇÃO 9: Líderes e Leigos Corajosos
Plantam Igrejas
PROPÓSITO
• Deseje ser espiritualmente vibrante, ter uma intensa paixão por Deus e íntima compaixão
pelos perdidos
• Perceba que a missão de todas as congregações nazarenas – desde o início - deve ser
implantar outras igrejas
• Comece a aprender a implantar igrejas a partir de outros exemplos

Preparação
"Imparável" significa incapaz de ser derrotado, vencido ou subjugado. Certifique-se que está a
comunicar precisamente isto, nesta série de lições.
Imprima cópias suficientes dos folhetos, folhas de actividades, da Lição 9, presentes nos
Recursos no final das lições contidas neste manual. Assegure-se de ter lápis ou canetas
disponíveis, bem como Bíblias para ler os versículos indicados.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
Numa reunião focada na evangelização do mundo, a oração de abertura deve ser centrada
nesse assunto. Sugerir a quem está a orar que se concentre no nosso desejo - no espírito de 3
João 1:5-8 – de cuidar das necessidades de quem é chamado a levar o evangelho até aos
confins da terra.
ESCRITURA PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
• Atos 4:29-30
• Atos 6:8-10
• Atos 19:08
SUGESTÕES DE MÚSICAS
2. "Poder para salvar", Hillsong;
FATOS FASCINANTES
• Durante 2012, as MNI comemoraram o número recorde de oferta de Alabastro conseguido
pelas igrejas desde o início deste projecto em 1949 – 100 milhões de dólares. Ao longo dos
anos, mais de 9.000 projectos foram financiados através da oferta de alabastro.
• Os ministérios de divulgação da Igreja encontrados na Região Eurásia são tão diversos
quanto a própria diversidade cultural da região. Exemplos incluem o evangelismo pessoal, a
divulgação e cultos regulares, as apresentações do Filme “Jesus”, a Escola Bíblica de Férias, os
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cafés e lojas de café, a casa segura para a pessoa traficada, as transmissões da MTV e as lojas
de caridade. Ministérios adicionais de sensibilização incluem o fornecimento de ajuda e
hospitalidade para os refugiados, ajuda humanitária, aconselhamento para pessoas com
traumas, centros de desenvolvimento infantil, ministérios de desportos para crianças, formação
básica de saúde, desenvolvimento de competências e oportunidades de micro-empresas para a
obtenção de emprego, e centros de reabilitação.
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
História Missionária nº1
A Igreja do Nazareno “Cristo Salva” na cidade costeira de Turbo, no norte da Colômbia é uma
igreja imparável. Espiritualmente vibrante, o seu povo tem uma intensa paixão por Deus e íntima
compaixão pelos perdidos. A congregação conta actualmente com 300 membros, incluindo um
grupo de jovens muito dinâmico.
A cidade de Turbo é um porto na costa caraíba da Colômbia. Como um corredor para o tráfico de
drogas, bem como é uma área onde grupos guerrilheiros de oposição ao governo operam, a
violência é muito comum.
No entanto, mais ou menos há uma dúzia de anos, Manuel Santo aceitou o desafio de implantar
a Igreja do Nazareno lá. Ele sabia que ser missionário é um valor fundamental da Igreja do
Nazareno. Por isso, sentiu que todas as congregações nazarenas existentes na área deviam
estar a implantar outras igrejas e a ajudá-las a consolidar-se desde o início.
Pouco depois de se mudar para Turbo, o Pastor Manuel comprou a propriedade na qual os
membros da igreja construíram um edifício com capacidade para 300 pessoas. Olhando para o
futuro, eles construíram também uma "sala missionária" no segundo andar, que abriga pessoas
vindas de outras partes da Colômbia para ajudar a implantar igrejas do Nazareno na área.
Apenas numa dúzia de anos, a Igreja “Cristo Salva” tem sido fundamental na organização de
igrejas noutras três cidades.
A paixão da congregação pelo evangelismo levou-os a adquirir um barco a motor, que já foi
baptizado de "O Nazareno". Eles usam esse barco para evangelizar as cidades que se situam ao
longo do rio Atrato.
Actualmente, a congregação tem nove “campos missionários", onde todos juntos estão a iniciar
novas igrejas. A mais próxima fica a 45 minutos de distância (de carro) e a mais distante a oito
horas, também de carro. A que fica mais longe dos seus campos missionários de barco fica a
nove horas de distância. Todas as nove áreas já têm pessoas designadas como pastores. Mais
terrenos foram comprados em vários lugares e a construção de novas casas de oração está em
andamento.
Este pastor missionário e a sua dinâmica congregação parecem, de facto, imparáveis.
Fonte: Luis Meza, Missionário Nazareno
História Missionária nº2
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"Sinto um novo movimento do Espírito de Deus na Igreja de hoje", relata Bill Wiesman, director
de ministérios de evangelismo para a região dos EUA/Canadá. "Não estamos já perante a
questão de saber se devemos implantar igrejas. A questão agora é: como devemos fazê-lo?"
Uma boa resposta à pergunta "como devemos fazê-lo?” tem sido dada pela Igreja Bend – Igreja
do Nazareno em Oregon. Incentivada por líderes distritais, esta igreja patrocinou a Missão Bend
da Igreja do Nazareno em 2008.
"A nova Igreja Missão Curva é uma igreja totalmente diferente de nós", diz o Pastor Virgílio
Askren. “A adoração é diferente; o estilo de pregação é diferente. O grupo de pessoas que são
alcançadas é um grupo totalmente diferente de pessoas." Contudo, apesar das óbvias
diferenças, ambos os pastores rapidamente começaram a sentir a chamada a plantar mais uma
congregação.
O Pastor Hofen da Igreja Missão Bend relata: "Perguntámos: Como seria se as nossas duas
congregações juntas implantassem uma nova igreja? À medida que compartilhávamos esse
sonho, vários membros das duas congregações mostraram-se favoráveis à ideia e disseram
’sim’ à chamada para serem parte da nova igreja”.
Uma das pessoas que sentiu a chamada de Deus para se envolver na nova igreja foi Ryan
Emerick , o pastor que dirigia os cultos na «Curva» congregação mãe.
"Deus estava a trabalhar nos nossos corações para nos preparar para sermos pastores
implantadores de igrejas", diz Emerick. "E então o Virgílio, o Brent e eu juntámo-nos e orámos.
Sentimos que Deus nos levava a implantar uma igreja na cidade vizinha de Redmond".
O processo de iniciar a igreja Vision apresentou desafios às congregações mais antigas, mas
todos juntos encontraram maneiras de superá-los. A nova congregação, a Igreja do Nazareno da
Vision, começou em 2012 com Ryan Emerick como pastor.
Askren diz: "O distrito pediu-nos um compromisso monetário. A minha primeira preocupação foi:
O que é que significa dar mais dinheiro? E a nossa igreja poderá sobreviver se mandarmos
ainda mais membros para fora?”
Hofen concordou. "Há muitas razões pelas quais teria medo de iniciar uma nova igreja. Muitos
de nós perguntaram-se como é que a nossa relativamente jovem congregação poderia implantar
outra igreja em tempos económicos difíceis."
Porém, agora todos os três pastores dizem que o esforço para superar as dificuldades valeu bem
a pena. Hoje, todas as três congregações estão a funcionar eficazmente e alcançam novas e
diversas pessoas para Cristo.
"O maior incentivo que eu poderia dar a qualquer congregação interessada em implantar uma
igreja é este: Não tema! O Senhor proverá", diz Askren. "A sua igreja será revitalizada se você
for obediente ao Senhor e der um passo de fé".
Um grupo de pastores e leigos corajosos e destemidos em Oregon são, então, parte da igreja
imparável.
Fonte : Bryon McLaughlin, Comunicações da Região EUA / Canadá
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Nota: Há também três histórias de «ressurreição de igrejas» em vídeo em
http://www.graceandpeacemagazine.org/resurrection-stories.
ACTIVIDADES
• Dê um caderno ou folha de actividades relativo à lição 9 a todas as pessoas do seu grupo.
Leiam e resolvam os exercícios juntos. Debatam as questões.
• Peça a alguém antes da reunião para ler e relatar uma história de um dos livros missionários
da MNI.
SUGESTÃO DE ALIMENTOS
Experimente levar para a reunião, algo proveniente da cozinha judaica: como por exemplo pão
asmo, panquecas de batata ou salmão defumado. Também pode fazer biscoitos e outros doces
tradicionais judaicos para o seu grupo. Receitas disponíveis on-line podem ser encontradas
nestes sites: www.cooks.com e www.yummly.com.
CHAMADA À ACÇÃO
• Analise com o seu pastor e com a junta da igreja a viabilidade ou não da sua congregação
estar envolvida em projectos de implantação de novas igrejas. Consideração pode ser dada
para se unirem a outras igrejas na vossa área para juntos ajudarem a patrocinar a nova
congregação.
• Ore pela implantação de novas igrejas no seu distrito.
DISTRIBUA A FOLHA INFORMATIVA 9
ORAÇÃO FINAL
• Ore por professores missionários nas universidades e seminários nazarenos para que
treinem a próxima geração de missionários. Pesquise nas universidades e seminários
nazarenos presentes na sua região pelos nomes dos professores missionários a lecionar lá,
ou verifique este site http://nazarene.org/education/iboe/weblinks/display.html.
• Verifique a linha de Mobilização de Oração desta semana
http://nmi.nazarene.org/10026/story.html bem como a Página PML no Facebook
www.Facebook.com/NMIPrayer para um ou mais pedidos de oração.
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LIÇÃO 10: OS CRENTES PERSEVERAM
NA PERSEGUIÇÃO
PROPÓSITO
• Aprenda a ser corajoso e destemido no seu testemunho de Cristo.
• Permita que Deus o ame tanto que você possa dizer a outros que Deus tem o poder para
mudar os seus corações e quer ajudar-nos a amarmo-nos uns aos outros para o reino.
• Desenvolva um plano para ajudar a sua igreja a tornar-se activa a testemunhar no âmbito da
sua comunidade.

Preparação
Peça às pessoas da sua congregação que têm experiência em tecnologia e treinamento que se
envolvam nas actividades de educação e promoção missionárias (entrevistas Skype , projecção
de vídeo dos Fatos Fascinantes e pesquisas na Internet de dados, vídeos , histórias e músicas).
Os membros do seu grupo devem saber que as missões do século XXI precisam das suas
habilidades.
Imprima cópias suficientes dos folhetos, folhas de actividades, da Lição 9, presentes nos
Recursos no final das lições contidas neste manual. Distribua-as por todos os membros do
seu grupo. Assegure-se de ter lápis ou canetas disponíveis, bem como Bíblias para ler os
versículos indicados.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
A maioria dos Nazarenos usam orações espontâneas em vez das escritas. No entanto, aqui vos
deixamos palavras do Livro Anglicano de Oração Comum para quem quer que esteja a fazer a
oração de abertura poder usar para concentrar os pensamentos e os corações: "Senhor Jesus
Cristo, estendeste os Teus braços de amor no duro madeiro da cruz para que todos pudessem
chegar ao alcance do Teu abraço salvador: reveste-nos do Teu Espírito para que, com mãos
abertas e corações generosos, possamos trazer para ti aqueles que não conhecem as alegrias
do Teu amor. Para honra e glória do Teu nome. Amém".
ESCRITURA PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
• Atos 8:1-4
• Atos 18:9
SUGESTÕES DE MÚSICAS
"Meu Deus Reina", Hillsong.
Tente cantar uma música noutro idioma ou, se não o conseguir fazer, traduza-a para o seu. Use
o seguinte site a fim de encontrar músicas em diversos idiomas:
http://home.snu.edu/~hculbert/songs2.htm.
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FACTOS FASCINANTES
• O trabalho da Igreja do Nazareno em países como a Austrália e a Itália resultou do claro
testemunho do evangelho de militares norte-americanos que servem nesses países.
• A Igreja do Nazareno Graça, em Chaltyr, na Rússia, foi organizada em 1992. Desde então, a
partir dela, implantaram-se outras igrejas em duas cidades próximas, bem como grupos de
estudo bíblico noutras quatro. Esta congregação mãe - Graça - enviou um dos seus membros
a Israel como missionário. Na sua própria comunidade, a igreja batalha contra males sociais
como a toxicodependência. Que congregação missional!
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
História Missionária nº1
Recentemente, durante aproximadamente quatro anos, cerca de cinquenta pastores nazarenos
em diversas Área de Acesso Criativo foram assassinados por causa da sua fé. Alguns poderiam
pensar que tal facto desencorajou a propagação do evangelho nesses lugares. Essa
perseguição brutal não silenciou a igreja nessas áreas.
De fato, um superintendente em cujo distrito um pastor foi assassinado, não muito tempo depois
dessa fatalidade, contactou a equipe do filme «Jesus», implorando por mais equipamentos e
apresentações do filme. Ao falar do pastor assassinado, disse: “Tenho cinquenta pessoas
dispostas a assumir o controle de onde ele parou”.
Os crentes nessa área do mundo são, de fato, destemidos e corajosos.
Fonte: Brian Helstrom, Missionário Nazareno e director de uma equipe do filme Jesus
História Missionária nº2
Agora apresentamos a história de um missionário que servia numa Área de Acesso Criativo ao
Cristianismo:
"Tomo" serve na fria parte nordeste do nosso campo. Aquele ambiente e clima alimentam a autosuficiência. As pessoas que vivem lá são extremamente trabalhadoras, enérgicas e resistentes.
Tomo serve como esposa de um pastor. O casal pastoral conseguiu iniciar uma congregação
num local onde há décadas a única igreja de qualquer tipo havia sido fechada. Tomo e o seu
marido são servos como Cristo. O primeiro dia em que os conheci, estavam a ajudar os homens
e mulheres da igreja a colocar cimento para um novo piso na pequena casa que serve como
casa pastoral, templo, espaço da escola dominical e centro de actividades para jovens.
Tomo tem um enorme desejo de honrar o Senhor com a sua vida e servir o povo da sua cidade.
Este desejo levou-a a fazer um curso ministerial intensivo de cinco dias numa cidade a 14 horas
de distância de onde mora, de comboio.
Durante cinco dias – seis horas por dia - estudámos a compreensão Wesleyana da santidade
bíblica. Passámos o nosso tempo a ler, a debater opiniões, a trocar ideias, a ler novamente e a
tentar digerir o que o apóstolo Paulo escreveu sobre a disposição e capacidade de Deus para
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realmente mudar os nossos corações. Repetimos verdades básicas muitas vezes. Reformulámolas. Cantamos sobre elas. Oramos a respeito delas. Entendemos que um Deus santo exige
santidade de nós. Percebemos de um modo absolutamente extraordinário que a santidade pode
ser resumida em dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo.
Meditámos nestas verdades espirituais até que ficou claro para todos que o amor cumpre a
"justiça da lei" (Romanos 8:3-4). Começamos a compreender nos nossos corações o
pensamento que o motivo do nosso serviço devem vir de um coração agradecido em vez de um
esforço por ganhar o amor de Deus. De tempos a tempos, colocámos as nossas mãos sobre os
nossos corações e dissemos em voz alta e em uníssono: "Deus ama-me!"
Durante uma pausa para um chazinho de quinze minutos na última manhã do curso, Tomo ficou
sozinha na sala de aulas. Nós não estávamos muito longe e podíamos ouvir a sua voz. Chorou.
Riu. Quanto mais tempo estava de joelhos, mais louvava a Deus. Foi um momento sagrado para
ela. À medida que todos iam voltando para a sala depois do chá, cada pessoa se ia aproximando
dela cumprimentando-a com um pequeno “Louvado seja o Senhor”.
A meio da nossa refeição naquela noite, de repente, ela disse: "Devo contar-vos o que
aconteceu esta manhã. Pela primeira vez na minha vida, permiti que Deus me amasse. Pela
primeira vez, estou a disfrutar do amor de Deus. Não posso esperar para contar a outros que
Deus pode mudar os nossos corações, capacitando-nos e ajudando-nos a amar os demais".
Três anos mais tarde, cruzei-me com o seu esposo. "A minha querida e preciosa esposa voltou
para casa desse curso intensivo cheia do amor de Deus", disse ele. "Tomo tem sido um íman
que nos atrai ao Senhor, todos nós nos aproximámos muito mais d’Ele. Tomo levou vários précrentes aos pés da cruz de Cristo. Obrigado por nos ensinarem que o nosso Santo Deus é
amor".
História Missionária nº3
Leonel é o superintendente do Distrito de Cuba. Até recentemente, Cuba era totalmente fechada
às religiões ocidentais, incluindo o cristianismo. No entanto, a igreja do Senhor crescia lá,
debaixo da perseguição e dos olhares atentos dos perseguidores. Quando questionado sobre
como o evangelho de Cristo era compartilhado quando ainda era ilegal fazê-lo, Leonel diz:
“Muito do que se fez, e ainda se faz actualmente, baseia-se em alternativas. Uma das
formas como compartilhávamos de Cristo, e ainda o fazemos, é criar conversas com
pessoas sobre temas como a Bíblia, a igreja, os pastores, e Jesus Cristo. Os que não
conheciam a Deus, porque foram influenciados pelo sistema comunista , muitas vezes
interessavam-se e faziam perguntas como: "Qual é o livro que está a ler?"
Respondíamos: "É a Bíblia". E então eles perguntavam: "E o que é a Bíblia?" E a
conversa já estava em andamento. Provocar esse tipo de diálogo livrou-nos de muitos
problemas, especialmente para os pastores mais velhos, porque em momentos
diferentes, quando as coisas eram ilegais, eles eram vistos como apenas estando a
responder a perguntas e não a evangelizar ou a fazer proselitismo.
ACTIVIDADES
• Dê um caderno ou folha de actividades relativo à lição 10 a todas as pessoas do seu grupo.
Leiam e resolvam os exercícios juntos. Debatam as questões.
• Peça a alguém antes da reunião que leia e relate uma história que tenha encontrado na
Revista Engage.
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SUGESTÃO DE ALIMENTOS
A maioria dos supermercados têm à disposição sumos e refrigerantes importados do México
(Jarrito, Manzanita Sol, Fanta, etc.) ou de outro país. Compre vários tipos diferentes deles e leveos para a sua reunião ou evento missionário de grupo juntamente com pequenos copos para que
as pessoas possam prová-los .
CHAMADA À ACÇÃO
• Analisem em pequenos grupos o que a vossa igreja está a fazer para demonstrar que os
crentes são destemidos e corajosos no seu testemunho de Cristo.
• Desenvolvam um plano para ajudar a vossa congregação a tornar-se activa a testemunhar na
vossa comunidade. Organize uma visita de evangelismo à prisão – e, se possível, dirija um
culto de adoração a Deus lá. Visite um ler de idosos, bem como todas as casas situadas a 3
quilómetros da sua casa de oração e convide todos os que encontrar a participar da sua
igreja ou de um dos cultos.
DISTRIBUA A FOLHA INFORMATIVA 10
ORAÇÃO FINAL
• Ore pelos ministros do Evangelho e pelos leigos que servem ao Senhor em face a
perseguições, para que permaneçam serenos e destemidos, testemunhando ousadamente a
sua fé cristã.
• Verifique a linha de Mobilização de Oração desta semana
http://nmi.nazarene.org/10026/story.html bem como a Página PML no Facebook
www.Facebook.com/NMIPrayer para um ou mais pedidos de oração.
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LIÇÃO 11: A Igreja Avança Através dos Desafios
PROPÓSITO
• Compreenda que a Igreja do Nazareno está a crescer em muitas partes do mundo.
• Perceba que Deus vai sempre construir a Sua igreja, e podemos ter o incrível privilégio de
estar envolvidos
• Abrace o discipulado e a formação como necessários para aqueles que se comprometem a
seguir a Cristo.

Preparação
Leia as histórias várias vezes para que ela se tornem a sua história. Conheça-as bem, de modo
que possa frequentemente olhar as pessoas nos olhos em vez de ter que ler cada palavra
contida numa página impressa.
Imprima cópias suficientes dos folhetos, folhas de actividades, da Lição 9, presentes nos
Recursos no final das lições contidas neste manual. Assegure-se de ter lápis ou canetas
disponíveis, bem como Bíblias para ler os versículos indicados.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
Expresse o nosso compromisso perante Deus que, como filhos espirituais de Abraão, sabemos
que fomos abençoados para ser uma bênção para as nações do mundo (Génesis 12:1-3). Peça
ao Senhor que nos lembre constantemente disso.
ESCRITURA PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
• Atos 17:11-12
SUGESTÕES DE MÚSICAS
"As Boas Novas", Hino nº293;
FACTOS FASCINANTES
• Recentemente, o trabalho nazareno na Etiópia quase duplicou num ano. Existem hoje quase
50.000 nazarenos na Etiópia em 383 igrejas totalmente organizadas.
• O país sul-americano do Equador tem 186 igrejas do Nazareno organizadas e vinte e um
pontos de pregação.
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
História Missionária nº1
Actualmente, a Igreja do Nazareno tem ministérios em 159 áreas do mundo. Mais de dois terços
dos membros da Igreja do Nazareno vivem fora da Região dos EUA/Canadá. No septuagésimo
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quinto aniversário da nossa denominação, atingimos um objectivo de estar presentes em setenta
e cinco áreas do mundo; apenas há 30 anos. Hoje, a nossa igreja mais do que duplicou esse
número de áreas mundiais. A membresia em diversas áreas explodiu. O crescimento
exponencial que ocorre em algumas áreas lembra o crescimento registado no livro de Atos.
História Missionária nº2
Numa manhã de domingo, o pastor Valvassoura anunciou à sua congregação em Campinas,
Brasil, que teriam um culto de baptismos dentro de algumas semanas. O pastor pediu que todos
os que desejassem ser baptizados contactassem o escritório da igreja.
Mais tarde, mas ainda naquela semana, o pastor passeava por entre os dois edifícios do grande
campus da sua igreja. Uma senhora abordou-o e disse que queria fazer parte desse culto
baptismal.
"Conheço-a?", Questionou o pastor.
"Eu sou aquela senhora que tem um pequeno carrinho; aquela que vende pipocas e nozes todos
os domingos de manhã na rua, mesmo ao lado da igreja", disse ela.
"Bem, a senhora tem de se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como o seu Salvador",
afirmou o Pastor Valvassoura: "se quer ser baptizada".
"Eu sei", respondeu a senhora. "Estive do lado de fora da sua igreja durante meses. As janelas
da igreja estão quase sempre abertas. Ouvi o que o pastor prega. Ouvi a música. Ouvi a Palavra
de Deus que era lida. Ouvi os testemunhos. Há cerca de três semanas, o pastor convidou as
pessoas que queriam dar os seus corações a Jesus a fazer uma pequena e simples oração.
Nessa manhã de domingo baixei a cabeça, coloquei-a sobre o meu carrinho de pipocas e pedi a
Jesus que viesse ao meu coração. Agora, gostaria de ser baptizada."
A Igreja é, de facto imparável no seu crescimento. O evangelho faz caminho para fora através
das janelas abertas de uma igreja e para o coração de uma senhora que vende comida na rua.
Fonte: Stephen Heap, Missionário Nazareno
História Missionária nº3
A frase "muitos deles creram" de Atos 17:12 coaduna-se perfeitamente com uma história
contada por um missionário que trabalha numa Área de Acesso Criativo.
Kundi é um reparador de bicicletas e motos, mas faz mais do que isso. Ele também usa a sua
própria bicicleta para compartilhar aos outros Jesus, o único caminho, a única verdade e a vida
verdadeira. Kundi é então um pastor itinerante, que usa a bicicleta e a moto para visitar e
discipular cerca de 150 cristãos que vivem num circuito próximo, em dezasseis aldeias.
Kundi cresceu numa família com cinco irmãos. A sua mãe era agricultora. O pai era professor da
escola da aldeia e o seu salário mensal era de setenta dólares. Quando Kundi tinha catorze
anos, deixou a quinta da sua família e foi para a capital estudar formação profissional. Enquanto
estava lá vivia com o seu tio. Kundi ia à igreja com o tio que lhe ensinava e explicava as
passagens da Bíblia todas as noites, bem como ao Domingo. Por vezes, um pastor visitante de
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outro país também ia pregar naquela igreja, mesmo isso sendo ilegal. Um dia, Kundi pediu a
Jesus para ser o seu Salvador.
Com essa decisão, muitas coisas mudaram na vida de Kundi. Primeiro, a sua mãe foi libertada
de um espírito diabólico que a atormentava e oprimia. Depois, o pai de Kundi aceitou Jesus
como seu Senhor e Salvador. Logo após isso, os seus irmãos também colocaram a sua
confiança em Jesus. Em seguida, um dos amigos de Kundi estudou a Bíblia num curso por
correspondência patrocinado pela Overseas Missionary Fellowship e hoje ensina o que
aprendeu. Kundi cresceu, casou e também amadureceu na fé em Jesus e no conhecimento das
Escrituras.
Entretanto, muitos outros na comunidade de Kundi e nas aldeias circundantes desejavam
aprender sobre Jesus. Então, Kundi e a sua esposa começaram a visitar regularmente várias
famílias. No início, eram apenas duas ou três famílias numa aldeia que se reuniam numa casa
para ter lições bíblicas. Depois outros interessaram-se até que hoje existem 150 crentes em 16
aldeias.
Cada Domingo, Kundi visita duas ou três casas, onde muitos cristãos se reúnem. Ele também
tem uma equipa de nove ministros locais, alguns dos quais são seus parentes, que vão às
aldeias de dois em dois fazer evangelismo. Esta equipa de nove pessoas é treinada por
nazarenos de um país vizinho que os preparam para se tornarem pastores ordenados na Igreja
do Nazareno.
ACTIVIDADES
• Dê um caderno ou folha de actividades relativo à lição 10 a todas as pessoas do seu grupo.
Leiam e resolvam os exercícios juntos. Debatam as questões.
• Peça a alguém antes da reunião que leia e relate uma história que tenha encontrado na
Revista Engage.
SUGESTÃO DE ALIMENTOS
Pastilhas, bolinhos e biscoitos em caixas de lata provenientes de França são vendidos na
Amazon.com e noutros lugares. Ou procure nos seus mercados locais por produtos de França.
Compre alguns para os distribuir.
CHAMADA À ACÇÃO
Analisem as seguintes passagens da escritura para estudar três características fundamentais da
igreja cristã primitiva:
•
•
•
•
•

Atos 11:29-30
Atos 20:35
Romanos 15:26-27
Atos 4:31
1 Timóteo 2:1

Em pequenos grupos, respondam a estas perguntas: Será que a nossa igreja tem incorporado
essas características? O que pode a nossa igreja fazer para seguir o modelo dos primeiros
cristãos em ser testemunhas até aos confins da terra?
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Nota: As três características são dar (finanças), enviar obreiros e orar.
DISTRIBUA A FOLHA INFORMATIVA 11
ORAÇÃO FINAL
• Ore para que as Igrejas do Nazareno e os seus respectivos distritos em todo o mundo
tenham fortes lideranças locais, sejam apoiadas localmente, alcancem de forma e expressem
claramente a teologia da santidade no seu próprio idioma e de acordo com as suas próprias
formas culturais de pensamento.
• Verifique a linha de Mobilização de Oração desta semana
http://nmi.nazarene.org/10026/story.html bem como a Página PML no Facebook
www.Facebook.com/NMIPrayer para um ou mais pedidos de oração.
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LIÇÃO 12: Até os Corvos Ajudam na Construção
e Avanço do Reino de Deus
PROPÓSITO
• Determine-se a ser um seguidor de Cristo, ajudando a construir a Sua igreja, não
importando o preço.
• Saiba o que é que faz a Igreja ser considerada “imparável”.
• Crie um plano que irá ajudar a sua igreja local a ser imparável no seu testemunho de Jesus
Cristo, tanto local como globalmente.

