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CURRÍCULO ADULTO/JOVEM
Missão Viva— Onde a Igreja Ainda Não Chegou
Lição/CAUSA Perspectiva Geral
Jesus chamou-nos para seguir o Seu exemplo. Através dos Seus ensinamentos, moldou um estilo de vida de
cuidado para com todas as pessoas e chama-nos a fazer o mesmo. Missão Viva informa, inspira e envolve cada um de nós
nas nossas igrejas na missão global de Deus.
Lição 1: É Preciso Pessoas que Orem
O reino dos céus avança através do poder das orações das pessoas. Deus está à espera para responder às orações
do Seu povo. Muitos obstáculos serão ultrapassados através do poder da oração!
Lição 2: Descubra Onde Deus está a trabalhar e Junte-se a Ele!
Deus está a mover-se nos corações e mentes das pessoas, chamando-as para Si mesmo. Se vamos levar a igreja
aonde ela ainda não chegou, é imperativo descobrirmos onde Deus está a trabalhar! O nosso maior sucesso virá quando
deixarmos Deus orientar os nossos esforços para alcançar as pessoas.
Lição 3: Abre os Nossos Olhos para as Nações ao Nosso Redor
Embora cada um de nós possui personalidade e força diferentes, o mandamento de Jesus para “Fazer Discípulos” é
para todos os crentes. Em outras culturas a plantação de igrejas sempre implicou o relacionamento com outras pessoas que
Deus põe no nosso caminho para lhes mostrarmos o Seu amor, misericórdia, graça e perdão. Tal como o Apóstolo Paulo,
precisamos orar por oportunidades para compartilhar as Boas Novas da graça e do perdão de Jesus com as pessoas com as
quais convivemos – independentemente de onde vivam.
Lição 4: As Transmissões da Rádio da Missão Mundial Atravessam as Paredes
A rádio alcança as pessoas lá onde os missionários não podem ir. Apesar dos avanços da tecnologia, a rádio
continua sendo o meio de comunicação mais eficiente na maior parte do mundo. Fazer parcerias com emissoras cristãs é
uma forma importante de comunicar a mensagem do evangelho.
Lição 5: Compaixão em Acção – Ser as Mãos e os Pés de Cristo para os Nossos Vizinhos.
O verdadeiro Cristianismo requer colocar acção na nossa fé. Deus usa cada um de nós para ser Suas mãos e Seus
pés. As pessoas não se importam com quanto possas saber até descobrirem o quanto te importas com elas.
Lição 6: Oração: Tal como a Mulher no Poço
Entender que prover água a comunidades que ao redor do mundo são atingidas pela seca abre as portas para
compartilhar o amor de Cristo. Compreender que as nossas orações e apoio para a perfuração de poços em lugares remotos
leva a mensagem de Jesus Cristo a muitas pessoas. Ser desafiados a assumir o compromisso de orar diariamente pelos
missionários e líderes que estão a providenciar água potável e fresca para muitas e muitas comunidades.
Lição 7: Apresentando o Mestre Contador de Histórias
A arte de “contar” a história do evangelho é ainda hoje efectiva. Causaremos um impacto maior num contexto
relevante para a audiência seja em África, Eurásia ou em qualquer outro lugar. O nosso maior instrutor na arte de “contar
história” foi o nosso Salvador.
Lição 8: Fazer o Nosso Amor Agir
Para ir “onde a Igreja ainda não chegou” é preciso fazer agir a nossa fé e o nosso amor. Deus trabalha através de
colaboradores dispostos, não só com os que foram treinados! Sempre que mostramos compaixão, precisamos também falar
da esperança que vem através de Cristo.
Lição 9: Educar Jovens – Impactar o Mundo
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Treinar jovens é essencial para levar a igreja aonde ela ainda não chegou. O nosso investimento nos jovens hoje
impactará a igreja amanhã. Precisamos orientar, encorajar e orar pelos nossos líderes juvenis de hoje.
Lição 10: Responder à Chamada
Para se levar a igreja aonde ela ainda não está, as pessoas ainda precisam estar dispostas a ir! Mas muitos poucos
irão se as outras em casa não as ajudarem com oração e apoio financeiro. Compartilhar a nossa fé não é opcional; é um
mandamento para cada crente. Alguns são chamados a ir, outros chamados a enviar – todos são chamados a fazer
discípulos! Se Deus te chamar, Ele providenciará uma forma de cumprires a Sua chamada.
Lição 11: Cristianismo Incarnacional – Com Cristo na Cidade
Cristianismo não é ….uma filosofia de vida, mas uma vida e um processo vivo – Samuel Taylor Coleridje. Para se
compartilhar Cristo com os perdidos, temos de imitá-Lo, vivendo a nossa fé em acção.
Lição 12: Considerar Todas as Necessidades de Saúde de uma Comunidade
Compreender que temos de nos envolver e participar na comunidade para podermos compartilhar o amor de Cristo
com ela. Ser discípulo de Cristo significa imitar o Seu exemplo de amor em acção. Através de um ministério de abordagem
total como o Evangelismo de Saúde Comunitária (ESC), líderes cristãos levam comunidades à mudança espiritual e física.
.