Preparação
Certifique-se de envolver as crianças e os jovens na sua promoção de missões mundiais e
serviços e actividades de sensibilização e mobilização.
Imprima cópias suficientes dos folhetos, folhas de actividades, panfletos e demais
recursos presentes no final das lições contidas neste manual. Assegure-se de ter lápis ou
canetas disponíveis, bem como Bíblias para ler os versículos indicados.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
Peça a quem lidera a oração de abertura que expresse perante Deus o compromisso de
obedecer a 1 Crónicas 16:23-24: "Cantai ao Senhor, terra inteira; proclamai a Sua salvação dia
após dia. Declarai a Sua glória entre as nações, e os Seus feitos maravilhosos entre todos os
povos”.
ESCRITURA PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
• Atos 14:21-23
SUGESTÕES DE MÚSICAS
1. "Dai-nos Luz”, Hino nº307;
2. “Sonda-me Senhor”, Aline Barros
FATOS FASCINANTES
• O trabalho Nazareno no Sri Lanka cresceu mais de 50 por cento num ano recente. Existem
hoje mais de 5.000 nazarenos no Sri Lanka em quase oitenta igrejas organizadas.
• O distrito Paulistano no Brasil é tão apaixonado pelo evangelismo mundial que criou um
acampamento de jovens em separado para aqueles que se sentem chamados ao serviço
missionário. É chamado de "Escola Missionária para Adolescentes".
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HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
História Missionária nº1
Quando a Igreja do Nazareno chegou ao Sri Lanka, em 1999, a nação estava no meio de uma
guerra civil que tinha dividido o país desde 1983.
A denominação nazarena e o seu ministério de compaixão, o “NCM Lanka”, eram pequenos mas
já estavam habilitados e bem preparados quando o tsunami de 2004 atingiu o Oceano Índico,
devastando as costas leste e sul do Sri Lanka. Logo após o desastre em 2005, quando muitas
organizações de ajuda estavam a ir embora, o governo pediu à igreja do Nazareno para ajudar
com os esforços de reabilitação a longo prazo. Isto fez com que a nossa denominação ganhasse
uma incrível e fundamental credibilidade junto do governo e do povo. Isto providenciou o cenário
para 2009, quando o MNC foi convidado como o único grupo cristão a ministrar nos campos das
pessoas internamente desalojadas para abrigar centenas de milhares de pessoas que fugiam da
guerra civil.
Num desses acampamentos, os nazarenos do Sri Lanka, através do NCM, alimentaram 25.000
pessoas por dia durante seis meses. Esse esforço levou à implantação de três igrejas e de um
centro de desenvolvimento da criança.
A denominação continua a crescer através dos esforços do povo de Sri Lanka como Joseph
Siva. Antes que conhecesse a Cristo, Siva era um alcoólatra tal que até a sua família o expulsou
de casa. Quando aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Siva mudou radicalmente. Ele
tornou-se um estudante num colégio bíblico onde se conectou com a denominação nazarena e
se tornou um implantador de igrejas.
Ao deslocar-se de autocarro um dia, Siva olhou pela janela e sentiu Deus dizer-lhe que aquele
era o lugar onde Ele estava para começar um trabalho. Levou então a sua família para lá e
rapidamente encontrou um terreno que era perfeito para uma nova igreja. O proprietário não
vendeu o imóvel de imediato, mas deixou que Siva construísse lá uma casa rudimentar e lá
pudesse viver.
Mais tarde, o proprietário do terreno em que a família de Siva vivia finalmente vendeu as terras a
Siva por uma pequena quantia de dinheiro, e Siva construiu uma modesta igreja para a sua
congregação. Ele tinha algumas habilidades de construção, por isso, ele acrescentou um centro
de formação para ensinar carpintaria a outros pastores para que se pudessem auto sustentar.
Um dia, um grupo de extremistas religiosos encontrou Siva e, na esperança de inviabilizar o seu
ministério, espancaram-no tendo a intenção de o matar. Arrastaram o seu corpo para um poço e
foram-se embora. Durante três dias Siva estava incapaz de se mover. Finalmente, ao terceiro dia
ele conseguiu arrastar-se para fora do buraco e voltar para casa para a sua família.
Mais tarde, Siva e a sua família passaram por um período em que estavam praticamente a
morrer de fome. Quando visitava as famílias da igreja ou os que estavam interessados no
evangelho, frequentemente escolhia propositadamente a hora do lanche na esperança de que
alguém lhe pudesse oferecer um pouco de chá e alguns biscoitos.
Um dia viu alguns corvos (grandes pássaros pretos) empoleirados em fios eléctricos de toda a
rua. Recordando-se da história do Antigo Testamento em que Deus usou corvos para alimentar
Elias, Siva clamou a Deus: "O Senhor alimentou Elias por causa da sua fidelidade. Não pode
agora cuidar de nós?"
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No dia seguinte, Siva encontrou uma caixa com pedaços de coco debaixo de uma árvore ao lado
da sua casa. A sua esposa fez óleo de coco que foi vendido pelo dinheiro suficiente para
comprar comida para um dia. No dia seguinte, lá estava no mesmo local outra caixa de coco, e
no dia seguinte a esse, outra.
Um dia Shiva decidiu descobrir quem estava a trazer o coco. Escondeu-se e observou. Qual foi a
sua surpresa quando viu, e não era um "quem" mas um "quê". Vários corvos voavam em
direcção à sua casa com pedaços de coco no bico.
Siva percebeu então que os corvos estavam a tirar o coco de uma planta de processamento de
baixo da estrada. Seguidamente foi ter com o gerente da fábrica e explicou que os corvos
estavam a roubar-lhe algumas das suas matérias-primas, e que estas iam parar-lhe a casa. "Se
mas trouxer", disse o gerente, "Eu compro-as de si".
Os corvos continuaram a deixar o coco junto à casa de Siva durante meses. Com o dinheiro que
ganhou, devolvendo o coco à fábrica, Siva comprou comida para a sua família.
Hoje, existem boas instalações de treinamento nazareno composta de dois andares, igreja e
casa pastoral na propriedade que o Silva adquiriu. E Siva foi quem passou a liderar os esforços
do ministério de Compaixão NCM mencionados na primeira parte desta narrativa missionária, em
que 25.000 refugiados num campo de desalojados foram alimentados durante seis meses.
Quando os refugiados do acampamento voltaram para as suas aldeias de origem e encontraram
reunidos os companheiros Nazarenos de Siva, receberam-nos de braços abertos.
Fonte: Ron Gilbert, Missionário Nazareno
ACTIVIDADES
Dê um caderno ou folha de actividades relativo à lição 12 a todas as pessoas do seu grupo.
Leiam e resolvam os exercícios juntos. Debatam as questões.
Jogo de objectos
a. Recolha vários objectos como lâmpadas, saleiros, trigo, etc., para a aula.
b. Peça voluntários para que escolham um dos objectos e falem durante trinta segundos de
forma criativa sobre como esse objecto em particular se relaciona com a ideia do
evangelismo mundial.
c. Dê-lhes algum tempo para que introduzam elementos de diversão e emoção no jogo.
d. Recompense aqueles que demorarem somente os trinta segundos e que forem os mais
criativos e articulados no que disseram.
SUGESTÃO DE ALIMENTOS
Leve um saco de doces suecos e talvez biscoitos alemães e ofereça-os na reunião de grupo.
CHAMADA À ACÇÃO
• Analisem: O que é que faz com que a Igreja universal de Jesus Cristo seja imparável? O que
é que faz com que a sua própria igreja local seja imparável?
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• Faça um plano que ajude que a sua igreja local a ser imparável no seu testemunho de Jesus
Cristo, tanto a nível local quanto globalmente. Apresente o plano elaborado à junta da igreja.
DISTRIBUA A FOLHA INFORMATIVA 12
ORAÇÃO FINAL
•
•

Ore para que os crentes que se encontram em países onde o Cristianismo não é bem visto
nem bem aceite sejam sábios, bem como " imparáveis", no seu testemunho.
Verifique a linha de Mobilização de Oração desta semana
http://nmi.nazarene.org/10026/story.html bem como a Página PML no Facebook
www.Facebook.com/NMIPrayer para um ou mais pedidos de oração. Destaque esses
pedidos de alguma forma – ou num cartaz, ou num quadro ou usando qualquer outro meio
dinâmico – para que os membros do seu grupo se lembrem deles e não se esqueçam de
orar.
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CAUSA MISSÃO VIVA: A Igreja é imparável
Introdução
O que são CAUSAS?
As causas são nove semanas de encontros dinâmicos de grupo que inspiram o envolvimento
prático missional e experiencia prática. Quando Deus toca o coração das pessoas, estas
querem naturalmente, corresponder-Lhe ou, aprender mais Dele.
As duas Causas na Missão Viva: A Igreja Imparável são: FIRMEZA: SOFRENDO POR AMOR A
CRISTO e SACRIFICIO: O CUSTO DO DISCIPULADO. Ambas as CAUSAS discutem
perseguição e a Igreja.
A perseguição não é apenas algo que acontecia há muito tempo, quando a igreja começou a
reunir-se pela primeira vez e durante séculos passados; certamente ocorre também no mundo
de hoje. Mais cristãos foram martirizados no século XX do que em todos os séculos passados
juntos. A comissão estima que mais de 200 milhões de cristãos são actualmente perseguidos no
mundo.
Primeira CAUSA - FIRMEZA: SOFRENDO POR AMOR A CRISTO vai ajudar o seu grupo a
aprender mais sobre o passado e o presente da perseguição. Eles vão ver a história da
perseguição nos dias bíblicos, aprender o que a Bíblia diz sobre ela, e começar a aprender sobre
a perseguição no nosso mundo hoje.
Segunda CAUSA - SACRIFICIO: O CUSTO DO DISCIPULADO trará o tema da perseguição
para mais perto dos membros do grupo à medida que eles recebem informação sobre
perseguições e começar a pensar sobre o que elas significam nas suas vidas, e o que poderá vir
a significar no futuro. Esta Causa também dá alguma actividade para os seus estudantes.
Sobre o Autor e a Contextualização destas Causas
Estas Causas foram escritas pelo Dr. Roy Stults , que é actualmente o Coordenador dos
Serviços Educativos de A Voz dos Mártires. Roy serviu anteriormente na Igreja do Nazareno
durante 19 anos como missionário e pastoreou por oito anos em igrejas do Nazareno. É ex.
editor da revista Missão Mundial, a antecessora da Revista Engage –
www.engagemagazine.com. Também é pai de Aimee Curtis, que, até há bem pouco tempo,
editava a Missão Viva. Roy formou-se na Olivet Nazarene University (BA e MA), no Nazarene
Theological Seminary (MDiv), na Trinity Evangelical Divinity School (Doctorado em Missiologia),
e na The University of Manchester, na Inglaterra (PhD, Teologia).
Verá que A Voz dos Mártires (VM) é frequentemente citada como um dos principais recursos
presentes neste material. Como as aulas contidas neste guia missionário passaram por várias
fases no seu processo de produção, algumas pessoas têm perguntado: "Por que é que não
estamos a incluir mais informações sobre as pessoas da Igreja do Nazareno que são
perseguidas – os nossos irmãos e irmãs que sofrem pela sua fé?"
Boa pergunta! Na verdade, esse é o foco da Lição 8 da Primeira Causa. Em resumo, as
organizações, tais como A Voz dos Mártires, Portas Abertas, e outras trabalham com pessoas,
igrejas e países que já são conhecidos por serem perseguidos. Tais organizações não
governamentais divulgam as situações e áreas onde a perseguição já ocorre. Essa é a sua
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missão e já o é há décadas: trabalham na sensibilização da opinião pública relativamente à
perseguição cristã e servem os crentes perseguidos em todo o mundo. Então eles contam
histórias sobre pessoas que são perseguidas e identificam países e locais. A missão da Igreja do
Nazareno é fazer discípulos à semelhança de Cristo e desenvolver igrejas em todas as nações.
Sim, a nossa missão leva-nos para locais que são hostis ao cristianismo. Sim, alguns dos
membros do nosso povo amado enfrentam perseguição semelhante aos desafios que podemos
ler nos boletins de organizações como A Voz dos Mártires e Portas Abertas. Mas se fôssemos a
especificar e divulgar desafios semelhantes poderíamos colocar as nossas missões e o nosso
povo em perigo – portanto não o fazemos. Em vez disso, dependemos de outras organizações porque elas sim contam a maioria dessas histórias específicas que ajudarão a promover e
expandir a consciência das pessoas em relação a essa triste realidade. Apoiamo-los na sua
missão e as suas organizações, muitas vezes, ajudam o nosso povo de formas que nós não
poderíamos porque se o fizéssemos, estaríamos a colocar em risco a sua segurança.
E é precisamente por essa razão que nunca lerá, nestas lições, as mais variadas histórias sobre
nazarenos, quando o assunto são os atuais cristãos perseguidos no mundo. Saiba que enquanto
estiver a educar o seu grupo acerca deste problema universal que a cada dia aumenta mais,
também lhes estará a dar um panorama geral sobre o que os nazarenos enfrentam.
Encorajamo-lo a ler o extenso site dos VM, www.persecution.com. Eles oferecem muitas
actividades. Se a sua igreja gosta de atividades, talvez queiram incorporar mais dos programas
da VM na experiencia da vossa Causa Missão Viva, especialmente na Segunda Causa.
Oportunidades de Envolvimento
Desde nações remotas até à porta ao lado, há muitos caminhos que os nazarenos cruzam para
ultrapassar barreiras em nome de Deus, estendendo a mão a qualquer um que se queira unir à
Igreja do Nazareno ou não.
Planeamento
Reúna-se com o seu pastor e com os líderes responsáveis pelas missões. Verifiquem a
organização e disposição dos conteúdos de cada semana. Considerem o nível cultural da vossa
congregação e debatam vantagens e desvantagens. Orem juntos, pedindo sabedoria e
orientação ao Espírito Santo; e revejam o calendário da igreja de forma a encontrar o momento
adequado para apresentar a CAUSA.
Decidam quem vai leccionar a CAUSA. Idealmente, uma pessoa devia coordená-la com
diferentes apresentadores semanalmente. Envolvam pessoas apaixonadas por estes temas de
diversidade cultural. Considerem a participação efectiva e comprometida de adolescentes e
jovens adultos. O pastor e o presidente das Missões devem apoiar, devem ser conscientes da
evolução, devem estar disponíveis para responder às perguntas; no entanto, os leccionadores
são responsáveis pelas sessões semanais.
Apresente o material contido na CAUSA semanal ou reúna informações; cabe a si e aos líderes
da CAUSA. Familiarize-se com o tópico sobre o qual incidirá a semana, antes de planear.
• Convide pessoas que são apaixonadas pelos temas apresentados a ser líderes das reuniões
das CAUSAS.
• Visite a página da Missão Viva no Facebook, www.facebook.com/groups/104428492923551/
antes, durante e depois das reuniões de CAUSAS, a fim de receber e compartilhar
ideias/resultados.
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• Determine a resposta à CAUSA. Para uma oferta, seriam os donativos recebidos
semanalmente ou uma só vez no fim? Poderia um evento para toda a comunidade
providenciar o seu alcance? Devia isto ligar-se com os planos do 100º aniversário da MNI que
o seu distrito escolheu?
• Distribua os folhetos complementares fornecidos. Eles trazem informações adicionais,
pedidos de oração e material interactivo.
• Alegre-se com o que Deus faz através da participação do seu grupo.
Revista Engage é uma publicação online da Igreja do Nazareno. As pessoas lêem e
compartilham histórias do que Deus está a fazer em todo o mundo. Visite
www.engagemagazine.com
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Primeira CAUSA
Firmeza: Sofrendo por Amor a Cristo
Semana 1 - A Perseguição Existe?
Preparação
• Poderá encontrar informações sobre a existência de perseguição em www.persecution.com,
www.opendoorsusa.org, e www.persecution.org
• Assista ao vídeo no www.worldwatchlist.us/about e considere mostrar este vídeo ao seu
grupo.
Debate: A perseguição existe hoje?
• Por que é que alguns negam que a perseguição existe ou pensam que não nos devemos
preocupar com ela?
• Será possível que algumas pessoas pensem que, se não pensarmos nas perseguições que
outros sofrem, elas desaparecerão?
• Se reconhecermos que a perseguição ocorre hoje, será que isso nos força a fazer algo?
A frequência da perseguição
• Muitas organizações têm começado a informar a igreja sobre a perseguição, trabalhando
para a sua eliminação, para apoiar a liberdade religiosa e para fornecer apoio prático àqueles
que são perseguidos.
• A perseguição ocorre no Oriente Médio, Extremo Oriente (China, Coreia do Norte), Sul da
Ásia e norte da África. Pessoas extremamente radicais e fundamentalistas provenientes de
algumas religiões do mundo (incluindo o islamismo e o hinduísmo) perseguem os cristãos.
• Veja os dez países onde a perseguição é pior: www.worldwatchlist.us/world-watch-listcountries/
Definição de perseguição
• A perseguição pode ser definida como "a falta de plenos direitos humanos, juntamente com
algum tipo de sofrimento."
• Outra definição de perseguição consiste em infligir sofrimento àqueles que são diferentes (em
raça, religião ou opinião política) de tal forma que só pelo facto de existirem se tornam
ofensivos e intoleráveis ao perseguidor.
• A perseguição é um assunto complexo. Frequentemente, perseguição étnica, social e política
acompanham a perseguição religiosa. Por exemplo, se um grupo étnico minoritário numa
determinada sociedade é sobretudo cristão e os que estão no poder são de outra orientação
política e religiosa, os cristãos podem ser perseguidos por mais de uma razão e de variadas
formas.
• Como definiria a perseguição?
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O que é a perseguição cristã?
Debatam que tipos de perseguição são exibidos neste cenário da vida real que aconteceu com
os nazarenos que apresentavam o filme Jesus num país da Ásia Meridional, numa vila onde os
habitantes eram seguidores fundamentalistas de outra religião. Um dos colaboradores do filme
conta-nos a história:
Quando começámos a exibir o filme, os fundamentalistas desligaram a electricidade,
desconectando tudo do gerador. Em seguida, partiram as nossas máquinas e
levaram-nos para o seu edifício religioso. Lá, amarraram-nos com cordas,
empurraram-nos, atiraram-nos de um lado para o outro, bateram-nos na cara e
cuspiram para cima de nós. Os anciãos e mestres da sua religião fizeram acusações
contra nós, e não quiseram ouvir as nossas explicações. Mantiveram-nos trancados
no edifício durante toda a noite, decidindo que iriam matar-nos na manhã seguinte.
Ao longo da noite, orámos pelos dois guardas e tivemos a oportunidade de lhes
pregar as boas novas do Evangelho de Jesus. Deus falou-lhes então aos seus
corações e eles ajudaram-nos a fugir. Durante vários dias, tivemos medo de lá voltar.
No entanto, após algum tempo, ouvimos dizer que a aldeia estaria mais acolhedora e
retornámos. À medida que íamos novamente pregando, cerca de trinta pessoas
aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e manifestaram o desejo de ser
baptizadas o mais rápido possível.

Semana 2 - Ensinamentos do Antigo Testamento sobre a Perseguição
Preparação
• Leia as passagens citadas abaixo. Poderá escolher porções delas e lê-las na reunião, deixar
os participantes lê-las na reunião ou concentrar-se em contar a história completa conforme se
encontra na Bíblia.
• Se desejar, pode fazer cópias do "Quem sou eu?" da Folha de Actividades e dar a cada
pessoa, ou usá-lo num teste surpresa no início da sessão.
Perseguição no Antigo Testamento – Pontos importantes a ser mencionados
•
•
•
•

O sofrimento por se fazer o que é correto é verificado na Bíblia.
Os crentes sofrerão por acreditar e fazer a vontade de Deus.
A perseguição fará parte da decisão de servir ao Senhor.
A perseguição faz parte da sua vida diária?

Caim e Abel (Génesis 4:1-16): Primeiro exemplo na Bíblia de alguém que morre por fazer o que
é correto.
• Abel foi morto porque o seu coração estava certo quando ofereceu o seu sacrifício a
Deus.
• Houve um problema com o sacrifício de Caim, porque Deus não o aceitou.
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• 1 João 3:12: "Não sejas como Caim, que pertencia ao maligno e por isso matou o seu
irmão. E por que é que o matou? Porque as suas obras eram más e as ações do seu irmão
eram justas."
José (Génesis 37:2-50:26):
• José foi primeiramente vendido como escravo pelos seus irmãos, que estavam com ciúmes e
tinham inveja dele. (Génesis 37)
• José fez o que era correto e acabou na prisão! (Génesis 39)
• Deus pegou no mal (dos seus irmãos e esposa de Potifar) e transformou-o em bem - de
modo que José foi o instrumento de redenção e salvação para a sua família, os mesmos que
o maltrataram! (Génesis 40-47 )
• Há alguma coisa que foi concebida como um grande mal e acabou por se transformar em
bem para si?
Daniel, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego (Daniel 1, 3 e 6)
• Esta é a história de quatro jovens hebreus cativos na Babilónia, pessoalmente inocentes, mas
a sofrer por causa dos pecados da sua nação. Estes jovens recusaram-se a ser
contaminados por comida pagã, ídolos ou leis contrárias às de Deus.
• Três desses jovens homens (Sadraque, Mesaque e Abede-Nego) não se curvaram ao ídolo
de Nabucodonosor e por isso foram mandados para uma fornalha, mas Deus resgatou-os.
• Daniel foi colocado na cova dos leões por não obedecer ao decreto do rei Dario de se curvar
à sua imagem. Deus também o resgatou.
• Será que Deus resgata sempre o seu povo do mal, do sofrimento e da dor?
Semana 3 - Ensinamentos do Novo Testamento sobre a Perseguição
Preparação
Leia as Escrituras relacionadas para que esteja familiarizado com elas.
• Ensine sobre a perseguição em Mateus 5:10: "Bem-aventurados os que são perseguidos por
causa da justiça."
• Mateus 24:9: "Então sereis entregues para ser perseguidos e condenados à morte, e sereis
odiados por todas as nações por causa de mim."
• Debatam: Jesus diz-nos claramente que, se o seguirmos, iremos passar pela perseguição e
pelo sofrimento. Será uma bênção ser-se perseguido? Como?
• Faça cópias e use os folhetos disponibilizados para a lição da CAUSA 3 à medida que for
apresentando os vários tópicos desta sessão.
Jesus e as Suas experiências com a perseguição em Lucas
• Em Lucas 4:14-30, vemos o exemplo de Jesus a ser expulso da cidade pelos seus vizinhos,
amigos e, possivelmente, até membros da família. Debatam: Já se sentiu perseguido por
aqueles que estão perto de si?
• Leia Lucas 12:4. Debatam: Como é que esta passagem nos ajuda a prepararmo-nos
emocionalmente para a ideia da perseguição?
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• Lucas 22:47-23:44 mostra-nos a perseguição final que Jesus enfrentou. Considere deixar a
sua classe ler rapidamente o capítulo e apontar formas pelas quais Jesus foi perseguido.
Ensinamentos em João (palavras de Jesus)
• João 15:20: "O servo não é maior do que o seu mestre. ‘Se eles me perseguiram, também
vos perseguirão a vós.’”
Paulo e a perseguição
• Paulo sofreu por Cristo. Veja 2 Coríntios 1:9-11, Atos 16-17, e 2 Timóteo 3:10-12. Mencione
como Paulo foi perseguido ou deixe que os alunos consultem as escrituras e detetem
(compartilhando) como é que essa perseguição se deu.
• Leia 2 Timóteo 3:12: "Na verdade, todos os que queiram viver piedosamente em Cristo Jesus
serão perseguidos". Pergunte aos membros do seu grupo: Concordam com esta afirmação
de Paulo? Porquê ou por que não?
• Debatam: Podem pensar em alguém que seja perseguido por viver uma vida piedosa?
Ensinamentos sobre a Perseguição: 1 Pedro
• Leia: 1 Pedro 2:20-21: "Se sofreis por fazer o bem, se sois afligidos e o suportais, isso é
louvável diante de Deus. Para isso fostes chamados, porque Cristo sofreu por vós, deixandovos exemplo para que sigais os seus passos."
• Debatam: Algum membro do grupo já sofreu por fazer o que é correto? Conhecem alguém
que tenha passado por algo desse género?
Hebreus: Escrito aos que passam por perseguição
• Hebreus 10:32-36: Fiquem lado-a-lado com aqueles que estão a ser perseguidos.
• Hebreus 13:03: Lembremo-nos dos presos, como se estivéssemos lá com eles.
Sobrevivendo à Perseguição:
• Como é que 2 Coríntios 4:8-11 nos ajuda a sobreviver à perseguição, e nos dá esperança
para situações presentes ou possíveis futuras de perseguição?

Semana 4 – Uma Breve História da Perseguição
Preparação
• Familiarize-se com as informações abaixo e expresse-as ao seu grupo no seu próprio estilo.
Considere a possibilidade de desenhar num cartaz ou num quadro a cronologia da
perseguição cristã. Pode encontrar mais informações úteis em
www.religionfacts.com/christianity/history/persecution.htm e pesquisando por “perseguição
cristã” no Google.
• Se quiser, distribua cópias do folheto que descreve o que aconteceu com os discípulos de
Jesus.
Pontos básicos da perseguição
A morte de Estêvão, no livro de Atos foi o primeiro martírio registado no Novo Testamento.
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Martírio dos Discípulos
• O cristianismo começou num clima de perseguição e cresceu num clima de hostilidade. Os
primeiros cristãos já esperavam completamente a perseguição. Porque Jesus morreu na cruz,
não havia honra maior do que morrer com Ele na realização da Sua obra. Dos primeiros
discípulos, acredita-se que somente de João não experimentou a morte de mártir.
• Os detalhes dos martírios dos discípulos e apóstolos são encontrados em fontes tradicionais
da igreja primitiva. Essas fontes tradicionais consistem nos escritos dos Padres da Igreja e na
primeira história oficial da Igreja escrita pelo historiador Eusébio, em 325 dC. Veja
www.allaboutfollowingjesus.org/voice-of-the-martyrs.htm.
Os cristãos no Império Romano: Perseguição Constante
•
•
•

Os cristãos experimentaram perseguição persistente, embora essa perseguição dependesse
do imperador no poder. A perseguição por eles vivida aumentou significativamente durante o
quarto século.
Os cristãos recusaram-se a participar de cerimónias pagãs, e por isso eram vistos como
ateus.
A maior ofensa à religião tradicional de Roma foi a insistência cristã de que Jesus é o Senhor,
em vez de declararem que o imperador era o Senhor.

A perseguição através dos tempos
•
•

Do IV ao XII séculos, existiu uma perseguição esporádica, mas essa foi de facto uma época
de relativa paz.
Do século XXI ao século XX, a perseguição continuou em vários lugares.

Estatísticas sobre Martírios
•
•

De acordo com a nova enciclopédia dos mártires cristãos, dois terços de todos os mártires
nos 2000 anos de história da igreja morreram durante o século XX.
Entre os anos de 1990 e 2000, cerca de 160.000 cristãos eram martirizados por ano. Desde
então, a média baixou consideravelmente - tem andado agora por volta dos 100.000 por ano.

Debate
•
•
•
•

Por que é que os primeiros cristãos esperavam sempre pela perseguição?
Acha que seria mais difícil ser perseguido ou ver alguém que ama ser perseguido?
Por que é que os poderes políticos e religiosos em algumas áreas perseguem os cristãos? O
que é que esperam alcançar com isso?
Acha que a perseguição destrói um movimento ou fortalece-o? Porquê?

Semana 5 – Tipos de Perseguição
Preparação
• Se puder, esta seria uma boa lição para se usar projector de vídeos.
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• Se não tiver acesso à Internet no local onde está a leccionar, salve o mapa das nações
restritas deste site no seu ambiente de trabalho e projecte-o para que os alunos possam ver:
www.persecution.com/public/restrictednations.aspx?clickfrom=bWFpbl9tZW51.
• Faça cópias dos materiais relativos à lição 5 da primeira CAUSA.
• Leia os parágrafos do relatório do Acordo Internacional de Liberdade Religiosa de 2012
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?dlid#wrapper.
Tópicos resumidos do Relatório do Acordo Internacional de Liberdade Religiosa
• O direito à liberdade de religião está sob condições em muitos países do mundo e, em alguns
casos, continuam a aumentar as violações a este direito inalienável e fundamental.
• Mais de metade da população mundial vive sob a opressão de regimes e/ou governos que
severamente restringem ou proíbem a liberdade dos seus cidadãos para estudar, acreditar,
observar e praticar livremente a fé religiosa da sua escolha.
• Os crentes e as comunidades religiosas sofrem violações ao seu legítimo direito à liberdade
religiosa quer sejam elas patrocinadas/impulsionadas pelo governo quer apenas
toleradas/permitidas. Essas violações incluem, mas não estão limitadas, ao seguinte:
campanhas difamatórias do bom nome e da honra, confiscação das propriedades e do
património de bens das igrejas em favor do governo; os cristãos são constantemente
vigiados pelas forças da polícia de segurança e até por divisões especiais de "polícia
religiosa", há proibições duras contra a construção e reparação de locais de culto, e isto
a juntar à negação do direito de reunião para adoração e uso de leis arbitrárias que
rebaixam as comunidades cristãs ao status da ilegalidade, a negação da busca pela
educação ou acesso a cargos públicos e a proibição da publicação , distribuição, ou até
conservação da literatura cristã (como por exemplo a Palavra de Deus escrita) e
materiais religiosos.
• Ainda pior, muitos crentes cristãos em vários países enfrentam formas ainda mais graves e
violentas de perseguição religiosa como: detenção, tortura, espancamentos, casamentos
forçados, estupros, prisão, escravatura, a morte em massa de cristãos apenas por causa da
sua crença pacifica em e prática da sua fé.
• Em muitos países, os cristãos são obrigados a frequentar os seus cultos secretamente, e os
líderes religiosos são alvo de constantes abusos arbitrários por parte de forças nacionais de
segurança e movimentos populares hostis.
Debate
• O que é que este documento diz sobre a perseguição e compare isso com a situação política
do seu próprio país.
• Quais são as formas de perseguição mencionadas?
• Podem dar alguns exemplos de lugares onde sabem que essas violações e perseguições
estão a ocorrer hoje? Dê a cada pessoa do grupo a folha de actividades correspondente à
Lição 5 da CAUSA 1 e debatam vários tipos de perseguições existentes nesses países.
Nações Restritas e Áreas Hostis
Explique ao seu grupo a diferença que existe entre uma nação restrita e uma área hostil.
•

NAÇÃO RESTRITA: Inclui os países onde a política ou prática governamental impede
os cristãos de obter Bíblias ou outra literatura cristã. Também estão incluídos os países
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•
•

•

onde as circunstâncias permitidas/toleradas pelo governo ou as leis anti-cristãs
sancionadas levam os cristãos a ser perseguidos, presos, mortos ou privados de bens e
liberdades por causa do seu testemunho.
ÁREA HOSTIL: Aqui estão incluídas grandes áreas em países onde os governos
sempre tentam fornecer protecção à população cristã, mas os cristãos são vítimas de
violência por causa do seu testemunho.
Se puder, projecte o mapa do seguinte site:
www.persecution.com/public/restrictednations.aspx?clickfrom=bWFpbl9tZW51 e
incentive as pessoas do grupo a olhar para ele durante alguns minutos. Se clicar em
qualquer um dos pontos, estes deverão mostrar-lhe os nomes dos países.
o Saliente que temos missionários nazarenos a servir em muitos desses países.
Explique que muitas vezes não se ouvirão notícias específicas sobre eles,
porque estamos a tentar protegê-los. Embora algumas organizações falem
livremente sobre missionários e outros líderes que são perseguidos nesses
países, essas são as organizações que trabalham directamente na ajuda a
pessoas que já são conhecidas como missionárias e cristãs que estão a ser
perseguidas. Tentamos manter os nossos missionários protegidos, então
relatórios e pedidos de oração são gerais, não específicos.
o Peça ao grupo para pensar por alguns minutos sobre o que significaria viver
num desses países – como é que as suas vidas quotidianas mudariam se
vivessem numa nação restrita ou numa área hostil.
Termine a lição permitindo que vários membros do grupo orem por missionários
nazarenos que servem nesses países (até podem chamar os países pelos nomes).
Lembrem-se - esses missionários frequentemente têm as suas famílias com eles, e o
seu trabalho pode ser lento e sem acesso ao apoio que pode ser dado aos missionários
em campo aberto. Analisem como é que podem orar por essas pessoas (encorajamento,
segurança, etc.)

Semana 6 – Níveis de Perseguição
Preparação
Familiarize-se com o padrão típico de perseguição. Duplique as folhas de actividades para uso
na reunião pelos seus alunos. Escreva as palavras-chave (em negrito) num quadro. Deixe os
alunos definir cada palavra listada para falarem sobre perseguição.
1. Há um padrão de perseguição mais ou menos consolidado. A perseguição começa com:
1. Desinformação: Um grupo é caluniado ou injustamente atacado, normalmente através
da imprensa.
2. Assédio: As pessoas sofrem de impedimentos legais, são mal tratadas por parte das
autoridades constituídas, e enfrentam prisão arbitrária.
3. Discriminação: O grupo tem a liberdade básica de adoração, mas a lei torna mais difícil
o exercício dessa liberdade, muitas vezes inviabilizando-o.
4. Perseguição: As pessoas são repetida, insistente e sistematicamente mal tratadas –
resultando em graves danos para as suas vidas - sendo também privadas de direitos
humanos básicos por causa de crenças religiosas.
Distribua o folheto. Leiam-no todos juntos e peça aos alunos que dêem exemplos de cada etapa.
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2.

A perseguição oficial muitas vezes também passa por um padrão discernível passando
da desinformação directamente para a perseguição concretamente dita. Em cada etapa,
o papel do Estado e das suas agências pode ser activo ou passivo. Por exemplo:
• Etapa 1: desinformação passiva (o Estado permite)
• Etapa 2: desinformação activa (Estados patrocinadores através de leis
injustas, multas, etc.)
• Etapa 3: discriminação passiva (Estado permite)
• Etapa 4: discriminação activa (Estados patrocinadores)
• Etapa 5: perseguição passiva (Estado permite)
• Etapa 6: perseguição activa. É quando o Estado e as suas agências se
tornam participantes activos na tarefa de destruir ou confiscar bens, prender ou
aprisionar minorias religiosas, torturar ou executar crentes por causa da sua
tradição de fé. Neste ponto, o Estado ofensivo não apenas viola o princípio
universal de longa data do comportamento humano como visto na Regra de
Ouro da ética política, mas está em violação directa a normas internacionais
conforme expressas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Carta
das Nações Unidas e noutros lugares (Estados patrocinadores).

Debate
• Encontram alguma evidência de qualquer um desses elementos do padrão de perseguição
apresentado no nosso país? Em que posição da escala acha que nos encontramos e porquê?
• Como devemos reagir quando vemos evidências deste tipo de perseguições? Devemos
aceitar a perseguição como inevitável para os cristãos e um sinal do fim dos tempos? Ou
devemos combater a discriminação e perseguição cristãs?
• A Palavra de Deus diz-nos para orarmos pelos nossos líderes governamentais (1 Timóteo
2:1-4). Vamos gastar um pouco de tempo agora não apenas a orar por aqueles que são
perseguidos, mas também pelos nossos líderes; para que o Espírito Santo trabalhe neles e
através deles.

Semana 7 – Porque é que os cristãos são perseguidos?
Os cristãos têm enfrentado e vão ainda enfrentar a perseguição:
1. Por motivos religiosos (João 16:2, Atos 8). Que religiões perseguem os cristãos actualmente?
• O Islão, de distintos modos e em vários momentos tem perseguido os cristãos ao longo
de mais de 1.400 anos. Os cristãos que vivem sob o regime da dominação islâmica
sofrem discriminação dolorosa e perseguição severa pela sua fidelidade a Cristo.
Aqueles que optarem por deixar o islão por Jesus muitas vezes pagam com a sua
própria vida.
• Em nações hindus e budistas, o nacionalismo religioso tornou-se uma ferramenta para
ganhos políticos. A religião majoritária é favorecida em troca de apoio político. As leis
"anti-conversão" em alguns países hindus, budistas e outros tornam difícil, se não
mesmo ilegal, a possibilidade das pessoas mudarem publicamente de religião. Apesar
das leis serem frequentemente criadas para prevenir que uma religião leve pessoas
para si usando a força, coerção ou aliciamento (como os ganhos financeiros ou
políticos), o problema vem com a interpretação das leis que por vezes são usadas para
perseguir em vez de proteger.
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• O tribalismo, em que os líderes vêem o seu próprio grupo étnico como superior a todos
os outros (etnocentrismo). A lealdade da pessoa à sua tribo e/ou religião é vista como
o aspecto mais importante da vida tribal; aspecto este que, na opinião dos mestres das
tribos, deve ser protegido – as pessoas têm de ser preservadas de influências
externas. Isto ocorre especialmente em partes da África. A Coreia Antiga foi chamada
de “Reino Eremita” porque tentou isolar-se para preservar a sua cultura e rejeitou
qualquer tentativa por parte de estrangeiros que queriam viver lá.
2. Por razões políticas. (Mateus 10:17-18, Atos 12:1-2; 17:5-7; 18:12, Apocalipse)
• Os cristãos são vistos como uma ameaça à ordem civil.
• Quando Pedro pregou ao Sinédrio: "E não há salvação em nenhum outro, pois não há
nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos"
(Atos 4:12), estava a citar Augusto César, que tinha proclamado em 17 AC, que "a
salvação não pode ser encontrada em nenhum outro além de César Augusto, e não há
nenhum outro nome dado aos homens no qual possam ser salvos." Pedro estava a
proclamar Jesus como Senhor de tudo, inclusive (e especialmente) do Estado!
• A fé cristã pode frustrar agendas políticas. A moral cristã pode estar em contraste
directo com agendas sociais que o governo ou particulares grupos de interesses
podem estar a promover.
Debate
• Os cristãos são por vezes percebidos como uma ameaça ao sistema religioso
predominante. Porquê?
• Por que é que os cristãos são vistos como uma ameaça ao poder político?
• Consegue referir alguns países onde os cristãos são vistos como uma ameaça
religiosa ou política? Quais?
• A partir do nosso estudo das aulas anteriores, como é que uma pessoa que está a ser
perseguida por causa da sua fé se pode ver afectada na sua família, nas suas finanças
e na sua vida quotidiana?
Ao terminar esta sessão, incentive os alunos a ler o folheto disponibilizado para a Lição 7,
"Criados com a perseguição - História dos nazarenos no Bangladesh". A história completa pode
ser encontrada no livro missionário das MNI para 2014-2015 “Filhos e Filhas do Bangladesh”.

Semana 8 - Contrapondo Abordagens sobre a Perseguição:
Perspectiva Nazarena e de Outras Organizações
Preparação
Provavelmente já experimentou isto na sua igreja - alguém enviar-lhe a si ou a outros e-mails ou
levar para a igreja revistas sobre pessoas que estão a ser perseguidas por causa da fé noutros
países.
Você e os membros do seu grupo podem perguntar-se: "Então e nós? O que dizer de nós? Não
estão nazarenos a fazer a obra de Deus em áreas onde a perseguição está a acontecer?"
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Afinal de contas, vocês não recebem e-mails a pedir orações em favor de nazarenos
perseguidos, nem lêem histórias tocantes relativas a nazarenos perseguidos em materiais e
publicações da Igreja. As poucas histórias de que ouvem falar não especificam áreas ou nomes
de missionários.
Para esta sessão, certifique-se de que compreenderá as diferenças entre a filosofia da Igreja do
Nazareno na divulgação da perseguição e as de outras organizações. E ajude as pessoas
presentes na reunião a perceber que orar e fazer doações em tais casos é tão importante quanto
se soubéssemos nomes específicos dos evangelistas e missionários e áreas onde atuam. (Muito
poucas pessoas, mesmo entre os líderes da sede mundial dos ministérios nazarenos, têm
acesso a pormenores, por questões de segurança.)
Se quiser, distribua agora o folheto para a Lição 8 e sugira formas de orar por aqueles que se
encontram em Área de Acesso Criativo.
Diferenças entre filosofias
A Missão da Igreja do Nazareno
•
•
•
•

•

A sua missão ou objectivo central é fazer discípulos e implantar igrejas.
A ênfase é dada na protecção do trabalho de longo prazo da igreja numa determinada área.
Os líderes do trabalho missionário e da igreja devem ser mantidos fora dos locais de
facções hostis, protegidos e em segurança, tanto quanto seja possível e sem comprometer
o evangelho.
Consequentemente, os nomes dos países que perseguem os cristãos não são
mencionados em publicações (esses lugares são chamados Áreas de Acesso Criativo ou
Países de Acesso Criativo), nem os nomes dos missionários ligados a qualquer nação em
particular.
Esta forma de proceder dá aos missionários e aos obreiros locais uma maior liberdade no
cumprimento dos objectivos pretendidos, mas também exige que eles sejam cuidadosos e
vigilantes.

Organizações que alertam para a perseguição (como A Voz dos Mártires ou Portas
Abertas) têm uma missão diferente.
Elas ministram aos cristãos perseguidos de maneira prática.
•

•
•

•

Apoiam as igrejas e os ministérios em áreas hostis, fornecendo meios para evangelizar
(recursos como Bíblias ou bicicletas para os pastores e evangelistas, bem como a ajuda às
famílias dos que foram presos por causa da fé e dos que foram martirizados) e continuam a
colaborar sob coacção.
Servem todos os cristãos perseguidos independentemente da denominação a que estejam
vinculados e cooperam com várias denominações a fim de prestar apoio às igrejas e seus
líderes em países hostis.
Organizações como A Voz dos Mártires protegem a igreja indígena e os obreiros que viajam
para alguns países de modo a aprender quais são as necessidades dos cristãos que lá
estão, bem como estabelecer programas para atender a essas necessidades, mas também
divulgam registos sobre a realidade da perseguição das igrejas do mundo livre.
Outras organizações publicam nomes e lugares de acordo com os desejos da igreja
perseguida. Alguns querem a sua história contada, outros preferem esconder os detalhes
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para sua própria protecção e para protecção dos seus ministérios; e ainda outros não
desejam ver as suas realidades reveladas em absoluto.
Debate
•
•
•

Quais seriam os desafios adicionais para os cristãos que tentam ganhar vidas para Jesus
em países onde o seu trabalho não pode ser reconhecido?
Quais são os desafios adicionais para as famílias?
De que formas específicas podemos orar por essas pessoas? Lembre-se que mesmo não
sabendo os seus nomes, Deus sabe.

Tire alguns momentos para orar pelos missionários e líderes nazarenos que se encontram em
Área de Acesso Criativo.

Semana 9 – Resposta à Perseguição
Preparação
Faça cópias do folheto para a lição 9 (o mesmo texto que se encontra abaixo) e leia-o com os
seus alunos, permitindo-lhes o debate de ideias à medida que vão lendo e encontrando coisas
dignas de menção. Em seguida, passem às questões para debate e resolvam-nas em conjunto.)
Como lidar espiritualmente com a perseguição?
Reconhecemos a Unidade do Corpo de Cristo
•
•
•

Se um membro sofre, todos sofrem com ele (1 Coríntios 12:26).
Estamos com a igreja perseguida: "Às vezes és publicamente exposto a insultos e
perseguições; noutras, ficaste lado a lado com os que assim foram tratados" (Hebreus
10:33).
A perseguição de uma parte do corpo de Cristo é, em última análise, a perseguição de
todos nós – de todo o corpo.

Estamos aqui para praticar o Amor Radical
•
•

Jesus disse: " Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem " (Mateus 5:44).
Ministre e ajude os seus perseguidores: "Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer"
(Romanos 12:20).

Procure ganhar os seus Perseguidores para Cristo
•

Richard Wurmbrand (fundador da A Voz dos Mártires), que esteve em confinamento
solitário por 3 anos (14 anos de prisão), fez o propósito de ganhar para Cristo aqueles que
lhe batiam e maltratavam quer física quer psicologicamente. Depois de Wurmbrand ter dito
a um funcionário da prisão que o amaria apesar da sua crueldade, o homem tornou-se
cristão.
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•
•

Wurmbrand escreveu: "Uma flor, se a pisarmos e destruirmos, ainda nos recompensa
dando-nos o seu perfume. Da mesma forma os cristãos, torturados pelos comunistas,
recompensavam os seus torturadores por amor".
Não retalie: "Não retribuam a ninguém mal por mal" (Romanos 12:17).

Pratique o espírito do perdão
•
•
•

Os Cristãos perseguidos testemunham ao perdoar os seus perseguidores.
"Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai que está nos
céus vos perdoará as vossas. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas,
também o vosso Pai Celestial vos não perdoará" (Mateus 6:14-16).
"Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa
contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também." (Colossenses 3:13).

Debate
Faça um inventário espiritual das suas atitudes, carácter espírito.
•
•
•

Vejo a Igreja a nível global como parte da minha família?
Como tenho caminhado na questão de perdoar os meus inimigos?
Continuo a guardar qualquer tipo de ressentimentos ou rancores?

Oração
Encoraje os alunos a examinar os seus corações para verem se estão num relacionamento
correto com Deus e os outros nas suas vidas. Conduza um momento de oração em grupo,
pedindo que o Espírito Santo não só esteja com os cristãos que se encontram em situação de
perseguição, mas também que nos ajude a lembrarmo-nos deles - os que estão na Igreja do
Nazareno e mais amplamente os que são membros da igreja em geral – e que por eles oremos
continuamente.
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CAUSA MISSÃO VIVA: A Igreja é imparável
Segunda CAUSA
Sacrifício: O Custo do Discipulado
Semana 1 – Simulando um Culto Secreto
Preparação
Uma maneira de entender a igreja perseguida é simular (fingir ter) um culto secreto. (Veja o
folheto correspondente à lição.)
•
•

Os cristãos aos quais é negado o direito de se reunirem para adorar a Deus fazem-no
de forma discreta e em segredo, então a simulação irá ajudar a mostrar o que eles
passam, ao ser restringidos na adoração.
Jovens estudantes, líderes de missões, na Olivet Nazarene University organizaram um
culto subterrâneo no campus da sua faculdade.
o Encontraram-se na cave de um dos prédios onde funcionavam as aulas, num
corredor sem janelas para que ninguém pudesse ver de fora.
o O culto começou à meia-noite e 125 estudantes deslocaram-se silenciosamente
para o local e usaram velas para ver.
o Ninguém tinha uma Bíblia já que em muitos lugares é ilegal possuir uma.
Louvores, hinos e corinhos foram cantados baixinho e somente entoados a pela
memória.
o O corredor estava quente e abafado; aquela não foi uma experiência
confortável.
o No entanto, a atividade ajudou a mostrar aos alunos a realidade de um culto
secreto que muitas igrejas perseguidas vivem, assim como a seriedade no
compromisso com o discipulado que a igreja oprimida e perseguida também
tem.