CAUSAS
CAUSA 1: Plantar Sementes, Respondendo às Necessidades: Compreender os Ministérios de Compaixão
A Primeira CAUSA ajudará o teu grupo a compreender melhor o conceito de Ministérios de Compaixão e o seu papel
em compartilhar o evangelho de Cristo e fazer discípulos das nações. Darão atenção às áreas bíblicas, filosóficas e práticas
dos ministérios de compaixão – incluindo explorar porque fazemos o que fazemos neste reino.
CAUSA Semana 1— Plantar Sementes e Respondendo às Necessidades
CAUSA Semana 2— As Sementes de Relacionamentos Saudáveis
CAUSA Semana 3— Ouvidos para a Colheita
CAUSA Semana 4— Plantando Comida
CAUSA Semana 5— Pessoas Perdidas
CAUSA Semana 6— O Mistério de Semear Sementes e Satisfazer Necessidades
CAUSA Semana 7— A Semente da Hospitalidade
CAUSA Semana 8— A Colheita da Hospitalidade
CAUSA Semana 9— O que há de Errado em Satisfazer Necessidades
CAUSA 2: Ser a iGeração: Fundir Tecnologia e Apoio a Missões
A Segunda CAUSA é muito prática, CAUSA de "mãos na massa" que dará ao teu grupo oportunidades para aprender
as tecnologias que são familiares a muitas pessoas na nossa comunidade – aprenderão algumas das linguagens da
iGeração. Mas muito mais importante, esta lição ajudará os participantes a aprender como usar as maravilhosas ferramentas
tecnológicas que têm à sua disposição para apoiar e fazer avançar as missões -- sem sequer sair de onde estão!
CAUSA Semana 1— A Era da Informação
CAUSA Semana 2— Criar Consciência
CAUSA Semana 3— É um Mundo Pequeno
CAUSA Semana 4— Multiplica a Tua Voz
CAUSA Semana 5— SMS como Ministério
CAUSA Semana 6— O Prato de Oferta Digital
CAUSA Semana 7— Bibliotecas Multilingue
CAUSA Semana 8— Nunca Longe de Casa
CAUSA Semana 9— Abraçar o Futuro; Amar o Passado
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ONDE A IGREJA AINDA NÃO CHEGOU