Exemplos de interferência do governo
• Relatório visto em Noticias ChinaAid, www.chinaaid.org, 24 de Julho de 2013: A paz do
Senhor! No Domingo passado, foi realizado o 29º culto de adoração ao ar livre de 2013. Era um
dia ensolarado. Tanto quanto se sabe, excepto por uma irmã que foi detida num hotel, no mínimo
trinta e quatro crentes foram levados a partir de perto do lugar de culto ou das suas próprias
casas. Alguns deles foram libertos logo após terem sido levados, e os restantes foram detidos na
esquadra de Zhongguancun Street e só foram libertos por volta das 11:40, quando as
autoridades sabiam que o culto já tinha terminado. Através do sermão deste domingo, Deus
lembrou-nos que devemos orar pelos funcionários que trabalham na gestão e organização da
cidade e pelos polícias e forças auxiliares no nosso país.
- Beijing Shouwang Church , 23 de Julho de 2013
Preparação avançada
Como parte da sua preparação para a próxima sessão, pode reunir informações de endereço de
e-mail dos participantes para lhes poder enviar uma folha de recursos relativa à lição, ou passar
de imediato para a próxima sessão e distribuir o folheto concernente à lição seguinte.
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Semana 2 – Informe-se!
Preparação
Você vai encontrar as informações abaixo num folheto. Se ainda não tiver dado esse folheto ao
seu grupo, envie-lhes por e-mail na reunião. Dê-lhes as instruções para que procurem os sites
listados a fim de que encontrem um estudo de caso (exemplo) de perseguição que possam
trazer para esta sessão.
Se tem acesso à Internet sem fios, poderá dar aos membros do grupo cinco minutos da reunião
e pedir-lhes para pegar no seu folheto e encontrar um exemplo de perseguição para compartilhar
com o resto da classe.
Debate
Por que é que é importante para nós preocuparmo-nos com o que acontece aos cristãos noutros
países?
Depois do grupo compartilhar as suas histórias e de todos juntos as analisarem e debaterem os
seus pontos mais significativos, passem algum tempo a orar pelas pessoas, lideranças, igrejas e
governos nelas mencionados. Em seguida, orem pelos nazarenos cujos nomes e histórias
desconhecem.
Há uma série de sites sobre a perseguição e a liberdade religiosa que contêm informações sobre
estes assuntos:
•

•
•

•
•
•

A Aliança Evangélica Mundial tem uma comissão de liberdade religiosa. A perseguição
é muitas vezes abordada em relação ao facto dos governos não permitirem que os
cristãos adorem publicamente a Deus ou possuam materiais relativos à fé cristã. Veja
www.worldevangelicals.org/commissions/rlc/
O Instituto Internacional para a Liberdade Religiosa: www.iirf.eu/;
www.iirf.eu/index.php?id=8<www.worldevangelicals.org/resources/rfiles/res3_392_link_1
339887781.pdf
A Voz dos Mártires, EUA, www.persecution.com e A Voz dos Mártires no Canadá
www.persecution.net
• O boletim A Voz dos Mártires é um boletim mensal que conta as histórias de cristãos
perseguidos. Visite
www.etools.781net.com/a/jgroup/bg_wwwpersecutioncom_persecutioncomvomnewsletter_9.html
• www.Persecutionblog.com é um blog sobre questões e problemas atuais de liberdade
religiosa e histórias de perseguição.
• A Voz dos Mártires criou uma série de aulas sobre a perseguição, nas quais se ora
pela igreja perseguida, se conta a história da perseguição, se estuda uma teologia da
perseguição e do sofrimento, se analisa e debate o sofrimento por amor a Cristo e
assim por diante. Veja www.vomclassroom.com
Portas Abertas Internacional: www.opendoorsusa.org/
ChinaAid: www.chinaaid.org/. Um maravilhoso site com informações valiosas acerca da
liberdade religiosa (ou a falta dela) na China.
Preocupação Cristã Internacional é outra organização semelhante:
www.persecution.org
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•
•
•
•

O Instituto Hudson é uma organização de pesquisa política que investiga várias áreas
da vida pública, tais como a liberdade religiosa, a perseguição e os direitos humanos.
www.hudson.org/index.cfm?fuseaction=research_area_list
O Centro Americano para a Lei e Justiça é uma organização dedicada à defesa das
liberdades e dos direitos dados por Deus - humanos e religiosos: http://aclj.org/
Comissão de Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos:
www.uscirf.gov
A Carta de Consciência: http://charterofconscience.org.

Encontre outros recursos on-line no seu próprio idioma.

Semana 3 – Seja uma voz e um advogado
Seja activo na causa de ministrar à Igreja Perseguida
•
•
•

Em primeiro lugar, informando-se sobre a perseguição a que a igreja está sujeita em todo o
mundo.
Depois, comprometendo-se em informar a igreja do chamado mundo livre sobre essa
perseguição.
Finalmente, dando os primeiros passos para estar envolvido nesta causa.

Comece pela oração de intercessão pelos cristãos perseguidos
•

Verifique a linha de Mobilização e Oração das MNI (enviada todas as terças via e-mail) ou a
página correspondente no facebook www.facebook.com/NMIPrayer para ver se há algum
pedido de oração relativo à perseguição. Se não houver, leia o boletim A Voz dos Mártires e
ore pelas pessoas sobre as quais leu
www.persecution.com/public/pray.aspx?clickfrom=bWFpbl9tZW51. Novamente, isto é algo
que as pessoas podem fazer na reunião, se os seus membros têm smartphones e acesso à
Internet sem fios.

Esteja envolvido de uma forma muito concreta - na sua igreja local
•
•
•
•
•

Analisem e debatam como é que a vossa igreja pode envolver-se e apoiar a igreja
perseguida. Na Igreja do Nazareno, enquanto apoia as missões, automaticamente está a
apoiar os nossos missionários que trabalham nessas áreas.
Se quiser olhar para a igreja perseguida por mais de um ângulo - e com detalhes
específicos - a Igreja do Nazareno tem uma parceria com A Voz dos Mártires que tem um
programa de advogados www.be-a-voice.net.
Também pode solicitar um palestrante voluntário para ir ao seu encontro e compartilhar as
histórias da igreja perseguida com o seu grupo: www.vommeetings.com/qry/co_request.taf.
Se gostaria de ser treinado para ser um representante da igreja perseguida através do
Ministério A Voz dos Mártires, envie um e -mail para voicenetwork@vom-usa.org
Conheça outros nazarenos e pessoas de outras denominações e igrejas que compartilham
o seu interesse e paixão pelo ministério de ajudar a igreja perseguida; conheça-os em
conferências regionais da A Voz dos Mártires. Veja
http://vommeetings.com/qry/co_meetings.taf
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Debatam formas simples de como podem manter vivo o foco na igreja perseguida. Por exemplo,
as pessoas presentes na reunião podem ter ficado sensibilizadas para a situação e querer
sensibilizar e educar outros, colocando fatos sobre a igreja perseguida nas suas páginas do
Facebook.

Semana 4 – O Caminho para a Maturidade Cristã
Preparação
Familiarize-se com esta lição. Faça cópias dos folhetos e considere, no final da sessão e se tiver
tempo, analisar e debater ideias com base nas escrituras apropriadas para esta lição.
Leia os versículos da Bíblia
•

•

Efésios 4:12-13: "Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para
edificação do corpo de Cristo; Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao
conhecimento do Filho de Deus, ao homem maduro, à medida da estatura completa de
Cristo"
1 Pedro 4:10: “Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons
despenseiros da multiforme graça de Deus.”

O Significado do Crescimento Espiritual para a Maturidade em face da Perseguição do
Corpo de Cristo
•
•

Debatam: O que é que estas medidas de maturidade espiritual significam: o crescimento na
graça, a fé, o amor, a compreensão, a santidade, o contentamento, a fertilidade e
fecundidade espirituais, etc.? Como é que estas coisas têm funcionado nas nossas vidas?
Como é que classifica a sua maturidade espiritual numa escala de um a dez, sendo dez a
perfeição? O que é que pode fazer para chegar mais perto de dez?

À medida que crescemos espiritualmente, aprendemos a focarmo-nos nas necessidades
dos outros e não apenas em nós mesmos.
•
•

Debatam: Como podemos acabar com a miopia espiritual e assim envolver a igreja em todo
o mundo e levá-la a comprometer-se? (Veja sugestões no folheto para esta sessão).
Como é que o nosso desejo de servir os outros muda com o nosso crescimento? Como é
que os nossos pontos de vista sobre a perseguição e a igreja perseguida mudam à medida
que crescemos?

Parte do nosso crescimento concentra-se em dar e sacrificar em vez do consumismo.
•
•
•

Analisem Romanos 12:1: "Portanto, exorto-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, a
oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus" Como é que isto
se relaciona com o nosso tema de servir a igreja perseguida?
"A missão global da Igreja é a missão global de Deus." Acha que esta afirmação é
verdadeira? Porquê ou por que não?
O que significa tornarmo-nos globalmente mais conscientes como cristãos e como é que
isto afecta as nossas vidas? De que maneiras específicas?
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Saliente para os membros do grupo que a realidade da vida cristã envolve abraçar ambas as
bênçãos e as provações. Analisem o que tal significa e debatam como os versos seguintes se
relacionam com o tema.
Permita que as provas e perseguições o façam crescer
•
•
•
•

Tiago 1:2-4: "Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias provações;
Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra
perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma."
Tiago 1:4: "Possa a perseverança terminar a sua obra, para que sejais maduros e
completos, não faltando nada."
Tiago 5:10: "Como exemplo de paciência diante do sofrimento, tomai os profetas que
falaram em nome do Senhor."
1 Pedro 1:6-7: "Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora seja necessário que
estejais por um pouco contristados com várias tribulações; Para que a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e
honra, e glória, quando Jesus Cristo for revelado”

Semana 5 – Prepare-se para uma possível perseguição
Preparação
•

•

Reveja os tipos, padrões, níveis e graus de perseguição. Tenha-os em mente à medida que
for avançando nesta secção. Faça cópias e distribua as folhas de atividades e folhetos
como uma forma de recordar o que estudaram na Primeira Causa sobre as fases da
perseguição.
Compreenda que o início da perseguição pode ser subtil.

Injustas e desleais Limitações Colocadas à Prática da Religião
•
•
•

Reveja as notícias e veja se pode encontrar todos os aspectos da perseguição nos
noticiários televisivos ou a partir dos sites listados no folheto fornecido para esta lição.
Faça uma distinção entre um "complexo de perseguição" (que é um problema psicológico) e
uma avaliação realista da liberdade religiosa na sua comunidade ou nação.
Existem evidências no seu local de trabalho, escola ou universidade de uma subtil tentativa
de discriminar cristãos ou actividades cristãs? De que forma é feito?

Acções judiciais e Multas
•

•

Enquanto que em muitos países os cristãos são perseguidos através de abusos físicos,
encarceramento e por vezes até tortura, em outros países a forma de perseguição consiste
em aprovar leis injustas e, em seguida, processá-los por não se submeterem a essas leis.
Por exemplo , os cristãos podem ser presos ou obrigados a pagar pesadas multas.
Qual é a diferença entre uma lei justa e uma lei injusta? Na sua "Carta de uma Prisão em
Birmingham", Martin Luther King, Jr. define a diferença:
Alguém poderia perguntar: "Como pode defender que se desobedeça a algumas
leis e obedeça a outras?" A resposta está no fato de que existem dois tipos de
leis: as justas e as injustas. Sou o primeiro a defender que em tudo sejam
obedecidas as leis justas. Perante elas, temos não apenas a responsabilidade
legal de lhes obedecer, mas também moral. Por outro lado, a pessoa tem a
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responsabilidade moral de desobedecer a leis injustas. Concordo com Santo
Agostinho quando diz que "uma lei injusta não é lei alguma."
Comportamento adequado diante da perseguição
•
•

Apesar de podermos não ter que enfrentar abusos físicos, como devemos responder aos
poderes do nosso país e do sistema judicial se estes lutarem contra as nossas liberdades dadas por Deus - de consciência e de religião?
Pense num cenário possivelmente hipotético, e faça um teatro (político, legal) em que as
pessoas do grupo se dividam e cada uma delas assuma a posição de defender diferentes
lados da questão e vejam o que poderia acontecer.

Semana 6 – Compromisso Total
Preparação
Estude a lição e esteja preparado para analisá-la e debatê-la com o seu grupo.
Jesus disse: “Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardála-á para a vida eterna.” (João 12:25)
•
•
•

O que é que Jesus quis dizer com essa afirmação?
Como é que essa afirmação se aplica à nossa vida agora?
Quão comprometidos estamos?

Compromisso Total...
•
•
•
•
•

Significa que a nossa lealdade final é somente para Deus, e toda a nossa vida é vivida em
submissão a essa lealdade final.
Consiste numa sincera devoção em vez da duplicidade de espírito, ou seja não termos
lealdades divididas ou conflituantes.
Significa que estamos dispostos a sacrificarmo-nos para a glória de Deus.
Significa submeter cada aspecto das nossas vidas a Deus. Isto é, darmo-nos completa e
inteiramente, de todo o coração e sem reservas a Jesus, sem reter nada (Tiago 4:7).
É um compromisso racional e propositado que tem de ser posteriormente comprovado e
confirmado pelas nossas acções.

Dispostos a ser um sacrifício
•
•

Estarmos dispostos a ser um sacrifício vivo e agradável a Deus significa estarmos dispostos
a negarmo-nos a nós mesmos. Ou seja, tornarmo-nos tão focados em Cristo que o nosso
“eu” fique em terceiro plano e servimos Jesus, o único Mestre.
Andrew Murray escreveu: "O caminho da inteira consagração é o caminho da plena
salvação." O que acha que esta afirmação significa? Como é que esta afirmação se aplica
nas nossas vidas?

Consagração e Santidade
•

Consagração (compromisso total) é a exigência de pré-requisito para a santidade.

78

•
•

Em Levítico 19 e em 1 Pedro somos exortados por Deus a ser santos, o que significa ser
puros e separados apenas para uso de Deus.
Levítico 11:44 diz: "Eu sou o Senhor vosso Deus, consagrai-vos e sede santos, porque eu
sou santo."

O que é que pode bloquear ou interferir com a completa consagração? (Veja Josué 6 e 7)
•
•

Falta de sinceridade: para não sermos sinceros basta fingirmos que queremos fazer a
vontade de Deus.
Consagração parcial: é o problema de consagrarmos apenas parte de nós mesmos a Deus,
por causa de uma falta de vontade de comprometer tudo a Cristo por medo de perder o
controle sobre a nossa própria vida.

Conduza os membros do seu grupo a uma avaliação do seu nível pessoal de consagração e de
compromisso.
•
•

Numa escala de um a dez, como é que classificaria o seu nível de compromisso com
Jesus?
O que é que pode fazer para aprofundar o seu compromisso com Cristo? (Talvez queira
permitir que os membros do seu grupo escrevam um objetivo pessoal deles para se
ajudarem a si próprios a aprofundar o seu compromisso com Deus ou prefiram fazer uma
oração comprometendo-se com o Senhor.)

Ore pelos membros do seu grupo; ore pedindo por fortalecimento e compromisso com Cristo.
Semana 7 – Os Motivos por trás dos Medos
Preparação
Apesar do simples facto de pensarmos na perseguição ser o suficiente para nos fazer sentir
muito medo, frequentemente concentramo-nos na realidade da perseguição; sem termos em
conta a finalidade, benefícios e motivação do trabalho que pode levar à perseguição como
consequência. Prepare-se para realçar este ponto aos participantes da sessão.
Actividades
Analisem agora uma parte da folha de actividades: "Entrevista com E." Faça cópias para todos
os membros do grupo e leiam em conjunto e/ou peça a uma pessoa em particular que leia.
(Lembre-se que AAC significa Área de Acesso Criativo, termo que os nazarenos usam para
áreas que não são amistosas ao evangelho.)
Debate
•
•
•
•

Qual é a motivação para servir em países que não são muito abertos ao evangelho?
Acha que os líderes se sentem por vezes assustados?
O que é que pensa que motiva essas pessoas?
Como é que acha que pessoas lidam com os seus medos pelas consequências de
compartilhar o evangelho?

Compartilhe com o grupo esta história de outra Área de Acesso Criativo ou convide outro
membro a vir para à sessão preparado para lê-la:
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Numa aldeia com 120 famílias realizou-se uma reunião onde se decidiu enviar
cinco líderes religiosos a casa de um líder nazareno numa cidade próxima. Os
anciãos deram-lhe a mensagem que a liderança da aldeia lhes tinha
encomendado: "Queremos convertermo-nos à sua religião." O líder nazareno
ensinou então os anciãos acerca de Jesus, durante aproximadamente oito
horas. Eles ficaram muito impressionados com os ensinamentos do evangelho
de Mateus e voltaram para a sua aldeia cheios de alegria. Mais tarde,
perguntaram se poderiam enviar quinze jovens da aldeia para estudar a Bíblia.
O líder Nazareno aceitou prontamente o pedido. Os novos convertidos, quando
lhes foi perguntado o porquê da aderência à nova crença, citaram os recentes
ministérios de compaixão implementados em aldeias vizinhas e a integridade da
comunidade nazarena de fé como o principal motivo para a decisão de se
converterem.
(Nota: Muitas vezes as ajudas e cuidados em situações de crise e outros esforços dos
Ministérios Nazarenos de Compaixão abrem portas à divulgação do evangelho em países que
têm necessidades especiais; portas essas que não seriam abertas aos cristãos de outro modo.)
Debate
Como é que a nossa vontade de ajudar os outros - pessoas que não conhecemos em áreas que
não conhecemos - pode abrir portas para o desenvolvimento dos nossos ministérios? Como é
que os ministérios nazarenos de compaixão presentes em áreas hostis abrem portas à
divulgação do evangelho onde dificilmente ele poderá ser pregado?
Compartilhe com os membros do grupo esta história dos nossos Parceiros de Colheita do Filme
Jesus, ou convide um deles a vir para a reunião preparado para contá-la:
Depois do pôr do sol, chegamos à aldeia e, no alpendre de casa do irmão J,
montamos o nosso equipamento relativo ao Filme Jesus. Os habitantes da
pequena localidade foram assistir ao filme, mas a determinada altura um grupo
de jovens resolveu virar-se contra a pessoa que nos acolhia. Discutiram com ele,
começaram a bater-lhe. A raiva espalhou-se por entre a multidão e as pessoas
agarraram-nos pelos colarinhos, empurraram-nos e quase nos partiram o
equipamento. Apesar disso, louvamos a Deus que nos protegeu. Deus deu-nos
palavras e força. Sobrevivemos com o poder de Deus.
Dissemos-lhes: "Nós não estamos a destruir a paz da aldeia. Estamos a mostrar
às pessoas como encontrá-la. O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os
pecadores, levá-los para o céu e livrá-los do inferno. Vocês são, infelizmente, os
que estão a destruir a paz".
Estávamos prontos para morrer por Cristo e por isso acrescentámos: "Matemnos e o nome de Jesus será glorificado através do nosso trabalho, testemunho e
sacrifícios."
Os homens começaram a acalmar-se e deixaram a área em seguida. Após eles
terem saído, louvamos a Deus. Oramos pelos que ficaram e pudemos então
exibir o filme Jesus. Muitas pessoas vieram a conhecer a Cristo no decorrer do
tempo e, graças a Deus, fomos ainda capazes de estabelecer um ponto de
pregação.
Debate
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Qual foi a recompensa que estes membros da equipa do Filme Jesus obtiveram por serem
perseverantes na perseguição? Qual foi a recompensa pessoal deles? Qual a recompensa para
o estabelecimento do reino de Deus?
Actividade
Se ainda lhes restar tempo, dêem uma vista de olhos nas "Grandes citações de pessoas
perseguidas" presentes no folheto relativo a esta lição. Permita que os alunos discutam o que as
frases lhes ensinaram sobre as situações de perseguição, quais são as suas citações favoritas
e por que é que escolheram essas citações em vez de outras.
Semana 8 – Permanecendo firmes, inabaláveis
Escritura de referência: Lucas 19:10
Preparação
Considere as seguintes passagens da Palavra de Deus. A sua classe pode querer escrever uma
carta para encorajar um prisioneiro da igreja perseguida. Se sim, faça cópias e distribua a folha
de actividades relativa à semana 8 e debatam em conjunto o que cada um deve dizer nessa
carta.
Há uma grande expectativa que Deus tem em relação a todo o Seu povo
•

•

A expectativa de Deus é claramente indicada em referência à igreja de Esmirna (Apocalipse
2:8-11). João escreve o que Deus disse à igreja: "Nada temas das coisas que hás de
padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados; e
sofrereis perseguição. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.”
1 Pedro 5:10: "E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à Sua eterna
glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará,
fortificará e fortalecerá.”

Permanecendo fiéis à nossa fé
Há certas verdades pelas quais devemos estar dispostos a morrer:
•
•
•

A divindade de Cristo - nunca devemos negá-la, porque é a verdade, honra a Deus, e é a
essência da fé cristã (Colossenses 2).
A expiação pelos nossos pecados - só Ele nos pode salvar das nossas iniquidades
(Romanos 3:25, Hebreus 2:17)
A ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos - a nossa esperança está na ressurreição
(1 Pedro 1:3 e Atos 24:20-21).

Permanecendo fiéis a um estilo de vida completamente cristão
Devemos viver uma vida cristã mesmo que essa decisão faça com que a nossa sociedade nos
persiga.
•

Ser cristão - desenvolvimento do carácter de Cristo. (Como é que viver à semelhança de
Cristo nos traz dissabores em algumas sociedades?) Quais são essas características?
o Sacrifício duro
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o
o
o
o

Humildade e serviço
Amor pelos pecadores e pelos irmãos em Cristo
Estarmos prontos a perdoar
Viver santo num mundo profano – termos uma vida dedicada a Deus e que O
honre de todas as formas. (1 Pedro 1:16; Levítico 11:45)

Estará disposto a sofrer e até a morrer pela sua fé, se se desse a circunstância?
Termine a reunião contando esta história sobre a graça de Deus e o Seu tempo perfeito:
Corrie ten Boom foi uma heroína da fé cristã. Apesar de ser cidadã holandesa,
ela e a sua família esconderam muitos judeus na sua casa durante o
Holocausto. Sabiam o risco que estavam a correr mas mesmo assim
continuaram. Em relação precisamente a estas actividades ilegais, no seu livro
The Hiding Place, Corrie conta-nos sobre uma época em que ainda criança,
falou com o seu pai sobre os seus medos em relação à morte.
O pai disse-lhe em resposta: "Quando vamos a Amesterdão, em que altura te
dou o teu bilhete?" "Um pouco antes de entrarmos no comboio", respondeu
Corrie.
"Exactamente", afirmou então o pai. "E o nosso sábio Pai celestial conhece
quando vamos precisar das coisas, também. Não te afastes d’Ele, não queiras
fazer as coisas antes d’Ele determinar, Corrie. Quando chegar a hora em que
teremos de morrer, olharás para dentro do teu coração e encontrarás a força
necessária que tens de ter, na hora certa."
Semana 9 – Faça mudanças no seu estilo de vida
Preparação
Estude os materiais abaixo e prepare-se para debatê-los com o seu grupo.
•
•

Assuma o desafio de mudar o seu estilo de vida a fim de honrar a Deus e a sua obra global.
De acordo com a Bíblia, todos nós somos sacerdotes/ministros de Cristo e todos temos um
ministério (1 Pedro 2:5-9). Neste sentido, o nosso estilo de vida deve refletir o nosso
trabalho para Deus.

Aqui estão algumas maneiras práticas de fazer uma mudança:
Um estilo de vida simples, modesto e abnegado
1.
2.
3.

A nossa vida pode estar cheia de coisas das quais não precisamos , e/ou exigem de nós
muito tempo e dinheiro para as administrar.
Temos de organizar as nossas vidas e concentrarmo-nos naquilo que é mais importante. O
que podemos fazer para organizar as nossas vidas?
A liberdade religiosa é a liberdade de se poder ouvir o Evangelho sem se ser restringido ou
punido.
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a. Há aqueles que pensam que a liberdade religiosa e a perseguição são temáticas
de extrema importância e por isso, fazem do estudo e conhecimento delas o seu
foco.
b. Estar informado e informar os outros sobre a realidade da perseguição e do
sofrimento por Cristo por parte de irmãos na fé é apenas o início desta
caminhada de interesse.
Apoie e Suporte o Ministério
Precisamos compartilhar os nossos bens com aqueles que estão a ser privados deles e
perseguidos por causa da sua fé.
Há maneiras práticas de mostrar apoio a estas pessoas. Os nazarenos que ministram em Áreas
de Acesso criativo têm necessidades e desafios especiais.
1.

O nosso apoio dessas causas deve incluir ofertas para além dos dízimos que damos para a
igreja local.
1. Apoie os ministérios Nazarenos para a igreja universal.
http://nazarenemissions.org/Giving/Topic.html
1. Apoie projectos especiais dirigidos especificamente aos cristãos perseguidos.
https://secure.persecution.com/projects_feature.aspx?source=WEB
1. Apoie iniciativas como as equipes de exibição do filme Jesus. Veja o exemplo da equipa
dos Parceiros de Colheita do Filme Jesus que usam componentes electrónicos para
levar a mensagem de Jesus a áreas hostis ao Evangelho. www.jfhp.org
1. Crie kits de cuidados para as situações de crise. Como é que eles podem ajudar as
pessoas perseguidas em nações hostis? Muitas vezes, a nossa forma de ministrar em
áreas hostis ao evangelho é através da satisfação das necessidades das populações
durante a crise. Frequentemente, esses kits de cuidados e manutenção resolvem
parcialmente tanto os problemas alimentares dos residentes em dificuldades financeiras,
quanto os nossos em poder falar-lhes de Jesus. Encontre listas de compras para os
ministérios de compaixão em:
http://nazarenemissions.org/Stories/docs/Giving/Compassion/CCK-Shopping_List.pdf.
1. Imprima cópias dos boletins contidos em
http://nazarenemissions.org/Stories/docs/Resources/08Persecuted.pdf e distribua-os
pelos membros da igreja. Ou use o kit de cuidados nas situações de crise que se
encontra disponível no final do folheto correspondente a esta lição.

Comprometa o seu tempo e energia nesta nobre causa
2.
3.

Junte-se ou forme um grupo de pessoas que pensem como você na sua área.
https://www.vomgroups.com/qry/forum/td_index.taf?_function=&tdttopc_uid1=&tdtmesg_uid
1=&email=&_nc=d9a698e132fcb93a78f4d544f4cdb6c2.
Arrecade dinheiro para projectos especiais para missões, para a Igreja perseguida – as
pessoas estão interessadas na liberdade religiosa e iriam com certeza responder a esse
tipo de esforços para apoiá-lo – além das suas ofertas para o Fundo Nazareno de
Evangelismo Mundial. Considere também como é que a iniciativa do 100º aniversário da
Igreja do Nazareno será organizada no seu distrito e como é que ela pode ajudar a tornar o
mundo mais preparado para o evangelho e a trabalhar para alcançar esse objetivo.
Considere isto como um investimento para o Céu!

Debate
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Como é que podemos manter a temática da igreja perseguida como uma prioridade nas nossas
vidas e na nossa congregação?
Notas
CAUSA 1
Firmeza: Sofrendo por Amor a Cristo
Lição Quatro
1. Mark Water, The New Encyclopedia of Christian Martyrs (Grand Rapids: Baker Books,
2001), 848.
2. International Bulletin of Missionary Research 35, no. 1 (January 2011): 28-29.
Lição Cinco
1. One hundred fifth Congress, International Religious Freedom Act of 1998, H.R. Rep No.
2431, at 2, 4-5 (1998).
Lição Nove
2. Richard Wurmbrand, Tortured for Christ (Bartlesville, OK: Living Sacrifice Book
Company, 2013), 73.
CAUSA 2
Sacrifício: O Custo do Discipulado
Lição Um
3. ChinaAid News, accessed July 24, 2013, <http://www.chinaaid.org/>.
Lição Cinco
4. Martin Luther King, Jr., open letter, “Letter from a Birmingham Jail.” April 16, 1963.
Lição Seis
5. Rev. Andrew Murray, Abide in Christ (Philadelphia: The Rodgers Company), 114.
Lição Oito
6. Corrie ten Boom, The Hiding Place (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2009), 32
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FOLHA DE ATIVIDADES – LIÇÃO 1

PROMESSA DO ESPÍRITO SANTO: A VISÃO CUMPRIDA
1.

Preencha os espaços em branco.

“Mas recebereis _____________________ que há de vir sobre vós; e ser-me-eis
_____________________ tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos
confins da terra.” (Atos 1:8) “Derramarei o meu Espírito _____________________ e os
vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos
terão_____________________ e os vossos jovens_____________________.
E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei
_____________________. (Joel 2:28-29)
2.

Um país nos "confins da terra", no qual sei que se está a cumprir Atos 1:8:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.

Gosta de desenhar imagens simples ou esboços de ideias? Use o espaço abaixo para
criar uma obra de arte que represente algo a partir do livro de Atos que esteja
relacionado à causa da evangelização do mundo.
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FOLHA DE ATIVIDADES – LIÇÃO 2

DEUS EDIFICA A SUA IGREJA
1.

Preencha os espaços em branco.

“Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha _____________________,e as portas do
inferno _____________________ (Mateus 16:18)
“Portanto ide _____________________ baptizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou
convosco todos os dias _____________________ “ (Mateus 28:19-20)
2.

Separe estes nomes e coloque-os nos espaços correctos.

Banco de palavras: aChbmo, Berese, Dwar, gttreneoP, mctehKu, onhoJsn
1. ______________________________ Superintendente Geral nazareno, que disse: "Nós
somos devedores a cada homem no sentido de lhe dar o Evangelho na mesma medida
em que o temos recebido."
2. ______________________________ Director atcual das Missões Mundiais Nazarenas
3. ______________________________ Director Regional para a África da Igreja do
Nazareno
4. ______________________________ Missionário na Alemanha , que se tornou depois
Director das Missões Mundiais Nazarenas e, em seguida, Superintendente Geral. A sua
filha serviu como missionária na Rússia.
5. ______________________________ Director global das MNI
6. ______________________________ Editor da Engage, a revista on-line das missões
nazarenas
Ore por esses líderes nazarenos, bem como pelos líderes da sua igreja, distrito e
região.
3.

Indique algumas coisas que a sua igreja local está a fazer para cumprir Mateus 28:1920

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.

Desenhe algo simples que represente o que a sua igreja está a fazer:
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FOLHA DE ATIVIDADES – LIÇÃO 3

DEUS TRANSFORMA VIDAS
1.

Preencha os espaços em branco.

“E todos os dias acrescentava o Senhor
______________________________________________ os que iam sendo salvos. (Atos 2:47)
“E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres
_______________________________________.“ (Atos 5:14).
2. Quão bem vocês conhecem...?
Coloque estes cinco países na sua posição correta de acordo com o número de membros
nazarenos que neles habitam:
_________ Brasil
_________ Haiti
_________ Índia
_________ Moçambique
_________ Estados Unidos da América
Como um ponto de interesse, os próximos cinco são na seguinte ordem:
6. Guatemala
7. Peru
8. México
9. África do Sul
10. Bangladesh
3. Quem é o mais recente convertido na sua congregação que acreditou e foi
"acrescentado à Igreja"?
_____________________________________________________________________________
4. Mensagem misturada: Sabia? … me êrts ____________________ naos
____________________ (2009 a 2012) o hratbalo ____________________ e mscioompors
____________________ de snecntea ____________________ de snvualroito
____________________ e upnroaes ____________________ anezorsna
____________________ tinham opdoidzru ____________________ em 6
iacedsd____________________ do lus do ____________________ urPe
____________________ 66 sovan ____________________ rgjasei ____________________ e
27 vanos ____________________ eolmpts____________________.
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FOLHA DE ATIVIDADES – LIÇÃO 4

CRENTES CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO: A IGREJA EXPANDE-SE
1. Preencha os espaços em branco.
“Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas; e
se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na
__________________________________________.” (Atos 9:31)
“E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedónia, e lhe rogou,
dizendo: Passa à Macedónia, e ajuda-nos. E, logo depois desta visão, procurámos partir para a
Macedónia, __________________________ anunciarmos o evangelho.” (Atos 16:9-10)
2. Quão bem vocês conhecem...?
Desenhe linhas para ligar os títulos às descrições corretas.
1. Missionário global

A) Posição autofinanciada de um
missionário, que normalmente - mas
não sempre - dura no máximo dois
anos.

2. Corpo de voluntários missionários

B) Um superintendente missionário que
coordena o ministério denominacional
em vários bairros e muitas vezes em
vários países.

3. Coordenador de Estratégia de Campo

C) Um missionário apoiado pelo Fundo
de Evangelismo Mundial.

4. Diretor Regional

D) Um líder máximo da denominação,
que, entre outras coisas, ordena outros
ao ministério.

5. Superintendente Geral em jurisdição

E) Aquele que administra o trabalho
Nazareno numa das seis grandes áreas
do globo.

3. Que país ou região do mundo tem sido recentemente uma " Macedónia" para a sua
igreja ou distrito? de que forma podem ajudar esse país ou área em concreto?
_____________________________________________________________________________
"A Grande Comissão não é uma opção a ser considerada; é um mandamento a ser
obedecido."
- Hudson Taylor, missionário pioneiro na China
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FOLHA DE ATIVIDADES – LIÇÃO 5

A ORAÇÃO TRANSFORMA COMUNIDADES
1. Preencha os espaços em branco.
“Perseverai em ________________________ velando nela com acção de graças” (Colossenses
4:2)
“Orai ________________________.” (1 Tessalonicenses 5:17)
“E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e todos foram
________________________ e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.” (Atos 4:31)
2. Corresponda as ofertas de missões com a descrição para o qual esse fundo é usado:
1. _____ Alabastro

a. Custo de construção e
aquisição de propriedade

2. _____ Oferta de Ministério de Compaixão

b. Salários dos Missionários

3. _____ Prémio de Serviço Distinguido

c. Rádio, televisão e programas
de internet como “Mulher
Valiosa,” um programa de
televisão nazareno para
mulheres que existe à volta da
América Latina

4. _____ Parceiros de Colheita do Filme Jesus

d. Contas médicas dos
missionários

5. _____ Fundos dos projetos de Trabalho & Testemunho

e. Materiais de construção para
projectos sendo feitos em
equipas de missões a curto
prazo

6. _____ Fundo Mundial de Evangelismo

f. Fundos de socorro imediato

7. _____ Transmissão de Missão Mundial

g. Alcance e plantação de
igrejas usando o Filme Jesus

3. O que é que Deus está a pedir-lhe para orar no sentido de ajudar outros a conhecer o
poder salvador de Cristo?
_______________________________________________________________________
“O espírito de Cristo é o espírito das missões. Quanto mais perto nos chegarmos a Ele,
mais intensas as missões se tornarão.”
1. Henry Martyn, missionário na Índia e na Pérsia
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FOLHA DE ATIVIDADES – LIÇÃO 6

A ORAÇÃO: UMA FORÇA QUE ALCANÇA O MUNDO
1. Preencha os espaços em branco.
“Porque sei que disto _________________________________ e pelo socorro do Espírito de
Jesus Cristo.” (Filipenses 1:19)
“Porque Deus, a quem sirvo no meu espírito, pregando o ________________________, me é
testemunha de como incessantemente faço menção de vós, Pedindo sempre nas
________________________ que nalgum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa
ocasião de ir ter convosco.” (Romanos 1:9-10)
“E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer
notório o mistério do evangelho, Pelo qual sou embaixador em cadeias; para que
possa_______________________________, como me convém falar.” (Efésios 6:19-20)
2. Encontre os 14 missionários nazarenos que fazem parte da "igreja imparável".
P
Z
E
R
A
U
J
O

O
V
A
R
G
A
S
T

R
C
Y
R
R
L
O
S

E
O
P
A
E
H
O
E

H
X
H
B
B
E
W
N

S
W
Y
A
N
G
M
I

O
T
L
O
U
W
S
A

M
O
R
T
S
L
E
H

Banco de palavras: Cox, Cyr, Eby, Haines, Heap, Helstrom, Jara, Juarez, Louw, Mosher,
Sunberg, Webb, Vargas, Yangmi.
____________________ 1. Brian é o director de Parceiros de Colheita do Filme Jesus.
____________________ 2. Steve e Brenda aposentaram-se em 2013 depois de servirem no
Brasil por quatro décadas.
____________________ 3. Trino nasceu na Costa Rico. Serviu em Malawi, Moçambique, África
do Sul, Ucrânia, e agora serve na Arménia.
____________________ 4. Don e Cheryl são missionários aposentados que serviram na
América Latina por mais de 30 anos. Don foi sequestrado por rebeldes para resgate no Equador.
____________________ 5. John, missionário veterano, serve na Região Eurásia como
coordenador para o desenvolvimento de educação e liderança.
____________________ 6. Davi e Marquita aposentaram-se em 2013 após servir 30 anos na
Região da África.
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____________________ 7. Jay e Teanna serviram na Rússia, na Bulgária e na Hungria. Jay é o
coordenador de estratégias de campo para a Europa Central.
____________________ 8. Felix e Liliana servem no Paraguai. Felix foi salvo de uma vida de
crime, enquanto era parte de um cartel de tráfico de drogaa na Colômbia.
____________________ 9. Mark é o director da Região Ásia-Pacífico. Ele e a sua esposa,
Linda, eram missionários na África Ocidental.
____________________ 10. Helmer, médico, e Suzy da Guatemala agora servem na
Guatemala. Ele é o coordenador Dos NCM para a Região da Mesoamérica.
____________________ 11. Samuel e Lumae, ambos nascidos no Sudeste Asiático, são
missionários veteranos que servem na Tailândia.
____________________ 12. Tim e Michelle servem no Senegal, na África Ocidental. Ambos
são MKs, cresceram em campos missionários. Tim foi piloto missionário durante algum tempo.
____________________ 13. Larry e Judy são missionários aposentados que serviram na
América do Sul e na África. Conduziram 30 equipes de Trabalho & Testemunho.
____________________ 14. Monte e Betânia serviram em regiões da África e da América
Central. Ele é o coordenador regional para os ministérios de discipulado.
Ore pelos missionários. Visite este site: http://home.snu.edu/~hculbert/hand.htm
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FOLHA DE ATIVIDADES – LIÇÃO 7

DEUS AINDA USA MILAGRES
1. Preencha os espaços em branco.
“E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam
______________________; Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham,
clamando em alta voz; e muitos paralíticos e coxos eram curados.” (Atos 8:6-7)
“E Deus pelas mãos de Paulo fazia ______________________. De sorte que até os lenços e
aventais se levavam, do seu corpo, aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os
espíritos malignos saíam.“ (Atos 19:11-12)
2. Palavras misturadas. Preencha os espaços com o país ou região adequados.
1. Aimréac od ulS ______________ Região onde o lema “cada um ganha um" se tornou
um slogan evangelístico bem conhecido.
2. Bsrial ______________ País sul-americano com o maior número de nazarenos.
3. oMeslrlte ______________ Casal missionário americano que foi pioneiro no trabalho
Nazareno em três áreas de língua oficial portuguesa: Brasil, Portugal e Açores (sic)
4. glReiha ikFtin ______________ Um rapaz que morreu não muito tempo depois de ter
testemunhado uma chamada para se tornar missionário. A morte repentina deste jovem
levou os seus pais a financiar a construção de um hospital Nazareno em África.
5. aobC rdVere ______________ Arquipélago (conjunto de ilhas), onde o milagre da água
que jorrava a partir de uma encosta rochosa ocorreu após Nazarenos orarem durante
um período de seca severa.
6. asocmaD ______________ cidade importante na vida do apóstolo Paulo, onde há agora
uma congregação nazarena.
3. Que nome ou nomes de pessoas vêm imediatamente à sua mente quando ouve a
expressão "pregação ousada"?
_______________________________________________________________________

"Somos devedores a cada homem; devemos-lhe o Evangelho na mesma medida em que o
temos recebido."
- P. F. Bresee, fundador da Igreja do Nazareno
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FOLHA DE ATIVIDADES – LIÇÃO 8

O ESPÍRITO SANTO CAPACITA
1. Preencha os espaços em branco.
“Porque Deus não nos deu o espírito de ______________________ mas de
______________________ .“ (2 Timóteo 1:7)
“Detiveram-se, pois, muito tempo, __________________________ do Senhor, o qual dava
testemunho à palavra da sua graça, permitindo que, por suas mãos, se fizessem sinais e
prodígios.” (Atos 14:3)
2. Lugares no livro de Atos: Faça uma linha para corresponder os lugares com os eventos em
Atos
1. Antioquia
2. Atenas
3. Efésios
4. Malta
5. Filipenses
6. Troade

a. Cidade onde Paulo teve uma visão de um homem a chamá-lo
para ir à Macedónia
b. Cidade onde Paulo foi aprisionado com Silas e onde foram
libertos milagrosamente por um terramoto
c. Cidade onde a congregação enviou, através do Espírito
Santo, Paulo e Barnabé numa viagem missionária
d. Cidade onde Paulo pregou um sermão acerca do “deus
desconhecido”
e. Cidade onde as pessoas vendiam ídolos para ganhar a vida
incitando um motim contra Paulo e contra os seus companheiros
de viagem
f. Ilha onde Paulo naufragou

“Algumas pessoas estão presas em caixas de cristianismo do tamanho de uma ervilha , cheias
de mitos sobre missões; de tal modo que não se sentem motivadas para se preocuparem com os
não-alcançados. " - David Bryant
3. O que é que Deus está a pedir-lhe para orar hoje sobre o evangelismo mundial?
_______________________________________________________________________
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FOLHA DE ATIVIDADES – LIÇÃO 9

LÍDERES E LEIGOS CORAJOSOS PLANTAM IGREJAS
1. Preencha os espaços em branco.
“Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos
___________________ousadia, a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para
que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus.” (Atos 4:29-30)
“E Estêvão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes ___________entre o povo.” “E não
podiam resistir à sabedoria e ao espírito, com que falava.” (Atos 6:8, 10)
2. Que país é este?
Banco de palavras: Colômbia, Cuba, Índia, Papua Nova Guiné, Coreia do Sul, Suazilândia.
A) __________________ William Carey foi para este país. Alguns missionários Nazarenos
que lhe deram longos anos de serviço incluem LS Tracy, Orpha Speicher e Bronnell
Greer
B) __________________ Introduzido após a Segunda Guerra Mundial pelos missionários
Nazarenos – pioneiros - Sidney e Wanda Knox
C) __________________ País mais ligado ao pioneiro missionário Nazareno Harmon
Schmelzenbach.
D) __________________ Vários missionários tiveram de deixar este país depois de uma
revolução; o trabalho continuou e até floresceu no meio das dificuldades
E) __________________ País com a maior congregação nazarena
F) __________________ País com a maior universidade Nazarena do mundo
3. Que crente - pastor, missionário ou leigo – lhe vem à mente quando pensa num "Cristão
destemido e corajoso"?
_______________________________________________________________________

"Os perdidos são importantes para Deus, e do mesmo modo o devem ser para nós."
- Keith Wright, superintendente distrital nazareno
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FOLHA DE ATIVIDADES – LIÇÃO 10

OS CRENTES PERSEVERAM NA PERSEGUIÇÃO
1. Preencha os espaços em branco.
“E também Saulo consentiu na_________________________. E deu-se naquele dia uma
grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém; e todos foram dispersos pelas
terras da Judeia e da Samaria, excepto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar
Estêvão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas; e,
arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por
toda a parte, anunciando a palavra.” (Atos 8:1-4)
2. Quão bem conhece estes destemidos líderes Nazarenos? Corresponda o nome do líder
com a descrição correta.
Banco de palavras: Crocker, Garman, Gunter, Knox, Owens, Porter, Ramsey, Reza, Saenz,
Ward
1. __________ Director da região da Mesoamérica, que inclui o México, a América Central e o
Caribe
2. __________ Superintendente Geral que nasceu na Guatemala e actuou como director da
Região Eurásia
3. __________ Líder latino-americano de vital importância que manteve contacto com os
nazarenos de Cuba, nos tempos mais difíceis
4. __________ Médico na Papua Nova Guiné que também trabalhou na elaboração de uma
concordância para um Novo Testamento em Inglês
5. __________ Missionário que actuou por 45 anos na selva do Peru
6. __________ Superintendente Geral Emérito que, enquanto missionário, iniciou o trabalho
nazareno na Coreia do Sul
7. __________ Director da Missão Global que foi missionário na Papua Nova Guiné e,
posteriormente, director da Região Ásia-Pacífico
8. __________ Missionário pioneiro em Papua Nova Guiné, que morreu dois anos depois de
iniciar a missão; a sua esposa continuou a servir como missionária e mais tarde também como
diretora das MNI
9. __________ Superintendente Geral Emérito que foi director das Missões Nazarenas
Internacionais durante 19 anos
10. __________ Superintendente Geral, que foi um missionário pioneiro na República
Dominicana e mais tarde serviu como director da Região da América Central e México
C
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“Se Jesus Cristo sendo Deus e morreu por mim, então nenhum “sacrifício” pode ser
demasiado grande para fazer por Ele.”
- C. T. Studd, atleta profissional que se tornou missionário na África
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FOLHA DE ATIVIDADES – LIÇÃO 11

A IGREJA AVANÇA ATRAVÉS DOS DESAFIOS
1. Preencha os espaços em branco.
“Ora estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque
________________ receberam a palavra, examinando cada dia, nas Escrituras, se estas coisas
eram assim. De sorte que ________________ muitos deles, e também mulheres gregas, da
classe nobre, e não poucos varões.” (Atos 17:11-12)
2. Escola múltipla: circule a letra da resposta correta
1. Uma Área de Acesso Criativo é:
A) Onde as pessoas são difíceis de alcançar ou lentas para responder
B) Onde é necessário encontrar meios para falar às pessoas sobre Jesus e ajudá-las de
forma a tornarem-se suas discípulas nas congregações, apesar da perseguição e das
severas restrições governamentais às actividades cristãs de divulgação do Evangelho
C) Onde shows de marionetes, mímicas, artes de rua e vários estilos e géneros musicais
são eficazes na evangelização.
2. O principal objectivo das missões nazarenas é:
A) Enviar o máximo de missionários possíveis
B) Arrecadar o máximo de dinheiro possível
C) Começar movimentos de implantação de igrejas
D) Tornar-se a maior denominação cristã do mundo
3. Um amigo seu vai para o “País A” como missionário ou por motivos de carreira profissional de
longo prazo. O melhor conselho que lhe pode dar é:
A) Leve Toneladas de caixas com panfletos e Bíblias para esse país e distribua tudo o mais
rapidamente que lhe for possível
B) Encontre um intérprete e comece imediatamente a pregar nas esquinas e em qualquer
outro lugar de que se lembre
C) Tire um tempo para aprender bem o idioma e a cultura desse país
D) Seja ponderado e controlado; realmente cauteloso à medida que dá postos de liderança
aos líderes locais. As pessoas precisam de longos períodos de treinamento. Caso contrário,
ficarão aquém das suas expectativas e irão decepcioná-lo.
"Alguém um dia me perguntou: 'Será que os pagãos que nunca ouviram o Evangelho são
salvos?’ A questão tem mais a ver comigo próprio: se eu tenho o Evangelho e deixo de o
compartilhar, serei salvo?"
- Charles Spurgeon, pastor britânico
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FOLHA DE ATIVIDADES – LIÇÃO 12

ATÉ OS CORVOS AJUDAM NA CONSTRUÇÃO
E AVANÇO DO REINO DE DEUS
1. Preencha os espaços em branco.
“E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e _______________, voltaram para Listra, e
Icónio, e Antioquia, Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé,
pois que, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes, por
comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando, com jejuns, os encomendaram ao
Senhor, em quem haviam crido.” (Atos 14:21-23)
2. Quão bem conhece? Escolha a resposta correta
A) Qual destes missionários nazarenos NÃO foi retido por sequestradores na sua área
(campo) de serviço?
1 Don Cox
2 Armand Doll
3 Hugh Friberg
4 Don Owens
5 Maria Scott
B) Qual destes países ainda não tem uma congregação nazarena?
1 Benin
2 Costa Rica
3 Finlândia
4 Kosovo
5 Paraguai
C) Qual destes países não tem ainda uma universidade nazarena?
1 Brasil
2 Quénia
3 Filipinas
4 Coreia do Sul
5 Estados Unidos
D) Depois da região dos Estados Unidos/Canadá, que região do mundo tem a maior
percentagem de nazarenos?
1 África
2 Eurásia
3 Mesoamérica
4 América do Sul
"Uma vez que Deus é um Deus missionário, o povo de Deus é um povo missionário."
- Eddy Ho, da Asia Missions Association.
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FOLHETO – LIÇÃO 1

PROMESSA DO ESPÍRITO SANTO: A VISÃO CUMPRIDA
Escrituras para Reflexão: Joel 2:28-29 e Atos 1:8
Histórias Missionárias
Robin Seia, um jovem pastor em Myanmar, teve uma visão para as igrejas do seu país em
chamar os crentes para uma vida de santidade. Ele pensou que talvez um pouco mais de estudo
teológico pudesse capacitá-lo para essa missão.
A porta abriu-se então para ele estudar no Seminário Teológico Fuller, em Los Angeles,
Califórnia. Uma vez que o campus do seminário está perto da Primeira Igreja do Nazareno em
Pasadena, Robin começou a frequentar os cultos de lá. Ele encontrava-se já em casa
teologicamente falando com os nazarenos, dizendo, "Fui Nazareno toda a vida; só não sabia
disso". Ele juntou-se à Igreja do Nazareno e, após da graduação no seminário, voltou a Mianmar
para iniciar a igreja lá. Hoje é superintendente de vinte e três igrejas do Nazareno no distrito de
Mianmar.
A visão que Robin Seia teve enquanto jovem está a tornar-se realidade.
Factos Fascinantes
• Os cafés nazarenos estão a ser usados como ferramentas de divulgação do evangelho em
países como a Polónia, Dinamarca e Grã-Bretanha.
• Os nazarenos na Tailândia combatem activamente o comércio sexual que explora crianças.
• A cidade Oklahoma City tem quarto centros de ministério de compaixão nazareno: Love Link
Ministries, OKC Compassion, Reaching our City, e Tulakes.
Conecte-se
Subscreva-se à revista “Envolva-se” para ler histórias missionarias atuais.
www.engagemagazine.com
Pedido de Oração: Veja a Linha de Mobilização de Oração em
http://nmi.nazarene.org/10026/story.html/ ou a página de Facebook
www.Facebook.com/NMIPrayer para um ou mais pedidos de oração.
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FOLHETO – LIÇÃO 2