"Portanto, ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo; Ensinandoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a
consumação dos séculos. Amén." (Mateus 28:19-20).
O mandamento final do nosso Senhor Jesus Cristo, registado no Livro de Mateus, é ir e fazer discípulos. Esta é a nossa
maior tarefa – ir aonde a igreja ainda não está!
A Missão Viva deste ano possui grandes histórias das seis regiões da Igreja do Nazareno. Nas 12 lições, veremos como a
igreja atravessou fronteiras fechadas, entrou em comunidades onde o evangelho não era permitido e alcançou pessoas que
tinham estado à procura do amor de Cristo.
À medida que lermos as grandes histórias, descobriremos um outro tema em cada lição: precisamos incessantemente
procurar a divina orientação de Deus na caminhada para “Onde a Igreja Ainda Não Está.”
Andrew Murray escreve: “O homem que mobilizar a igreja cristã para orar dará o maior contributo à história da
evangelização mundial. Falta de oração quebra o circuito do poder espiritual.”
Estas lições vieram de líderes nacionais, pastores, missionários e leigos do mundo inteiro, os quais diariamente vivem suas
chamadas para irem ao mundo com o evangelho. (Alguns nomes foram mudados para proteger aqueles que estão em áreas
sensíveis)
Após as lições há “CAUSAS”, que são pequenas lições centradas num tópico. São desenhadas para envolver as pessoas na
aprendizagem sobre o envolvimento com o tópico. Nesta edição de Missão Viva, temos duas CAUSAS que podem ser usadas
na igreja local.
A primeira CAUSA centra-se no lado missionário dos ministérios de compaixão. Algumas pessoas temem que quando nos
focamos nas necessidades sociais ou no ministério inteiro acabamos por apenas satisfazer as necessidades físicas e
emocionais, deixando o evangelho de Cristo fora da equação. Felizmente, a preocupação da Igreja do Nazareno sempre tem
sido com o homem no seu todo. A necessidade social para abrir as portas e contar às pessoas sobre a boa nova de Jesus e
a salvação que traz. Esta CAUSA ajudará os participantes a ligarem suas vidas aos ministérios de compaixão.
A segunda CAUSA é “Sendo iGeração: Combinar Tecnologia com Apoio a Missões.” As tecnologias trouxeram avanços
maravilhosos às comunicações. Mas será que alguma vez a tua igreja pensou em usar as tecnologias para apoiar as
missões? Esta CAUSA ajudará aos que na tua igreja têm alguma experiência com tecnologias a começar a pensar sobre
como usar as suas capacidades para Deus e Sua missão, e apresentará a tecnologia básica à geração mais antiga, a qual
pode não se considerar como parte da iGeração.
Usar a CAUSAS em pequenos grupos ou em ambientes de missões. Pode também ser utilizado como um estudo adulto para
ajudar toda a congregação a fazer algum trabalho ou projecto que responda ao que aprenderam na mini lição. Pode-se
apresentar uma mini lição a cada semana ou então várias ao mesmo tempo. Adaptar o material para servir as necessidades
da igreja.
Agradecemos às pessoas que desenvolveram o Missão Vida deste ano: Todd Aebischer e a equipa de comunicações da
região Asia Pacific Nazarene, Dr. Darin Land e Dr. Mitch Modine da Asia Pacific Theological Seminary, Dave Hane e Amy
Crofford, Ellen Landreth, Grace Tia, e Connie Aebischer.
Obrigado pela vossa parceria com Missão Viva. Possa Deus abençoar-vos por associarem-se com Ele para ir Aonde a Igreja
Ainda Não Está!
A Equipa da MNI
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LIÇÃO 1: É Preciso Pessoas que Orem
PROPÓSITO
•
•
•

O reino dos céus só avança através do poder das pessoas que oram.
Deus está à espera para responder à oração do Seu povo.
Muitos obstáculos só serão ultrapassados pelo poder da oração!

Preparação
1. Oração não é só importante, é vital para ajudar a igreja a seguir em frente e impactar o mundo. Em cada lição ser-lhe-á
pedido para visitar o website do Prayer Mobilization Line e orar especificamente pelos pedidos correntes.
2. Designar em cada lição diferentes pessoas para pesquisar pedidos de oração da igreja global e apresentar tais pedidos em
cada lição.
3. Converse com os que chegam mais cedo: Discutam o vosso sentimento sobre a oração. Como a oração impactou a vossa
vida? Como quando se ora se está a ajudar aqueles que servem como missionários, pastores e líderes da igreja?
4. Imprimir cópias do Folheto e das Folhas para a lição 1, que se encontram nos Recursos no final das Lições para
Adultos, em número suficiente para todos os participantes.