DEUS EDIFICA A SUA IGREJA
Escrituras para Reflexão: Mateus 16:17-18, Mateus 28:18-20 e Atos 11:18-21
Histórias Missionárias
Deus está de fato a construir a Sua igreja. Enquanto Ele cumpre a Sua promessa, usa algumas
formas deveras surpreendentes de o fazer. Um casal polaco/italiano emigrou da Itália com os
filhos. Enquanto que o casal ainda estava a lutar e a esforçar-se para aprender espanhol, o pai
chegou a casa e disse que havia um circo gratuito nas proximidades. Entusiasmada, a família
vestiu-se e arranjou-se para ir. No entanto, em vez de um circo, tratava-se de uma campanha
evangelística nazarena. Apesar de decepcionante, a família ficou para o culto. E, de alguma
forma, o Espírito Santo quebrou as barreiras da língua e aquele casal deu o seu coração a Jesus
naquela noite.
O seu filho Bruno cresceu e tornou-se um evangelista extraordinário e, tornou-se também o
director do escritório Regional da América do Sul. Actualmente, o seu neto, Carlos Radziskewski
é um missionário nazareno ao escritório da região da América do Sul.
Deus está de fato a construir a Sua igreja. Algo como uma pequena barreira linguística não vai
fazer com que o Espírito Santo pare!
Factos Fascinantes
• Há não muito tempo, o trabalho nazareno em Angola quase duplicou num ano. Existem hoje
9.800 membros em cerca de 200 Igrejas do Nazareno nesse país africano.
• Em todo o mundo, a Igreja do Nazareno tem redes de grupos como a Liga Bíblia, uma
organização que num ano deu à Igreja do Nazareno 25.000 exemplares do Novo Testamento
em crioulo haitiano.
Conecte-se
Blog de Andrew e Gina Pottenger, missionários na Eurásia:
http://thepottengers.blogspot.com/p/about-us.html
Pedido de Oração: Ore para que a nossa força missionária nazarena transcultural e mundial
seja "imparável" na divulgação do Evangelho e nos ministérios de discipulado. Ore
especificamente pelo trabalho do ministério do filme Jesus.
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FOLHETO – LIÇÃO 3

DEUS TRANSFORMA VIDAS
Escrituras para Reflexão: Atos 2:46-47, Atos 5:14
Histórias Missionárias
Durante a Segunda Guerra Mundial, uma mulher e mãe foi morta quando um comboio que ela
estava a apanhar foi bombardeado por forças aleadas. O seu filho de sete anos de idade,
Salvatore, tornou-se amargo e jurou nesse dia que odiaria os americanos para o resto da sua
vida. Depois de se casar com Milvia, mudaram-se para Florença, onde ele se tornou muito activo
num sindicato comunista muito anti-americano.
Uma das tias de Milvia faleceu, que tinha algum tipo de ligação com a Igreja do Nazareno, em
Florença. O pastor daquela congregação visitou a família para oferecer as suas condolências.
Enquanto que Salvatore foi rude com esse pastor, que era um missionário nazarenos dos
Estados Unidos, o pastor expressou um desejo sincero de falar com Salvatore.
Mais tarde, Salvatore disse à família que ia sair para comprar cigarros, mas quando voltou, trazia
uma Bíblia em vez de um maço de cigarros. Por incrível que pareça, Salvatore tinha saído para
ver o missionário.
Salvatore começou a assistir aos cultos na Igreja do Nazareno e pouco tempo depois estava a
dar o seu coração ao Senhor. Salvatore sentiu Deus chamá-lo para o ministério a tempo integral.
Hoje, ele é ainda pastor e por 20 anos tem sido superintendente na Itália.
A obra transformadora de Deus é evidente!
Factos Fascinantes
● Num ano recente, o trabalho nazareno no Bangladesh cresceu 50 porcento. Existem hoje mais
de 2000 igrejas do Nazareno totalmente organizadas nesse país do sul da Ásia.
● No final de 2015, mais de setenta equipes de Trabalho & Testemunho, de 38 distritos
nazarenos, terão pela graça de Deus ministrado em Cuba - um país que durante décadas foi
fechado para o mundo exterior e, especialmente, à igreja cristã.
Conecte-se
Blog missionário. Roménia: http://romanianazarene.blogspot.com/
Pedido de Oração: Ore para que o ministério de grupos de voluntários como os Nazarenos ao
Extremo, as equipas do Filme Jesus, as equipas de Trabalho & Testemunho, e as equipas de
faculdades que fazem viagens missionárias sejam " imparáveis". “Toda a Escritura, divinamente
inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça.” (2
Timóteo 3:16)
Plano de duas semanas da nossa igreja para ler o Livro de Atos
Data: ______________________________________
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Coloque um X à medida que vai lendo.
___ Dia 1: Atos 1-2

___ Dia 8: Atos 15-16

___ Dia 2: Atos 3-4

___ Dia 9: Atos 17-18

___ Dia 3: Atos 5-6

___ Dia 10: Atos 19-20

___ Dia 4: Atos 7-8

___ Dia 11: Atos 21-22

___ Dia 5: Atos 9-10

___ Dia 12: Atos 23-24

___ Dia 6: Atos 11-12

___ Dia 13: Atos 25-26

___ Dia 7: Atos 13-14

___ Dia 14: Atos 27-28
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FOLHETO – LIÇÃO 4

CRENTES CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO:
A IGREJA EXPANDE-SE
Escrituras para Reflexão: Atos 9:31, Atos 16:9-10
Histórias Missionárias
Enquanto criança, Susan Norris, pensou ser missionária. Mais tarde, com a idade de 14 anos,
Susan ficou muito doente, com cancro, não esperando viver, passou dois anos na cama. Através
de um sonho, a chamada para o trabalho missionário parecia claro.
Mais tarde, quando finalmente estava apta a ser missionária, foi-lhe recusado o pedido por causa
dos seus problemas de saúde. Apesar do desapontamento, ela tornou-se pastora. Depois de ela
se casar com Abram Fitkin, ela frequentemente falava sobre os perdidos à volta do mundo a na
necessidade de tomar conta dos missionários.
Os Fitkins pertenciam a uma pequena denominação que se juntou à Igreja do Nazareno em
1908, e a Susana continuou a apoiar missões. Em 1915, ela tornou-se a primeira presidente
geral da MNI, uma posição que ocupou durante 29 anos. Durante o seu longo mandato como
presidente da Sociedade de missões, Susan Fitkin visitou campos missionários nazarenos em
todo o mundo. Quando o filho mais novo dos Fitkins morreu, eles construíram um hospital em
Suazilândia em sua memória.
Apesar de Susan nunca ter percebido o seu sonho inicial de ser missionária estrangeira, ela foi
creditada pela ajuda no envio de 1763 missionários. Susan Fitkin permanece até hoje um
exemplo de como a igreja de Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo, é, de facto, imparável.
Fatos Fascinantes
● Recentemente, o trabalho Nazareno em Benin (África) mais do que duplicou num ano. Existem
hoje mais de 40.000 membros em 870 igrejas do Nazareno no Benin.
● Os nazarenos sempre enfatizaram o alcance mundial. Os grupos que se uniram em 1908 para
formar a Igreja do Nazareno já estavam a trabalhar em sete países: Canadá, Cabo Verde, Cuba,
Guatemala, Índia, Japão e México.
Conecte-se
Ore por um missionário especifico. Vá a este website e verifique os perfiles de missão
nazarenos. http://app.nazarene.org/MissionaryProfiles/
Pedido de Oração: Ore para que todas as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, apoiantes
apaixonados por missões tanto local como globalmente.
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FOLHETO – LIÇÃO 5

A ORAÇÃO TRANSFORMA VIDAS
Escrituras para Reflexão: Colossenses 4:2-4, 1 Tessalonicenses 5:17 e Atos 4:31
Histórias Missionárias
A Irmã Elizabeth é pastora na Colômbia. A comunidade onde a igreja está localizada é um
esconderijo para ladrões, assassinos e traficantes de droga. Ainda assim ela continuava fiel ao
seu ministério nesta vizinhança. Ela acreditava que o evangelho era suficientemente poderoso
para mudar não apenas algumas pessoas perigosas, mas também toda a vizinhança.
Sob a sua liderança, a igreja começou a encontrar-se às 5 da manhã para orar na “montanha de
Oração”, que tinha vista para toda a pequena vizinhança. Também, no primeiro sábado de cada
mês, as pessoas da igreja marcham pelas ruas do bairro cantando coros e hinos de adoração,
orando, convidando as pessoas a visitar os cultos da igreja.
Deus respondeu às suas orações. O comportamento criminoso e o tráfico de drogas são agora
quase inexistentes no bairro. A igreja cresceu e a igreja e a pastora são altamente respeitados.
Um dia, um jovem sacerdotes, que estava muito doente, pediu à Pastora Elizabeth para orar por
ele. O Senhor respondeu à oração e o jovem foi curado. Ele visitou a Igreja do Nazareno e
partilhou o seu testemunho.
Assim como no livro de Atos, Deus está a transformar esta comunidade.
Factos Fascinantes
• David Livingstone, missionário pioneiro e explorador na África morreu de joelhos em oração.
• A região da Eurásia abrange catorze fusos horários, três continentes e inclui centenas de
diferentes línguas e grupos de pessoas.
Conecte-se
Blog dos missionários Andy e Judy Benett, http://day-in-paradise.blogspot.com/
Pedido de Oração: Ore para que todos os pastores e congregações À volta do mundo sejam
intercessores pelos perdidos das suas comunidades.
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FOLHETO #1– LIÇÃO 6

A ORAÇÃO: UMA FORÇA QUE ALCANÇA O MUNDO
Escrituras para Reflexão: Filipenses 1:19, Romanos 1:9-10, 1 Timóteo 2:1-4 e Efésios 6:19-20
Histórias Missionárias
“Chen” (não é o nome real) é um pastor nazareno numa Área de Acesso Criativo. Antes de Chen
se tornar cristão, ele tentou ligar o seu rádio para a British Broadcasting Companie (BBC), e
encontrou uma estação que estava a ensinar sobre o amor de Deus. Visto que ele não conseguir
encontrar a estação pretendida, ele ouviu a outra estação. Cativado pelo coração, ele ouviu
muitas e muitas vezes. Eventualmente, ele respondeu ao convite e deu o seu coração ao
Senhor.
Chen escreveu à estação de rádio a pedir orientação. Mais tarde, ele conheceu cara a cara
líderes nazarenos no seu país. O discipulado e treinamento seguiram-se
O Pastor Chen tornou-se num frutífero plantador de igrejas, começando 20 igrejas subterrâneas
numa área resistente ao evangelho. Ao longo dos anos ele foi preso várias vezes e também
sofreu espancamentos pela sua fé.
A história de Chen, e outros pastores como eles, fala de coragem, humildade e graça. Esta
história lembra-nos que a Igreja verdadeiramente cheia do Espírito é imparável. E também nos
recorda que o nosso apoio financeiro e oração pelos ministérios de Transmissão mundial de
Evangelismo e Missões é muito importante. Também nos lembra que a oração é a força que
funciona mesmo em áreas resistentes ao evangelho.
Factos Fascinantes
• O trabalho nazareno em Lesoto triplicou num ano recente. Existem hoje 5.315 nazarenos no
Lesoto em 139 igrejas e nos pontos de pregação.
• A primeira Igreja do Nazareno na região noroeste da Zâmbia foi iniciada em Chavuma. Hoje,
a zona de Chavuma é a zona onde há mais doação no Distrito Noroeste da Zâmbia.
Conecte-se
Vá ao site do filme Jesus e explore este recurso valioso, http://www.jfhp.com
Pedido de Oração: Ore pelo ministério do filme Jesus e pelas suas equipas. Vá ao site e
procure por requisitos específicos assim como relatórios de louvor.
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FOLHETO #2 – LIÇÃO 6

A ORAÇÃO: UMA FORÇA QUE ALCANÇA O MUNDO
Compromisso de oração pelo evangelismo mundial
Pelos próximos seis meses, pela graça de Deus e para a Sua glória, eu comprometo-me a orar
pelo cumprimento da Grande Comissão de Jesus, dando prioridade nas minhas orações pelas
pessoas do mundo que nunca ouviram o evangelho de Jesus Cristo.
Deus pode contar com as minhas orações diárias pelo evangelismo mundial e pela partilha das
boas novas do amor de Deus por todo o mundo.

Assinatura
_________________________

Informação de contacto para enviar mensagem a recordar:
Nome: ________________________
E-mail: ________________________
Morada: __________________________________________________

Por favor assine e dê ao seu pastor, presidente da MNI ou líder de educação de missões.
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FOLHETO – LIÇÃO 7

DEUS AINDA USA MILAGRES
Escrituras para Reflexão: Atos 8:6-7 e Atos 19:11-12
Histórias Missionárias
Na apresentação do filme Jesus, vislumbraram-se nuvens e começou a chover, ameaçando
parar o filme. A equipe e os visitantes dos EUA começaram a orar desesperadamente para que a
chuva parasse. Quando o filme chegou à crucificação de Jesus, começou a chover muito mais
ainda. Ainda assim, ninguém se foi embora.
O que os norte-americanos não sabiam era que não tinha chovido naquela área durante três
meses. Como a seca se estendia por semanas, os seguidores da religião tradicional local
oravam aos seus deuses, fazendo sacrifícios, lamentando-se, gritando e chorando. Mas as suas
orações não eram ouvidas.
Como a chuva caía durante a crucificação de Jesus, os moradores começaram a perceber que
Jesus é o Deus que ouve e responde às orações, que Ele era o Deus trazendo a chuva tão
desesperadamente necessária para a sua vila. Naquela noite, ao invés de correrem para casa
para fugir da chuva, os habitantes da vila ficaram para assistir a todo o filme sobre um Deus que
envia a chuva.
Factos Fascinantes
● O trabalho Nazareno no Nepal quase dobrou num ano recente. Existem hoje mais de 4.000
nazarenos no Nepal em cinquenta e oito igrejas organizadas e em quarenta e cinco pontos de
pregação.
● O primeiro Superintendente Geral não-ocidental da Igreja do Nazareno, Dr. Eugénio Duarte,
nasceu em Cabo Verde .
Conecte-se
Blog dos missionários em Fiji, Dave e Rosie Kerr, http://www.ourkerrfamily.com//newsletters/
Pedido de Oração: Ore para que os nazarenos de todos os lugares sejam imparáveis em
confrontar o mal e combater as forças de Satanás.
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FOLHETO – LIÇÃO 8

O ESPÍRITO SANTO CAPACITA
Escrituras para Reflexão: Jó 5:9, Atos 14:3 e 2 Timóteo 1:7
Histórias Missionárias
Nos turbulentos dias no Haiti após a queda do governo repressivo, um homem foi ter com um
pastor nazareno. Ele implorou que o escondesse na sua casa durante a noite para que na
manhã seguinte se pudesse entregar ao exército e esperar obter um julgamento justo. Não
querendo ver ninguém assassinado por uma multidão nas ruas da sua aldeia, o pastor
concordou.
No entanto, alguém o viu entrar na casa do Pastor. Em pouco tempo, uma multidão enfurecida
que levava navalhas e facas reuniu-se e começou a subir a rua em direcção à casa pastoral.
Então, misteriosamente, eles pararam o seu avanço e andando para a frente e para trás,
voltaram-se e foram-se embora.
Alguns dias depois, Louis estava a falar com alguém na vila sobre a situação dessa noite e
perguntou por que é que a multidão parou antes de chegar à sua casa. "Foi porque o pastor
tinha todos aqueles polícias armados à volta dela", disseram-lhe.
Louis não tinha visto ninguém a guardar a sua casa. Deus tinha-o protegido a ele e à sua família
do mal e ainda lhe permitiu ser um instrumento de graça e de segurança para um companheiro.
Factos Fascinantes
• Recentemente, o trabalho nazareno no Paquistão cresceu mais de 50 porcento num ano.
Existem hoje quase 25.000 membros da Igreja do Nazareno no Paquistão em 450 igrejas
totalmente organizadas.
• A primeira igreja do Nazareno na Jamaica foi organizada em 1966. Sir Clifford Campbell,
primeiro Governador Geral da Jamaica nascido lá e a sua esposa estavam presentes naquele
culto organizacional. Há agora trinta e três Igrejas do Nazareno na Jamaica.
Conecte-se
Blog dos missionários na Polónia, Bob e Colleen Skinner, http://www.polandnaz.blogspot.com
Pedido de Oração: Ore para que a resposta dos nazarenos aos desastres à volta do mundo
sejam efectivas e poderosamente feitas em nome de Jesus. Ore por aqueles nos Ministérios de
Compaixão que são os primeiros a responder a essas necessidades.
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FOLHETO – LIÇÃO 9

LÍDERES E LEIGOS CORAJOSOS PLANTAM IGREJAS
Escrituras para Reflexão: Atos 4:29-30, Atos 6:8-10 e Atos 19:08
Histórias Missionárias
A Igreja do Nazareno “Cristo Salva” na cidade costeira de Turbo, no norte da Colômbia é uma
igreja imparável. Espiritualmente vibrante, o seu povo tem uma intensa paixão por Deus e
compaixão pelos perdidos. A congregação de 300 membros tem um grupo dinâmico de jovens.
Aqui está a sua história. A cidade de Turbo é um porto na costa caraíba onde o tráfico de drogas,
bem como é uma área onde grupos guerrilheiros de oposição ao governo operam. A violência é
muito comum.
Há uma dúzia de anos atrás, Manuel Santo aceitou o desafio de plantar a Igreja do Nazareno lá,
que ele fez com a ajuda de Deus. Ele tinha uma crença fundamental de que todas as
congregações deviam plantar outras igrejas. Em 12 anos, esta igreja tem ajudado a organizar
congregações em três outras cidades.
A Igreja Cristo Salva adquiriu um barco a motor, O Nazareno, que eles usam para evangelizar as
cidades que se situam ao longo do rio Atrato. Actualmente, a congregação tem nove campos
missionários, onde todos juntos estão a iniciar novas igrejas. A mais próxima fica a 45 minutos
de distância e a mais distante a oito horas de barco.
Este pastor missionário e a sua dinâmica congregação parecem, de facto, imparáveis.
Factos Fascinantes
• Durante 2012, as MNI comemoraram o número recorde de oferta de Alabastro conseguido
pelas igrejas desde o início deste projecto em 1949 – 100 milhões de dólares. Ao longo dos
anos, mais de 9.000 projectos foram financiados através da oferta de alabastro.
• Os ministérios de divulgação na Região Eurásia são tão diversos como a própria cultura da
região. Os ministérios vão desde cafés a centros de desenvolvimento de crianças até casas
seguras para pessoas traficadas.
Conecte-se
Blog do missionário na Roménia, Jonathan Philipps, http://www.jepjon.com/2013/11/quickupdate.html
Pedido de Oração: Ore para que todas as igrejas do Nazareno e ministérios na América do Sul
sejam imparáveis.
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FOLHETO – LIÇÃO 10

OS CRENTES PERSEVERAM NA PERSEGUIÇÃO
Escrituras para Reflexão: Atos 8:1-4 e Atos 18:9
Histórias Missionárias
Durante os últimos quatro anos, cerca de cinquenta pastores nazarenos em Áreas de Aceso
Criativo foram assassinados por causa da sua fé. Alguns poderiam pensar que tal facto
desencorajou a propagação do evangelho. Essa perseguição brutal não silenciou a igreja nessas
áreas.
Não muito tempo depois, o seu superintendente distrital, contactou a equipe do filme Jesus por
mais equipamentos do filme. Ao falar do pastor assassinado, disse: “Tenho cinquenta pessoas
dispostas a assumir o controle de onde ele parou”.
Os crentes nessa área do mundo são, de fato, destemidos e corajosos.
Factos Fascinantes
• O trabalho da Igreja do Nazareno em países como a Austrália e a Itália resultou do claro
testemunho do evangelho de militares norte-americanos que servem nesses países.
• A Igreja do Nazareno Graça, em Chaltyr, na Rússia, foi organizada em 1992. Desde então, a
partir dela, implantaram-se outras igrejas em duas cidades próximas, bem como grupos de
estudo bíblico noutras quatro. Esta congregação mãe - Graça - enviou um dos seus membros
a Israel como missionário. Na sua própria comunidade, a igreja batalha contra males sociais
como a toxicodependência. Que congregação missional!
Conecte-se
Contacte Parceiros de Colheita do Filme Jesus, http://www.jfhp.org/
Pedido de Oração: Ore para que cada igreja seja apaixonada acerca de alcançar os perdidos
local e globalmente. Ore para que cada crente não tenha medo de testemunhar.
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FOLHETO – LIÇÃO 11

A IGREJA AVANÇA ATRAVÉS DOS DESAFIOS
Escrituras para Reflexão: Atos 17:11-12
Histórias Missionárias
Kundi, um reparador de bicicletas e motos, vive numa área “sensível” do mundo, cujo nome não
se pode revelar. Kundi cresceu numa família com cinco irmãos. A sua mãe era agricultora; o pai
era professor da escola da aldeia. Quando Kundi tinha catorze anos, deixou a quinta da sua
família e foi para a capital estudar formação profissional. Ele viveu lá com o seu tio, que era
cristão e que lhe ensinava e explicava as passagens da Bíblia todas as noites. Por vezes, um
pastor visitante de outro país também ia pregar naquela igreja, mesmo isso sendo ilegal. Um dia,
Kundi pediu a Jesus para ser o seu Salvador.
Com essa decisão, muitas coisas mudaram na vida de Kundi. A sua mãe foi libertada de um
espírito que a atormentava. Depois, o pai de Kundi também se tornaram. Kundi estudou a Bíblia
com alguns material passados por um amigo. Kundi casou e também amadureceu na sua fé.
Muitos outros na comunidade de Kundi desejavam aprender sobre Jesus. Então, Kundi e a sua
esposa começaram a visitar regularmente várias famílias. Lentamente as pessoas vieram à fé, e
hoje existem 150 crentes em 16 aldeias. Kundi e a sua equipa de ajudantes estão a ser
preparados para se tornarem pastores ordenados na Igreja do Nazareno.
Factos Fascinantes
• Recentemente, o trabalho nazareno na Etiópia quase duplicou num ano. Existem hoje quase
50.000 nazarenos na Etiópia em 383 igrejas totalmente organizadas.
• O país sul-americano do Equador tem 186 igrejas do Nazareno organizadas e vinte e um
pontos de pregação.
Conecte-se
Blog do missionário na Papua Nova Guiné, Steph Doenges, http://doktasteph.blogspot.com/
Pedido de Oração: Ore para que o Espírito Santo leve os líderes nazarenos a acederem e
responderem correctamente às oportunidades de entrar em novas áreas do mundo.
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FOLHETO – LIÇÃO 12

ATÉ OS CORVOS AJUDAM NA CONSTRUÇÃO
E AVANÇO DO REINO DE DEUS
Escrituras para Reflexão: Atos 14:21-23
Histórias Missionárias
Joseph Siva, um Sri-Lanko, tinha sido alcoólico antes de conhecer Cristo. Depois disso, a sua
vida mudou radicalmente. Como estudante da Bíblia, ele conectou-se com a Igreja do Nazareno.
Joseph sentiu que Deus o estava a levar a uma comunidade particular para começar uma igreja.
Ao mudar-se para lá com a sua família, ele construiu uma pequena casa e igreja.
Um dia, um grupo de extremistas religiosos encontrou Siva e, na esperança de inviabilizar o seu
ministério, espancaram-no tendo a intenção de o matar. Durante três dias ele esteve deitado
numa cova, incapaz de se mover. Finalmente, ele conseguiu arrastar-se para voltar para casa
para a sua família.
Siva e a sua família passaram por um período em que estavam praticamente a morrer de fome.
Um dia ele orou, "O Senhor alimentou Elias por causa da sua fidelidade. Não pode agora cuidar
de nós?" No dia seguinte, Siva encontrou uma caixa com pedaços de coco debaixo de uma
árvore ao lado da sua casa. A sua esposa fez óleo de coco que foi vendido pelo dinheiro
suficiente para comprar comida para um dia. Aconteceu o mesmo no dia seguinte. E no dia
seguinte. Ele percebeu então que os corvos estavam a tirar o coco de uma planta de
processamento de baixo da estrada. Ele falou com o gerente da fábrica e a resposta
surpreendente foi de que ele devia trazer o coco que o gerente iria pagar por eles. Durante
meses os corvos ajudaram a alimentar a família do pastor.
Hoje há uma linda igreja, casa pastoral e um espaço de treinamento nessa comunidade na terra
que o pastor Silva comprou há muitos anos atrás.
Factos Fascinantes
• O trabalho Nazareno no Sri Lanka cresceu mais de 50 por cento num ano recente. Existem
hoje mais de 5.000 nazarenos no Sri Lanka em quase oitenta igrejas organizadas.
• O distrito Paulistano no Brasil é tão apaixonado pelo evangelismo mundial que criou um
acampamento de jovens em separado para aqueles que se sentem chamados ao serviço
missionário. É chamado de "Escola Missionária para Adolescentes".
Conecte-se
Explore os perfiles dos missionários nazarenos na página,
http://app.nazarene.org/MissionaryProfiles/
Pedido de Oração: Escolha um missionário especifico e ore por ele diariamente.
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(Lição 1 sem folha de actividades)

Folha de Actividade da Lição 2

ADIVINHE QUEM SOU EU?
Pessoa 1
1.
3.
4.
5.

Fui possivelmente a primeira pessoa na Bíblia a ser pecuarista – a primeira a criar
animais.
O Senhor agradou-se do meu sacrifício .
Os meus pais tiveram que aprender uma dura lição da maneira mais difícil.
O meu irmão matou-me.

Eu sou…

Pessoa 2
2. Provavelmente poderia ter sido mais cuidadoso na minha forma de falar com os meus
meios-irmãos.
3. Também provavelmente não deveria ter mostrado aos meus meios-irmãos o casaco
especial que o nosso pai fez só para mim.
4. Fui parar à prisão porque a mulher do meu patrão ficou com muita raiva de mim.
5. Aprendi que, mesmo quando as pessoas dizem ou fazem algo para o nosso mal - para
destruir as nossas vidas, Deus ainda pode usar esse mal para o bem!
Eu sou…

Pessoa (Grupo) 3
2. Há mais do que um de mim. Estamos geralmente agrupados nas Escrituras e nas lições.
3. Fomos levados à força do nosso país, mas o rei fez de nós administradores.
4. Quando o rei e os seus homens ficaram com raiva de nós porque não nos curvaríamos a
uma imagem, tivemos a certeza que Deus nos livraria do castigo que o rei tinha
planeado para nós.
5. Três de nós ficámos bem mesmo numa situação tensa, e ainda tivemos companhia!
Somos...

Pessoa 4
1. Fui levado para o cativeiro, quando era ainda bastante jovem .
2. Deus favoreceu-me. O rei e a sua equipe ficaram impressionados comigo e por isso
colocaram-me num treinamento especial .
3. Tenho que admitir que sou um pouco sonhador , ou pelo menos um intérprete de
sonhos.
4. Estou comprometido com a oração e isso colocou-me em apuros!
Eu sou…
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O QUE O NOVO TESTAMENTO DIZ SOBRE A
PERSEGUIÇÃO?
• "Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça." (Mateus 5:10)
• "Sereis entregues para serdes perseguidos e condenados à morte, e sereis odiados de todas
as nações por causa do meu nome." (Mateus 24:9)
• "O servo não é maior do que o seu mestre. Se me perseguiram, também vos perseguirão a
vós.” (João 15:20)
• "Sentimos que havíamos recebido a sentença de morte. Mas isso aconteceu para que
pudéssemos não confiar em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos.
Ele libertou-nos de um perigo tão mortal, e livrar-nos-á novamente. Nele temos colocada a
nossa esperança; continuará a livrar-nos." (2 Coríntios 1:9-10)
• "Tu, porém, conheces tudo sobre os meus ensinamentos e doutrina, o meu modo de vida, o
meu propósito, fé, paciência, amor, resistência, perseguições, sofrimentos, que tipo de coisas
me aconteceram em Antioquia, Icónio e Listra; e as perseguições que sofri. Mas o Senhor
salvou-me de todas elas. Na verdade, todos os que queiram viver piedosamente em Cristo
Jesus serão perseguidos." (2Timóteo 3:10-12)
• "Se sois afligidos, sofreis por fazer o bem e podeis suportá-lo, isso é agradável à vista de
Deus. Para isso fostes chamados, porque Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo para
que sigais os seus passos." (1 Pedro 2:20-21)
• "Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa
estranha vos acontecesse; Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de
Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome
de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da
glória e de Deus; quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Se
padeceis como cristãos, não vos envergonheis, antes glorificai a Deus por levardes esse
nome. Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendem-lhe as
suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem." (1 Pedro 4:12-14; 4:16; 4:19)
• "É preciso perseverar em paciência, de modo que quando tiverdes feito a vontade de Deus ,
possais receber o que ele prometeu." (Hebreus10:36)
• "Nada temas das coisas que hás-de padecer. Digo-vos que o diabo lançará alguns de vós na
prisão, para que sejais tentados; e tereis um período de tribulação e perseguição de dez dias.
Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida." (Apocalipse 2:10)
• "Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados;
perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; trazendo sempre por
toda a parte a morte do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se
manifeste nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte
por amor de Jesus, para que também a Sua vida se manifeste na nossa carne mortal." (2
Coríntios 4:8-11)
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DISCÍPULOS: PRIMEIROS MÁRTIRES DA IGREJA
O que aconteceu com aqueles que cooperaram mais de perto com Jesus? Grande parte deles
acabaram martirizados pela sua fé. De acordo com registros históricos ou com a tradição...
Simão Pedro: Pedro serviu a causa cristã entre os judeus, antes que finalmente pudesse chegar
a Roma. Juntamente com o apóstolo Paulo, Pedro pode ter sido executado por volta do ano 64
D.C, durante as perseguições levadas a cabo pelo imperador Nero; ou mais tarde, em 67 D.C. A
tradição diz que foi crucificado, a seu pedido de cabeça para baixo, por considerar-se indigno de
morrer da mesma forma como morreu Cristo.
André: Depois da ressurreição de Jesus, o irmão de Simão Pedro, provavelmente, pregou em
Acaia (sul da Grécia) e Cítia (Ucrânia e sul da Rússia) e foi crucificado em Patras, na Acaia. A
tradição posterior descreve-o como tendo sido crucificado na posição de braços abertos, que
ficou conhecida como a cruz de Santo André da Escócia.
Tiago, filho de Zebedeu: Durante as perseguições de Herodes Agripa I, rei dos judeus, em 44
D.C, o apóstolo Tiago foi decapitado. Antes da sua morte, pregou em Jerusalém e na Judeia.
Uma tradição espanhola posterior diz que Tiago pregou o Evangelho em Espanha algum tempo
antes da sua morte.
João, filho de Zebedeu (irmão de Tiago): Pregou em Jerusalém e, mais tarde, a sul de Izmir,
na Turquia ocidental; e cooperou com as igrejas da Ásia Menor. Durante os reinados de algum
destes imperadores Nero (54-68 D.C) ou Domiciano (81-96 D.C), João foi exilado em Patmos,
uma ilha grega no mar Egeu. Foi posteriormente libertado e morreu de morte natural, em Éfeso,
por volta do ano 100 D.C.
Filipe: Pregou o evangelho na Frígia (centro oeste da Turquia) antes de morrer ou de ser
martirizado em Hieropolis.
Bartolomeu (também conhecido como Natanael): O trabalho missionário de Bartolomeu está
ligado à Arménia, Índia, Egipto, Arábia, Etiópia e Pérsia. A tradição diz que encontrou a morte
ao ser esfolado vivo, e depois decapitado.
Tomé: Tomé pode ter pregado em Partia ( agora Iraque e Irão), mas as tradições mais fortes
relacionam-no ao sul da Índia. Experimentou a morte perto de Madras.
Mateus (também conhecido como Levi): Depois de ter pregado na Judeia, diferentes tradições
colocam o seu trabalho missionário e possível martírio na Etiópia ou na Pérsia.
Tiago (filho de Alfeu): A tradição afirma que serviu primeiro na Palestina (Israel), antes de
pregar e ser martirizado no Egipto.
Judas (não um dos irmãos de Jesus nem o traidor – outro Judas): Pode ter pregado na
Assíria (Iraque oriental) e na Pérsia (Irão) antes de ser morto com Simão, o Zelote, na Pérsia.
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Simão (também conhecido como o Zelote): Pode ter pregado no Egipto antes de se juntar a
Judas e viajar com ele para a Pérsia, onde ambos foram martirizados. Simão pode ter sido
crucificado ou agredido até à morte.
Matias: possivelmente um dos setenta e dois enviados a pregar e curar. Pode ter pregado e
consequentemente ter sido martirizado na Etiópia. Outras tradições colocam-no na Judeia e
depois na Capadócia (Turquia oriental), bem como na área do Mar Cáspio.
Paulo: Apesar de não ter sido um discípulo dos que andava com Jesus, Paulo foi amplamente
perseguido pela sua fé. A tradição relata que foi decapitado em Roma.
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PERSEGUIÇÃO – ALGUNS PONTOS IMPORTANTES A
ANALISAR
De acordo com o Pew Research Center, quase 75 por cento da população mundial vive em
áreas com restrições religiosas graves. Aqui, deixamos à vossa consideração aqueles que o
ministério Portas Abertas considera serem os cinquenta principais países onde os cristãos são
perseguidos .
Perseguição extrema
Coreia do Norte, Arábia Saudita, Afeganistão, Iraque, Somália, Maldivas, Mali, Irão, Iêmen,
Eritreia, Síria
Perseguição severa
Sudão, Nigéria, Paquistão, Etiópia, Uzbequistão, Líbia, Laos, Turquemenistão, Qatar, Vietname,
Omã, Mauritânia
Perseguição Moderada
Tanzânia, Egito, Emirados Árabes Unidos, Brunei, Butão, Argélia, Tunísia, Índia, Myanmar
(Burma), Kuwait, Jordânia, Bahrain, Territórios Palestinos, China, Azerbaijão, Marrocos, Quénia,
Comores, Djibouti, Tadjiquistão, Malásia, Indonésia, Columbia
Perseguição estendida
Uganda, Cazaquistão, Quirguistão, Nigéria
Materiais reunidos a partir de informações do ministério Portas Abertas dos Estados Unidos.
Consulte www.worldwatchlist.us
Também pode saber mais detalhes sobre cada um destes países em www.worldwatchlist.us e
www.operationworld.org.
Ambos os sites podem dar-lhe ideias de quais as formas específicas de orar pelos líderes e
missionários nazarenos que se encontram nesses países.
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Folha de Actividade da Lição 6

NÍVEIS DE PERSEGUIÇÃO
Preencha os espaços em branco com a palavra correta da lista:
______________ é uma situação em que as pessoas não são sistematicamente presas nem
lhes é negada a possibilidade básica de seguir a sua fé, mas onde sofrem impedimentos e
obstruções legais, e são mal tratadas por parte das autoridades constituídas e muitas vezes
podem, de facto, passar por situações de prisão arbitrária ou de agressões físicas.
______________ é uma situação em que um grupo minoritário é caluniado ou injustamente
atacado, normalmente através da imprensa – quer seja privada, quer pública (meios de
comunicação controlados pelo Estado).
______________ é uma situação em que as pessoas são repetida, insistente e
sistematicamente mal tratadas – resultando em graves danos e muito sofrimento para as suas
vidas - sendo também privadas (ou extremamente ameaçadas de uma eventual privação) de
direitos humanos básicos por causa da sua aderência a crenças religiosas que o perseguidor
não tolera.
______________ é uma situação em que o grupo tem a liberdade básica de culto e adoração ,
bem como outras formas de liberdade religiosa, mas a lei torna mais difícil o exercício dessa
liberdade, muitas vezes inviabilizando-o através de consistentes desvantagens civis e
económicas a que o grupo minoritário está sujeito.
1 Desinformação
2 Assédio
3 Descriminação
4 Perseguição
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NÍVEIS DE PERSEGUIÇÃO
Ficha de Estudo
Níveis
2.
3.

4.
5.

Desinformação: Um grupo minoritário é caluniado, criticado ou injustamente atacado normalmente através da imprensa quer pública (estatal), quer privada.
Assédio: Situação em que as pessoas não são presas de forma sistemática nem
teoricamente lhes são negadas as liberdades básicas de seguir a sua fé, mas sofrem de
impedimentos e obstruções legais, são mal tratadas por parte das autoridades constituídas,
e algumas vezes chegam mesmo a enfrentar prisão arbitrária e agressões físicas.
Discriminação: Situação em que as pessoas podem ter a liberdade básica de culto e outras
formas de liberdade religiosa, mas em que simultaneamente a lei as coloca numa
consistente desvantagem civil e económica no exercício de tais liberdades.
Perseguição: situação em que as pessoas são repetida, persistente e sistematicamente
infligidas com sérios sofrimentos ou graves danos e privadas (ou significativamente
ameaçadas com a privação) dos seus direitos humanos básicos por causa de diferentes
crenças religiosas que o perseguidor não tolera.

A perseguição oficial frequentemente passa por um padrão visível que vai desde a
desinformação até à perseguição propriamente dita. Em cada etapa, a intervenção do Estado e
das suas agências pode ser passiva ou activa. Por exemplo:
•
•
•
•
•
•

Etapa 1: Desinformação passiva (o Estado permite)
Etapa 2: Desinformação activa (o Estado patrocina mediante leis injustas, multas, etc.)
Etapa 3: Discriminação passiva (o Estado permite)
Etapa 4: Descriminação activa (o Estado patrocina)
Etapa 5: Perseguição passiva (o Estado permite)
Etapa 6: Perseguição activa (Estados patrocinadores e defensores)

Pode incluir:
•
•
•
•

Destruir ou retirar a propriedade a alguém.
Colocar minorias religiosas na prisão.
Torturar ou matar os crentes por causa da sua tradição de fé.
Violar os padrões internacionais conforme expresso na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, na Carta das Nações Unidas e noutros lugares
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CRIADOS COM A PERSEGUIÇÃO
"Vá para casa cristão!"
Nathan não se lembra quantos anos tinha quando a sua professora lhe gritou estas palavras,
mas lembra-se do alívio. A professora tinha-o posto ao sol quente durante horas e proibiu-o de
se mover e pôs-lhe uma moeda perto dos olhos para fazer o brilho do sol na sua cabeça ser
ainda maior. Rapidamente ele perdeu a capacidade de ver.
Depois da professora o ter libertado, Nathan começou a rastejar até casa. Nenhum outro
estudante o quis ajudar porque ele era cristão - uma minoria no Bangladesh. As crianças eram
ensinadas a odiar os cristãos. E todas as crianças que eventualmente pudessem estar infelizes
com a situação e tivessem pena de Nathan por causa dos espancamentos, desprezos e
castigos, de qualquer modo não o ajudariam por medo de também serem punidos.
Enquanto Nathan se arrastava para casa naquele dia, a irmã encontrou-o e ajudou-o.
Felizmente, recuperou a visão. E no dia seguinte Nathan voltou para a escola, onde o castigo por
apenas se ser cristão era um modo de vida.
Nathan viveu a realidade de ser perseguido pela sua fé, não apenas na escola. A sua família e a
do seu tio eram as duas únicas famílias cristãs na aldeia. E as famílias cristãs não estavam
autorizadas a usar os recursos presentes na vila. Em vez disso, estas tinham que andar muito
para conseguir água de uma lagoa suja, onde a água muitas vezes fez com que a família de
Nathan ficasse doente.
A comida era tão escassa quanto a água boa. Todos os dias o pai de Nathan ia ao mercado à
procura de trabalho. Apesar de ser um bom trabalhador, era sempre o último a ser contratado. E
isto porque os outros moradores da aldeia protestavam o porquê de um cristão ser contratado
antes dos não-cristãos. Assim sendo, o pai de Nathan só tinha trabalho quando a situação era
tão desesperadora que até um cristão era necessário, tal como os outros trabalhadores o eram.
O Pai e o tio de Nathan também faziam cestas e cultivavam legumes para vender, mas tinham
de viajar muito para vender os seus produtos em lugares onde ninguém sabia que eram cristãos.
Mas ainda assim a família servia a Deus. Pediam-Lhe para satisfazer as suas necessidades e
agradeciam-Lhe pelas bênçãos recebidas. Milagrosamente, muitas vezes recebiam os
necessários alimentos para ingerir ou as moedas precisas para manter os filhos na escola; e
tinham a esperança de que teriam um dia uma vida melhor.
Quando Nathan estava a estudar na Universidade, deu-se uma guerra entre o Paquistão
Ocidental (actual Paquistão) e o Paquistão Oriental (hoje Bangladesh). Os cristãos foram
atraídos para lutar e o irmão de Nathan foi morto na guerra. Ao ouvir essa notícia, a mãe de
Nathan colapsou e morreu.
Uma vez que Nathan era o filho mais velho, teve que sair de casa para encontrar trabalho e
sustentar a sua família. Mas, mesmo numa grande cidade, ninguém queria contratar um cristão.
Então, quando nada o fazia prever, Nathan encontrou uma missão cristã que o ajudou, dandolhe trabalho e deixando-o frequentar a sua faculdade. Nathan tornou-se num bem-sucedido
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implantador de igrejas durante vários anos, e, mais tarde, também num pastor. Foi apresentado
à Igreja do Nazareno, que era nova naquela área. Estudou as doutrinas e sentiu-se atraído pela
teologia da santidade e pela visão geral da igreja. Nathan e a sua esposa concordaram então em
ser os primeiros membros e líderes da Igreja do Nazareno no Bangladesh. E o homem que foi
perseguido pela sua fé enquanto criança, desenvolveu um ministério de compaixão e
evangelismo para crianças, não só implantando igrejas especificamente para os pequeninos,
mas também estabelecendo centros de desenvolvimento infantil em todo o país.
Ainda há muito mais detalhes relativamente à história de Nathan; pode lê-los num dos livros
missionários das MNI para este ano, “Sons and Daughters of Bangladesh” pela mão de Elaine
Bumstead.
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Folheto da Lição 8

COMO ORAR

Como é que vamos orar pelas pessoas que vivem em Área de Acesso Criativo, bem como pelos
que são perseguidos pela sua fé? Ore por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que o amor de Deus os encha, flua através deles e chegue aos seus vizinhos e às
pessoas em necessidade
Força para fazer as suas tarefas diárias
Sabedoria para tratar bem as pessoas
Discernimento para colocá-los a salvo, protegidos e seguros de qualquer pessoa que
possa querer prejudicá-los
Esperança para ajudá-los nas tempestades
Paz para acalmar as suas almas e para que possam ouvir a voz de Deus
Para que possam descansar de encargos e preocupações
Amizade para que não se sintam sozinhos
Espírito de gratidão para que possam dar glória a Deus pelas necessidades satisfeitas e
pelas bênçãos recebidas
Para que Deus satisfaça as suas necessidades físicas
Generosidade para que possam compartilhar com outros a partir da abundância que têm
recebido
Conhecimento para que a Palavra possa estar nos seus lábios e seja aplicada nas suas
vidas
Libertação de todos os desejos de pensar apenas em si mesmos
Alegria para chamar e atrair as pessoas a Deus
Arrependimento quando ofenderem a Deus ou a outrem
Restauração para serem completos novamente e serem tudo o que Deus deseja que
sejam
Que a sua fé em Cristo, que por vezes lhes tem trazido vários males e sofrimentos, seja
agora mais forte do que nunca; e que ela seja tão grande que mova montanhas e,
assim, traga ainda mais pessoas aos pés de Cristo e glória ao nome do Único que salva!
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RESPOSTA À PERSEGUIÇÃO
Reconhecemos a unidade do Corpo de Cristo.
•
•
•

“Se um membro padece, todos os membros padecem com ele; e se um membro é
honrado, todos os membros se regozijam com ele.” (1Coríntios 12:26)
“Em parte fostes feitos espectáculo em vitupérios e tribulações, e em parte fostes
participantes com os que assim foram tratados.” (Hebreus 10:33)
Perseguir uma parte do Corpo de Cristo é perseguir a todos.

Existimos para praticar o amor radical.
Jesus disse: “Ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem.” (Mateus 5:44).
Ministre aos perseguidores: “Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer.” (Romanos 12:20).
Procure ganhar os seus perseguidores.
Richard Wurmbrand (Fundador da VM) esteve na prisão durante 14 anos por causa da sua fé e
tentou ganhar a Cristo aqueles que batiam e o deixavam à fome. Após Wurmbrand ter contado a
u um funcionário da prisão que ele iria amá-lo, apesar de sua crueldade, o homem tornou-se um
cristão.
“Uma flor, se a pisarmos e destruirmos, ainda nos recompensa dando-nos o seu perfume. Da
mesma forma os cristãos, torturados pelos comunistas, recompensavam os seus torturadores
por amor."
Não retalies: “A ninguém torneis mal por mal;” (Romanos 12:17).

Praticar o espírito do perdão.
Os cristãos perseguidos testemunham de perdoar os seus perseguidores.
“Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará
a vós; Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não
perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os
hipócritas; porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em
verdade vos digo que já receberam o seu galardão.” (Mateus 6:14-16)
“Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra
outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós, também.” (Colossenses 3:13).
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Folha de Actividade da Lição 1

CULTO SUBTERRÂNEO
Explicação
Há mais do que uma forma de realizar um culto secreto, uma vez que a situação de cada país
varia significativamente conforme as circunstâncias políticas e sociais e conforme o nível de
liberdade e tolerância existentes.
Lugar da reunião
Vocês podem reunir-se numa casa, na floresta, ou numa área pública (como um corredor ou a
cave de um prédio). As pessoas podem ficar de pé, ajoelhar-se ou sentar-se no chão. O culto
não deve ser um evento confortável; talvez até deva ser efectuado num pequeno espaço
apertado para melhor se simular o que seja estar-se restritos. As pessoas devem chegar um a
um ou em casais, mas não em grupos. Devem entrar e sair discretamente e em silêncio, de
modo que não seja dada muita atenção indevida aos fiéis.
Como Agir
As pessoas devem mover-se silenciosamente quando entram e saem da reunião. A reunião deve
ser abafada, de modo a não chamar a atenção das pessoas de fora. O louvor cantado deve ser
dirigido a Deus na forma de sussurros. A iluminação pode ser através de velas ou lanternas se
realizada a reunião durante a noite e em ambientes fechados. O culto pode ser alegre, mas
simultaneamente feito de modo secreto e a medo para que não seja percebido por pessoas de
fora. Prestar culto a Deus contra a lei é algo sério e pode levar alguém à prisão, tortura, multas
pesadas e até à morte.
Pessoa que conduz
A pessoa que conduz o culto é a única autorizada a ter uma Bíblia (mas deve memorizar as
passagens da Escritura para o culto, uma vez que se os participantes em cultos secretos e
ilegais forem apanhados as Bíblias são-lhes imediatamente retiradas).
Cuidados
Lembre-se, vivemos em sociedades com leis. Algumas pessoas que simulam cultos de Igreja
subterrânea contratam polícias para que finjam intimidar os participantes na simulação dandolhes assim uma noção mais real do medo, do terror que os cristãos vivem em países
perseguidos.
No entanto, realmente vocês devem pensar e orar antes de ir tão longe. Mas se realmente tiver a
intenção de chamar pessoas desconhecidas ao seu grupo para desempenhar o papel de
intimidadoras, o primeiro cuidado a ter é não haver nenhuma arma – mesmo armas falsas – no
local onde vai decorrer a simulação do culto.
Tenha também em consideração as idades dos participantes do grupo. Quando um grupo de
jovens estudantes não Nazarenos alugaram um pequeno espaço para um culto secreto onde
estavam alguns nazarenos presentes, a igreja acabou por ser processada pelos pais de uma
adolescente aterrorizada. Se fizer alguma actividade com adolescentes ou crianças, verifique se
os pais sabem exactamente o que está a acontecer.
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Lembre-se que, embora o realismo da situação possa realmente causar impacto, não querem
que um dos participantes vos processe, nem que ninguém tenha um ataque cardíaco durante a
simulação!
Considere
Provavelmente a melhor forma de terminar a reunião é o modo pelo qual a igreja subterrânea
verdadeira o faz – indo, no final do culto, embora calma e silenciosamente.
No entanto, outra opção poderia ser a de deixar o grupo reunir-se outra vez depois do culto,
noutro local – mais confortável, onde todos se sentissem já à vontade; a fim de que pudessem
conversar calmamente e trocar ideias acerca da experiência que viveram com a simulação –
como se sentiram, o que pensam agora da igreja perseguida, novos pontos de vista que possam
ter, se compreendem melhor a dolorosa situação pela qual irmãos seus passam. Se optar por
não levar a cabo essa troca de ideias no momento após o culto subterrâneo, quando passar para
a próxima lição incentive-os a partilhar com o grupo as suas impressões sobre a atividade. Pode
ainda fazer um publicação no Facebook e estimulá-los a compartilhar com os demais, nos
comentários, o testemunho que dão da experiência vivida.
Informação
Distribua as fichas que irá usar na próxima classe. Peça aos participantes para procurarem e
encontrarem um exemplo de perseguição que eles possam levar para a próxima aula.
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ESTEJA INFORMADO SOBRE A LIBERDADE RELIGIOSA
Aqui está um numero de Web Sites que têm informação sobre liberdade religiosa e perseguição
que:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