Apresentação
Leia Mateus 6:5-15. Permita que através desta lição as suas orações sejam guiadas pelo Espirito Santo, o qual está a
trabalhar aqui, mostrando como orar.
PASSAGEM PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
● Marcos 9:17-29
● Tiago 5:12-18
● Mateus 6:7-15
● Efésios 6:10-20
SUGESTÃO DE MÚSICAS
● “If My People”—Hino
● “Sweet Hour of Prayer”—Hino
● “Why Worry When You Can Pray”—Coro
● “Spirit of the Living God”—Coro
● “Nothing is Impossible”—Coro
(Cantar cânticos semelhantes na língua local)
FACTOS FASCINANTES:
• Em 1952 o Congresso e o Presidente Harry S. Truman promulgaram o Dia Nacional da Oração nos Estados Unidos.
• Dias Internacionais da Oração incluem o Dia de Oração Pela Paz (21 de Setembro) e o Dia Internacional de Oração a
favor da Igreja Perseguida, o qual é assinalado no segundo Domingo de Novembro na Igreja do Nazareno.
• 55% dos americanos dizem orar todos os dias. Até mesmo entre os que não têm afiliação religiosa, 21% dizem orar
todos os dias. No Reino Unido 50% das pessoas dizem orar. Na Turquia a percentagem é de 93%; Polónia 8%; Itália
79%, Holanda 70%; Espanha 64%; Grécia 60%.
https://enroll.arbitronratings.com/eConsent/mainfun.jsp
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HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
Histórias Missionárias No. 1 - Barcos Transportam Contentores … Oração Fá-los Chegar!
Hands of Hope Northwest é um Centro de Ministério de Compaixão da Igreja do Nazareno em Nampa, Idaho. Durante 20
anos, Hands for Hope tem enviado suprimentos médicos, equipamentos, Kits de cuidados em situação de crise e muito mais
para igrejas, orfanatos, clínicas, hospitais e centros comunitários ao redor do mundo. Em muitos países, estes contentores de
amor têm ajudado a abrir as portas para a igreja.
A oração sempre foi uma parte muito importante deste ministério mas em 2012 ganhou uma nova importância. O director
executivo sabia que apenas a oração poderia abrir portas fechadas e pediu ao nonagenário Eula Tombaugh, um apoiante de
longa data do ministério, para liderar uma equipa dedicada de oração por Hands for Hope, seu staff e as vidas que
impactavam.
“Não precisamos de apenas mais uma reunião de oração”, disse Eula. “Mas se formos sérios – documentando os nossos
pedidos e respostas – então terei todo o prazer em liderar o grupo!”
Assim se iniciou o Powerline Prayer Ministry. Todas as sextas-feiras de manhã, guerreiros de oração munidos do seu
caderno de notas reuniam-se, escreviam os seus pedidos para doentes, necessidades ministeriais e louvavam as respostas
de Deus. Por duas vezes contentores de 40 pés carregados foram retidos por causa de problemas com a documentação. Em
cada ocasião, o director executivo disse à equipa de oração que Deus tinha de agir para que os contentores de compaixão
alcançassem o seu destino.
Em ambas as situações os problemas com a documentação foram solucionados antes do director sequer regressar ao seu
escritório. Deus moveu-se imediatamente em resposta às orações do Seu povo!
“Esta não foi a primeira vez que coisas destas aconteceram”, explicaram os voluntários da Hands of Hope. “É tão
emocionante trabalhar aqui! Oramos e depois preparamo-nos para a acção de Deus… e Ele o faz! Os barcos transportam os
contentores – mas as orações fazem com que cheguem ao destino!”
Histórias Missionárias No. 2 - Quando o Hospital Fechou. . . Deus reabriu as Portas em Resposta às orações do Seu
Povo!
A vida no Hospital Nazareno Kudjip em Papua, Nova Guiné, é excitante, gratificante e muito raramente fácil. Nesta região
acontecem alguns dos mais violentos confrontos tribais do mundo inteiro e por isso os missionários e líderes sabem que, se
alguma coisa tem de acontecer, na maioria das vezes apenas acontecerá por intermédio da oração.
Em Outubro de 2013 quatro homens que tinham causado problemas ao projecto hidráulico do hospital nazareno foram
presos por roubo. Quando foram libertados, sob fiança, ameaçaram seriamente o hospital, o projecto hidráulico e o staff de
missionários.
As prisões são muito raras a não ser se os líderes tribais entregarem os culpados. Conquanto muitas pessoas na
comunidade apoiavam o hospital, outras escondiam estes homens. Como consequência tornou-se muito perigoso manter o
hospital de portas abertas. Mas seria extremamente devastador para a comunidade e arredores fechar um hospital que
atende mais de 50.000 pessoas e faz mais de 1.400 cirurgias por ano.
Harmon Schmelzenbach, o Coordenador Estratégico do Campo Melanesia South Pacific enviou um pedido urgente: “O
Hospital precisa de oração.” Graças à tecnologia moderna, redes sociais e comunicação instantânea, o pedido de oração
chegou rapidamente.
“Nunca vi nada igual,” explicou Todd Aebischer, Coordenador de Comunicações da Região Ásia-Pacífico. “Colocamos a
história no nosso website e enviamo-lo ao Prayer Mobilization Line e subitamente tivemos um tsunami de oração! Três dias
depois tínhamos um número record de visitas à página regional de oração. Nesse dia os líderes tribais entregaram os
homens e o hospital reabriu as portas.”
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Discussão
•
•

•

O que pensam sobre estas duas histórias missionárias e as respostas às orações que Deus deu a estas pessoas?
Que exemplos de consagração para seguir a Jesus notaram?
Que aspectos da vossa vida precisariam ser mudados para responder à chamada de Deus para a oração?