A Aliança Evangélica Mundial tem uma comissão de liberdade religiosa. A perseguição
é muitas vezes abordada em relação ao facto dos governos não permitirem que os
cristãos adorem publicamente a Deus ou possuam materiais relativos à fé cristã. Veja
www.worldevangelicals.org/commissions/rlc/
O Instituto Internacional para a Liberdade Religiosa: www.iirf.eu/;
www.iirf.eu/index.php?id=8<www.worldevangelicals.org/resources/rfiles/res3_392_link_1
339887781.pdf
A Voz dos Mártires, EUA, www.persecution.com e A Voz dos Mártires no Canadá
www.persecution.net
• O boletim A Voz dos Mártires é um boletim mensal que conta as histórias de cristãos
perseguidos. Visite
www.etools.781net.com/a/jgroup/bg_wwwpersecutioncom_persecutioncomvomnewsletter_9.html
• www.Persecutionblog.com é um blog sobre questões e problemas atuais de liberdade
religiosa e histórias de perseguição.
• A Voz dos Mártires criou uma série de aulas sobre a perseguição, nas quais se ora
pela igreja perseguida, se conta a história da perseguição, se estuda uma teologia da
perseguição e do sofrimento, se analisa e debate o sofrimento por amor a Cristo e
assim por diante. Veja www.vomclassroom.com
Portas Abertas Internacional: www.opendoorsusa.org/
ChinaAid: www.chinaaid.org/. Um maravilhoso site com informações valiosas acerca da
liberdade religiosa (ou a falta dela) na China.
Preocupação Cristã Internacional é outra organização semelhante:
www.persecution.org
O Instituto Hudson é uma organização de pesquisa política que investiga várias áreas
da vida pública, tais como a liberdade religiosa, a perseguição e os direitos humanos.
www.hudson.org/index.cfm?fuseaction=research_area_list
O Centro Americano para a Lei e Justiça é uma organização dedicada à defesa das
liberdades e dos direitos dados por Deus - humanos e religiosos: http://aclj.org/
Comissão de Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos:
www.uscirf.gov
A Carta de Consciência: http://charterofconscience.org.
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Lição 4
Folheto

INDO ALÉM DA NOSSA MIOPIA ESPIRITUAL
O que é que a Bíblia diz sobre ampliar a nossa visão além das nossas próprias vidas para
o desenvolvimento de uma percepção global do cristianismo?
• "E [Jesus] disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura." (Marcos
16:15)
• "Jesus mandou-nos pregar ao povo e testificar que ele é o único a quem Deus constituiu juiz
dos vivos e dos mortos" (Atos 10:42)
• "Porque de tal maneira amou Deus o mundo que deu o Seu Filho unigénito, para que todo
aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna." (João 3:16)
• "Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, baptizando -os em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis
que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." (Mateus 28:19-20 )
• "O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia; e o que escutais ao ouvido, proclamai-o
sobre os telhados." (Mateus10:27)
• "Ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E, indo, pregai: "O reino dos céus está
próximo." Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os
demónios. De graça recebestes; de graça dai." (Mateus 10:6-8)
• "Quando acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, amasme mais do que estes? 'Sim, Senhor', disse ele, "Tu sabes que te amo." Jesus disse:'
Apascenta os meus cordeiros." (João 21:15)
• "Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus que traz a salvação
para todo aquele que crê: primeiro para os judeus, depois para os gentios." (Romanos 1:16)
• "Pois não há distinção entre judeu e gentio - o mesmo é o Senhor de todos e abençoa
ricamente todos os que o invocam, porque "todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo." (Romanos 10:12-13)
• "Como diz a Escritura: "Todo aquele que Nele crê não será confundido." Porque não há
diferença entre judeus e gentios, o Senhor é o mesmo Senhor de todos e abençoa ricamente
todos os que o invocam - porque "Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo."
Como, então, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não
ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como podem acreditar de quem
não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem
enviados? Como está escrito: 'Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da
paz; quão formosos os pés dos mensageiros de coisas boas." (Romanos 10:12-15)
• “E disse-lhes (Jesus): Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao
terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em Seu nome se pregasse o arrependimento e
a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas
sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do Meu Pai; ficai, porém, na
cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.” (Lucas 24:46-49)
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Folha de Actividade da Lição 5
Ficha

GRELHA DE PADRÕES DE PERSEGUIÇÃO

Coloque os termos seguintes no parágrafo correspondente que os descreve:
Desinformação passiva

Perseguição activa

Discriminação passiva

Desinformação activa

Perseguição passiva

Discriminação activa

___________________ Ocorre quando um grupo minoritário é caluniado, criticado ou
injustamente atacado pela imprensa privada ou não operada pelo Estado. É certo que não é
papel do Estado servir de forma proactiva como "Vigilante da Imprensa" ou como agência ex
officio de "relações públicas". No entanto, o Estado deve garantir a adequação e eficácia das leis
relativas à difamação e certificar-se de que as minorias têm acesso aos tribunais para tirar
proveito dessas salvaguardas legais. Os ministros do governo e os funcionários do Estado
devem assumir a responsabilidade de ser defensores da tolerância e da reconciliação e
encorajar os seus cidadãos a tratar as pessoas de todas as crenças com dignidade e respeito.
___________________ Ocorre quando o Estado usa as suas agências, em particular os meios
de comunicação estatais, para fazer com que a opinião pública se posicione de forma contrária
aos que praticam uma fé minoritária. Ao fazê-lo, o Estado cria às pessoas de tal minoria, uma
barreira quase impossível de transpor, deixando-as com poucas opções para responder
adequadamente.
___________________ Ocorre quando o Estado é contra religiões minoritárias, ignorando a
discriminação levada a cabo por pessoas individualmente consideradas contra grupos religiosos
impopulares. Sempre que o sector privado numa sociedade trata as minorias como se estas
fossem cidadãos de segunda classe quer seja no emprego, na educação ou no acesso a
acomodações públicas, a recusa do Estado de agir será sempre vista pelos discriminadores
como aprovação silenciosa. O Estado, os seus funcionários e agentes não devem ficar
indiferentes ou ser passivos enquanto os direitos constitucionais dos cidadãos são destruídos
por malfeitores. Em vez disso, o Estado deve usar os seus instrumentos legais, jurídicos e
judiciais para resolver o problema.
O envolvimento do Estado dá-se em ___________________ quando adopta de políticas e
práticas, por meio da legislação vigente ou de normas e regulamentos, que negam aos membros
de uma minoria religiosa a oportunidade de praticar a sua fé com a mesma liberdade que é
concedida às religiões dominantes ou aceites. O Estado deve combater e eliminar de forma
proactiva as leis ofensivas, regulamentos ou a conduta oficial praticada até então; bem como
tomar as medidas correctivas adequadas.
Quando um Estado tem discriminado activa ou passivamente grupos religiosos minoritários, o
terreno é fértil para a perseguição se enraizar e produzir o seu fruto mal. ___________________
será livremente praticada, se não existirem medidas de protecção normais a decorrer. A
perseguição levada a cabo por indivíduos, tais como grupos paramilitares, extremistas religiosos
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ou fanáticos que agem isoladamente ou como um movimento organizado pode variar desde a
destruição de propriedades até à tortura e ao assassinato. Quando o Estado conhece as
situações descritas e não faz nada para parar os infractores, torna-se ele mesmo cúmplice
nesses actos do mal. A principal função do Estado é proteger os seus cidadãos das
arbitrariedades e de tudo o que é ilegal e, quando não consegue fazê-lo, também fica aquém dos
padrões internacionais aceitáveis de governação.

A tendência para __________________ chega ao cúmulo quando o Estado e as suas agências
se tornam participantes responsáveis e activos na destruição ou roubo de propriedades; quando
decidem aprisionar as minorias religiosas; e até torturar ou executar os crentes por causa da
sua tradição de fé. Quando chega a este ponto, o Estado agressor não só viola o princípio
universal de longa data do comportamento humano como sempre foi visto e apresentado em
toda e qualquer Regra de Ouro da Ética, mas está em contraste e violação directos das normas
internacionais conforme expressas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Carta das
Nações Unidas e noutros lugares.

128

CAUSA 2
Lição 5
Folheto

O PADRÃO HABITUAL ATÉ CHEGAR À EXTREMA
PERSEGUIÇÃO
Etapa 1: Desinformação passiva
A Desinformação passiva ocorre quando um grupo minoritário é caluniado, criticado, ou
injustamente atacado pela imprensa. O grupo caluniado raramente tem a possibilidade de dar
uma resposta adequada a tais ataques. No entanto, recursos como usar a imprensa, recorrer à
advocacia pública, ou apresentar uma acção judicial por calúnia, difamação ou perjúrio, nos
casos mais graves devem ser considerados. É certo que não é papel do Estado servir de forma
proactiva como "Vigilante da Imprensa" ou como agência ex officio de "relações públicas". No
entanto, o Estado deve garantir a adequação e eficácia das leis relativas à difamação e certificarse de que as minorias têm acesso aos tribunais para tirar proveito dessas salvaguardas legais.
Os ministros do governo e os funcionários do Estado devem assumir a responsabilidade de ser
defensores da tolerância e da reconciliação e encorajar os seus cidadãos a tratar as pessoas de
todas as crenças com dignidade e respeito.

Etapa 2: Desinformação activa
A desinformação activa ocorre quando o Estado usa as suas agências, em particular os meios
de comunicação estatais, para fazer com que a opinião pública se posicione de forma contrária
aos que praticam uma fé minoritária. Ao fazê-lo, o Estado cria às pessoas de tal minoria, uma
barreira quase impossível de transpor, deixando-as com poucas opções para responder
adequadamente.

Etapa 3: Discriminação passiva
A desinformação prepara o terreno da opinião pública para a próxima fase: a discriminação.
Aqui, novamente, o Estado pode ser parte activa ou passiva do processo. O Estado discrimina
passivamente contra religiões minoritárias, quando ignora a discriminação levada a cabo contra
grupos religiosos impopulares. Sempre que o sector privado numa sociedade trata as minorias
como se estas fossem cidadãos de segunda classe quer seja no emprego, na educação ou no
acesso a acomodações públicas, a recusa do Estado de agir será sempre vista pelos
discriminadores como aprovação silenciosa.

Etapa 4: Discriminação activa
O Estado está envolvido em discriminação activa quando adopta políticas e práticas, por meio da
legislação vigente ou de normas e regulamentos, que negam aos membros de uma minoria
religiosa a oportunidade de praticar a sua fé com a mesma liberdade que é concedida às
religiões dominantes ou aceites. O Estado deve combater e eliminar de forma proactiva as leis
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ofensivas, regulamentos ou a conduta oficial praticada até então; bem como tomar as medidas
correctivas adequadas.

Etapa 5: perseguição passiva
Quando o Estado tem discriminado activa ou passivamente grupos religiosos minoritários, o
terreno é fértil para a perseguição se enraizar e produzir o seu fruto mal. Esta (a perseguição
passiva) será livremente praticada, se não existirem medidas de protecção normais a decorrer. A
perseguição levada a cabo por indivíduos, tais como grupos paramilitares, extremistas religiosos
ou fanáticos que agem isoladamente ou como um movimento organizado pode variar desde a
destruição de propriedades até à tortura e ao assassinato. Quando o Estado conhece as
situações descritas e não faz nada para parar os infractores, torna-se ele mesmo cúmplice
nesses crimes.
Etapa 6: Perseguição activa
O cúmulo dos cúmulos ocorre quando o Estado e as suas agências se tornam participantes
responsáveis e activos na destruição ou roubo de propriedades; quando decidem aprisionar as
minorias religiosas; e até torturar ou executar os crentes por causa da sua tradição de fé.
Quando chega a este ponto, o Estado agressor não só viola o princípio universal de longa data
do comportamento humano como sempre foi visto e apresentado em toda e qualquer Regra de
Ouro da Ética, mas está em contraste e violação directos das normas internacionais conforme
expressas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Carta das Nações Unidas e
noutros lugares.
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Folha de Actividade da Lição 7
Ficha

UMA CONVERSA COM "E"
Esta conversa de e-mail ocorreu com "E" quando ela servia ao Senhor numa área que é
renitente ao evangelho. Recentemente voltou à sua terra natal e continua a ministrar ao povo de
Deus. Os pontos de vista que connosco compartilha sobre as realidades de vida em Área de
Acesso Criativo seguramente ajudar-nos-ão a compreender as diferenças existentes entre a
liberdade que temos e as Área de Acesso Criativo, o que as pessoas passam para assistir a um
culto cristão ou a uma aula de escola bíblica dominical, coisas que estão tão prontamente
disponíveis para nós, ou temos que entender as dificuldades que as pessoas que viveram em
áreas assim sentem quando se trata de contar com segurança a história sem pôr em perigo os
que lá vivem e o presente e futuro trabalho da igreja.
Pergunta: Quais são alguns dos principais problemas que os missionários e dirigentes têm de
enfrentar nessas áreas ao levar a cabo o seu trabalho de fazer discípulos semelhantes a Cristo
nessas nações?
Resposta: Os maiores problemas são como espalhar a boa nova do evangelho e treinar novos
líderes, permanecendo fora do radar. A Grande Comissão deixa muito espaço para a
criatividade, por isso usamos métodos muito diferentes daqueles que normalmente são utilizados
pelo corpo ocidental de Cristo; tentamos encontrar formas e métodos culturalmente apropriados ,
oportunidades únicas e diferenciadas para ser "sal" e "luz”.
Pergunta: Os problemas diferem entre as distintas Área de Acesso Criativo?
Resposta: Com certeza! Algumas dessas áreas são-nos restritas simplesmente por causa de
políticas governamentais. Os moradores são abertos e acolhedores, mas as políticas
governamentais criam barreiras na divulgação das boas novas do evangelho. Nestas situações,
as consequências são a deportação para o obreiro estrangeiro e prisão para o nacional. Noutras
áreas, as restrições que nos são impostas vêm da cultura e das religiões locais. Nessas
circunstâncias, devido às restrições culturais é muito mais difícil e perigoso tentar alcançar
comunidades e famílias onde as consequências da aderência a Jesus são de prisão para o
obreiro estrangeiro e prisão, desterro, espancamento ou morte para o nacional. Assim, em
algumas áreas, é fácil encontrar recursos que os seus moradores já utilizam. Também é
bastante mais fácil reunirmo-nos sabendo que o povo local nos quer lá e nos estimula a poder
ajudá-los. Em outras áreas, os recursos são poucos e os moradores locais são hostis aos
crentes (quer nacionais quer estrangeiros), e assim é muito mais difícil sentirmo-nos bem, à
vontade ou seguros.
Pergunta: O que é que os membros do corpo de Cristo que não estão em áreas sensíveis
podem aprender com os cristãos que se encontram nessas áreas?
Resposta: A fidelidade! Fico sempre tão impressionada com a fidelidade daqueles que me
rodeiam. Estive em cultos e reuniões de pregação da Palavra onde as pessoas, para poderem
estar presentes, caminhavam horas perante temperaturas não de frio, mas mesmo de
congelamento; com o único fim de poderem estar todos juntos e louvar o nosso Salvador. Além
disso, é importante salientar que o corpo de Cristo nas Área de Acesso Criativo parece
compreender a importância da comunidade; todos confiam uns nos outros, dependem uns dos
outros. Isto tornou-se uma óptima forma de sermos "luz" em tais comunidades. Muitos outros
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vêem como os cristãos confiam uns nos outros e como se cuidam mutuamente, e
testemunhando isto querem fazer parte desse tipo de amor.
Pergunta: De que é que a Igreja tem de estar ciente a quando da publicação de informações
sobre o trabalho que é levado a cabo nas Área de Acesso Criativo?
Resposta: Todas as vezes que partilhamos uma história temos de pedir aos moradores a sua
autorização, mesmo mudando os nomes e lugares. Por favor, entenda que há pessoas que
vivem no Ocidente que podem trabalhar nesses governos ou ter parentes nessa situação. Lendo
uma publicação que afirma que a nossa denominação tem missionários no seu país e é bem
sucedida pode causar problemas no futuro. É necessário ter-se a certeza de que as
especificidades linguísticas e culturais não são incluídas nas histórias, pois de contrário seria
muito fácil descobrir qual o país e cultura descritos.
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GRANDES CITAÇÕES DE PESSOAS PERSEGUIDAS
"Agora começo a ser um discípulo. Venha o fogo, a cruz e as lutas com os animais selvagens, o
rasgar dos meus ossos e a destruição do meu corpo... apenas deixem que isto seja para mim, a
fim de que possa chegar a Jesus Cristo." - Inácio de Antioquia
"Podes matar-nos, mas não podes fazer-nos nenhum mal real." - Justino Mártir
"Não acredito que tenha ensinado nada além da verdade. Não ensinei nenhum erro. As
verdades que ensinei vou selá-las com o meu sangue.“ - João Hus, reformador checo
"Estou pronto para morrer pelo meu Senhor; que pelo meu sangue a Igreja possa obter a
liberdade e a paz." - Thomas Becket, arcebispo da Cantuária
"Animem-se, meus irmãos, e elevem os vossos corações a Deus, pois após este duro pequenoalmoço, teremos um bom jantar no reino de Cristo, nosso Senhor e Redentor.... Este é o exército
de Deus, e eu sou um soldado cristão preparado para a batalha." - Anthony Parsons, padre
Inglês
"Podes ajudar os outros na mesma proporção com o que tens sofrido. Quanto maior é o preço,
mais podes ajudar os outros... à medida que atravessas as provas de fogo, os testes, a aflição,
a perseguição, os conflitos internos e externos... a vida fluirá para outros, até a vida de Cristo." Watchman Nee
"O sangue dos mártires é a semente da igreja." – Tertuliano
"Não oramos para sermos melhores cristãos, mas para que possamos ser o único tipo de
cristãos que Deus quer que sejamos; cristãos à semelhança de Cristo; isto é, cristãos que
carregam a cruz de boa vontade para a glória de Deus." - uma nota contrabandeada da igreja
subterrânea na Roménia comunista
"Aprendemos que o sofrimento não é a pior coisa do mundo... A desobediência a Deus sim é o
pior." - pastor cristão vietnamita
" A perseguição dos cristãos não tem a ver com direitos humanos - é um rito de passagem . " Steve Cleary
"Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido." - Corrie ten Boom
"Se olhares para o mundo, estarás em dificuldades; Se olhares para dentro de ti, sentir-te-ás
deprimido; Se, porém, olhares para Deus, descansarás." - Corrie ten Boom
"Tentar fazer a obra do Senhor na nossa própria força é o mais confuso, cansativo e entediante
de todo o trabalho. Mas quando estás cheio do Espírito Santo, então o ministério de Jesus flui
para fora de ti." - Corrie ten Boom
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"Não há "ses" no mundo de Deus. E não há lugares mais seguros que outros. O centro da Sua
vontade é a nossa única segurança, oremos para que possamos sempre conhecê-lo!" - Corrie
ten Boom
"Quando um comboio passa por um túnel e fica escuro, não colocas o bilhete no lixo e sais.
Sentas-te e confias no maquinista." - Corrie ten Boom
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CAUSA 2
Lição 8

ESCREVA A UM PRISIONEIRO DA FÉ
www.prisoneralert.com/
Da Voz dos Mártires

A Voz dos Mártires está ciente da existência de muitos cristãos estão presos por causa da sua
fé. Foi criado um site onde esses prisioneiros da fé são listados por país. O site Prisoner Alert
ajuda-o a escrever uma carta no idioma do preso com quem queira comunicar, usando certas
frases pré-definidas traduzidas no idioma do prisioneiro. Escreva a carta usando essas frases,
imprima-a e envie-a ao preso da sua escolha (o custo é de apenas um pouco acima de 1 dólar).
É uma óptima actividade, bem como uma forma bastante personalizada de se relacionar com
pessoas cristãs que estão na prisão. Será um grande incentivo para essas pessoas.
Porquê ser um defensor?
De acordo com A Voz dos Mártires,
Ao tornar-se um "defensor" está a entrar no importante ministério de intercessão e de
solidariedade em relação aos que sofrem pela sua fé em Cristo. Como um defensor dos
nossos irmãos e irmãs que se encontram em prisões tem o dever moral de incentivá-los
através das cartas que lhes escreva e apoiá-los escrevendo a seu favor aos oficiais.
O seu envolvimento testemunha do amor e da unidade encontrados entre os seguidores de
Jesus Cristo em todo o mundo. É um testemunho tanto para a nossa família cristã
encarcerada quanto para as autoridades para quem escreve e que lêem as cartas
destinadas ao prisioneiro.
O seu envolvimento é uma evidência para a nossa família perseguida de que eles não estão
por nós esquecidos. Muitas vezes, os opressores tentam fazer uma grande lavagem
cerebral a esses cristãos; tentam fazê-los acreditar que foram esquecidos, que não são
amados e que ninguém sabe nada sobre eles. Através desse isolamento e solidão o diabo
pode destruir a sua fé. Quando um prisioneiro cristão descobre que outros irmãos estão a
lutar por ele ou quando receber a sua carta, saberá que alguém se importa com ele.
O seu envolvimento pode resultar num melhor tratamento ao prisioneiro. As autoridades de
muitos países são bastante sensíveis em relação à imagem que temos delas no exterior.
Quando se apercebem que os estrangeiros estão a vigiar a situação de um prisioneiro, as
condições em que este se encontra podem ser melhoradas.
E para a execução desta tarefa, temos um mandato bíblico. Leia e ore através destes
versículos abaixo, que irão ajudá-lo a compreender a missão e o projecto que está a
realizar. Sem dúvida, estes planos de intercessão e solidariedade com cristãos presos são
planos de Deus e, como tal, inserem-se na necessária guerra espiritual a ser travada contra
as forças do mal que, muitas vezes, usam pessoas como instrumentos.
Hebreus 13:03, Mateus 25:34-40, Mateus 5:10, 1 Pedro 3: 13-17, 1 Pedro 4:12-14.
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Kit de Cuidados para Crises
•

Reúna NOVOS produtos nas quantidades descritas abaixo. Em seguida elabore o kit de
bens essenciais para situações de crise e feche bem os sacos plásticos. Inclua apenas os
itens listados abaixo. Afastando-se desta lista, pode fazer com que um carregamento
inteiro seja rejeitado na alfândega. Divida os produtos em grupos de seis para determinar
o número de "caixas de banana" necessárias - fortes e planas caixas de papelão (algumas
são de cartão).

•

Embale o conteúdo abaixo num saco transparente de plástico e depois de tudo
devidamente embalado feche bem o saco:
• 1 garrafa de tamanho médio de champô
• 2 barras de sabão (tamanho banho ou maior)
• 1 pasta de dentes de tamanho médio
• 3 escovas de dentes (na embalagem original)
• 1 corta-unhas
• 1 pente para cabelos
• 2 toalhas de mão
Obtenha as caixas de banana de cartão na mercearia local mais perto de si. Por favor,
envie os produtos que compõem o kit apenas em "caixas de banana", uma vez que
elas têm o mesmo tamanho, eliminando desperdício de espaço no transporte dos
produtos.
Corte ao meio o pesado papel escuro (geralmente encontrado na caixa de bananas) e
coloque-o na parte inferior da caixa. Tape a outra metade sobre o furo na tampa. (Papelão
liso pode ser usado da mesma forma, se suas caixas de bananas estão a perder o papel.)
Encha cada caixa com seis produtos - nem mais, nem menos.
Não insira dinheiro ou literatura (inclusive qualquer coisa que tenha o nome de igrejas)
nas caixas das bananas.
Use uma fita forte de embalagem para cobrir todos os eventuais buracos ou furos nas
partes superior e inferior da caixa. Em seguida, deixe as abas abertas; isto facilita o
carregamento e descarregamento.
Ao selar a caixa para transporte, por favor coloque o nome e o endereço da igreja (ou
doador individual) que envia os produtos, bem como o nome e endereço do destinatário dos
itens.
Não enrole caixas de bananas em papel pardo ou papel contato ou colocar caixas de
bananas cheias dentro de outra caixa
Envie as caixas para os lugares seguintes:
o Se estiver a enviar nos Estados Unidos da América (apesar disto também
depender do método de transporte e do local de origem do remetente):
Para envios por serviço postal:
Nazarene Relief Shipments
P.O. Box 117
Fawn Grove, PA 17321-0117

•

•
•
•
•
•
•
•

Para envios sem ser de serviço postal:
Nazarene Relief Shipments
5300 Fawn Grove Road Pylesville
MD 21132
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Para os seguintes estados – AZ, CA, CO, ID, MT, NM, OR, WA, e WY:
Nazarene Relief Shipments Hands of Hope
1201 South Powerline Road
Nampa, ID 83686
Se estiver a enviar dos Estados Unidos da América: Envie um chegue – sendo pagável para
Global Treasury Services, Church of the Nazarene – a quantia de $12.00 por caixa de
bananas (para os custos de armazenamento e transporte durante o processo de distribuição).
Inclua o nome e endereço da sua igreja no cheque. Dez porcento de crédito será permitido
apenas para a doação de envio $12.00. Não coloque o dinheiro nos kits ou nas caixas de
banana.
Escreva no cheque, "Nazarene Relief Shipments ACM1297," e envie para:
Global Treasury Services
PO Box 843116
Kansas City, MO 64184-3116
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