ACTIVIDADES
• Distribua os panfletos da Lição 1 a cada pessoa. Leiam e façam os exercícios conjuntamente e discutam as questões.
• Oração: Adoração, Confissão, Acção de Graças, Súplica (Pedido)

•
•
•

•
•

O líder começará a falar de cada um dos quatro aspectos da oração com uma oração afirmativa dirigida a
Deus mas com os olhos abertos. Assim, qualquer um que queira fazer uma oração afirmativa poderá fazê-lo
(sugestões de como começar estão abaixo).
Adoração: Senhor adoramos-Te porque Te importas connosco e escutas as nossas orações.
Confissão: Senhor, perdoa-nos por não tomarmos mais tempo para orar pelos missionários.
Acção de Graças: Senhor somos gratos por podermos nos associar aos Teus missionários através da oração
Súplica: Pedimos pelo (nome do missionário) ___________ que tu ___________________________________.

CHAMADA À ACÇÃO
.
• Antes da lição, visitar http://ncm.org/act/disasterresponse/cck/ e imprimir a lista do conteúdo dos Crisis Care Kit
(CCK), Kit de Cuidados em Situação de Crise, para aqueles que acaso desejam comprar os itens (também se encontra
na secção de Recursos no fim da lição). Organizar uma equipa de acção para supervisionar este projecto. Lembrar de
orar por aqueles que receberão os CCK, lembrando sempre que tudo o que fizer pelos outros estarão a fazer por Jesus.
• Estabelecer uma equipa missionária de oração. Reunir-se durante um certo período de tempo – semanas ou meses – e
orar pelas necessidades missionárias.
DISTRIBUIR FOLHA 1
ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO
● Orar pelo trabalho do Hospital Nazareno de Kudjip.
● Orar pelo trabalho dos Ministérios Nazarenos de Compaixão.
● Visitar o Prayer Mobilization Line http://nmi.nazarene.org/10026/story.html e focar-se nos pedidos actuais de oração.
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LIÇÃO 2: Descubra Onde Deus Está a Trabalhar e Junte-se a Ele!
PROPÓSITO
•
•

•

Deus está a mover-se nos corações e mentes das pessoas, chamando-as para Si.
Se temos de levar a igreja aonde ela ainda não está, temos de descobrir onde Deus está a trabalhar!
O nosso maior sucesso acontecerá quando deixarmos Deus dirigir os nossos esforços.

Preparação
1. Disponha a sala como se fosse um café e sirva produtos simples de pastelaria.
2. Imprima cópias do Folheto e das Folhas para a lição 2, que se encontram nos Recursos no final da Lições para
Adultos, em número suficiente para todos os participantes
Tenha disponíveis canetas e lápis, bem como Bíblias para ler os versos das Escrituras.
3. Seja criativo, inspirador e desafiante ao apresentar este material. Organize um pequeno grupo para discutir formas de se
ligar e envolver as pessoas da congregação.
4. Não deixe que a leitura das Escrituras seja um momento monótono. Garanta que os leitores compreendem que estão a
comunicar a mensagem do Criador do Universo para o Seu povo.
5. Converse com os Que Chegarem Mais Cedo: Discutam o que está a acontecer na comunidade e como a igreja pode se
envolver para ser a luz de Cristo. Que oportunidades de ministério estão a ser negligenciadas?

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
Muitas vezes desenvolvemos estratégias e pedimos que Deus as abençoe. Por cada lição nesta série, orem para que
Deus claramente mostre à igreja e ou aos grupos pequenos como responder aos desafios das lições da Missão Viva.
PASSAGEM PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
●
●
●

Habacuque 1:3-5
1 Pedro 4:7-11
Tiago 4:13-17

Que coisa radical Deus está a propor nesta passagem? Porque Ele planeia fazer isto?
*
Como pode a frase “Para que em todas as coisas Deus seja glorificado em Cristo Jesus” afecta a vossa leitura dos versos
7-11?
*
O que esta passagem diz sobre a forma correcta de fazer planos?
SUGESTÃO DE MÚSICAS
● ““I can Hear My Savior Calling”—Hino
● “Follow, Follow, I will Follow Jesus”—Hino
● “I am a C-H-R-I-S-T-I-A-N”—Coro
● “He will make a way”—Don Moen
(Cantar cânticos semelhantes disponíveis na língua local)
FACTOS FASCINANTES

10

Igrejas que plantam igrejas crescem três vezes mais rápido do que aquelas que não o fazem.
Plantar igrejas ajuda as igrejas existentes a recuperar o foco da sua missão.
● A população cresce oito vezes mais do que a plantação de novas igrejas. Igrejas evangélicas nos E.U.A estão a fechar a
uma média de 3.500 por ano.
● As novas igrejas em média ganham novos membros (60-80%) entre as pessoas que não frequentam nenhum corpo de
adoração, enquanto igrejas com 10-15 anos de existência ganham novos membros (80-90%) de outras congregações.
Porque acha que isto acontece?
●

1 http://www.efcmaym.org/church-planting/9-myths-about- church-planting/
2 Tim Keller, Church Planting Manual
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
Histórias Missionárias No. 1 - Renascimento da Igreja do Nazareno Dianella
No alto da colina com vista sobre a costa ocidental da Austrália está a Igreja do Nazareno Daniella. É o mais velho dos cinco
ministérios nazarenos em Perth e renasceu nos últimos anos.
O Pastor titular, Tim Burton, explica: “A idade média da congregação estava a envelhecer e pedimos a orientação de Deus
para a igreja.”
Mais ou menos por esta altura, Peter Seong, o missionário coreano, abordou o Pastor Tim e falou com ele sobre alcançar o
crescente número de imigrantes em Perth. O que pensariam os membros da igreja sobre atrair estudantes de tão variadas
culturas?
Habacuque 1:5 descreve o que tem acontecido em Daniella: “Vejam entre as nações! Observem! Fiquem espantados!
Maravilhados! Porque estou a fazer algo nos vossos dias – não acreditariam se vos fosse dito!”. Algo novo começou a
acontecer.
A igreja começou a ensinar classes de inglês, mas compaixão, amor e cuidados também fizeram parte do currículo à medida
que os relacionamentos se estabeleciam. Os que não sabiam ensinar traziam comida. Os membros da igreja expressaram de
forma visível o amor de Cristo e influenciaram vidas para a eternidade.
Hoje quando entrarmos na Igreja do Nazareno em Daniella encontramos um caleidoscópio de idades, etnias, línguas e
culturas. Também encontramos crentes entusiasmados a louvar a Deus. Um membro da igreja disse: “Esta igreja não é o que
costumava ser, agora está muito melhor! Há muitos jovens e tanta coisa a acontecer! Não quero perder nada disto!”
“A experiência em Daniella é incrível", diz Bicki Moore, esposa do Coordenador Estratégico do Campo Austrália—Nova
Zelândia. “Esta igreja é uma pitada de fermento na Igreja do Nazareno; o continente inteiro está a ser afectado pelo que está
a acontecer lá.”
Na verdade, o impacto já ultrapassou o continente da Austrália.
“A maioria destes estudantes ficará em Perth por muito pouco tempo", diz o Pastor Tim. “Estamos a enviar novos crentes que
levarão a mensagem de Cristo e a igreja lá para onde ela ainda não está.”
Como podem culturas e grupos mistos de pessoas causar tão grande impacto e dar este gostinho tão maravilhoso do céu?
“Porque estou a fazer algo nos vossos dias – não acreditariam se vos contasse!”. Continuemos a procurar onde Deus está a
trabalhar para nos juntarmos a Ele!
Histórias Missionárias No. 2
Café, Conversa e Cristo
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Alcançar a Europa pós moderna com o evangelho de Cristo pode parecer uma tarefa titânica. Neste mundo moderno e
maravilhoso as pessoas acham que é difícil compreender e aceitar que é possível ter e manter um relacionamento com o
Deus vivo. São estas mesmas pessoas cujas vidas serão tocadas pelo Espírito Santo ao experimentarem o amor de Deus
vivido através dos outros em “oportunidades planeadas.”
Na Polónia, o ministério do Sweet Surrender Coffee Shop foi estabelecido para facilitar “oportunidades planeadas.” Marybeth
Huntingford Giles, do Corpo Voluntário de Missões, está por detrás deste ministério único.
"Num letreiro por cima da porta do Sweet Surrender Coffee Shop lê-se “OSTOJA”, o que significa um lugar confortável onde
se pode encontrar pessoas conhecidas, um refúgio. É um lugar onde as pessoas chegam, sentam-se, relaxam e encontramse com amigos... e é aí que começa o nosso ministério. Nunca sabemos quem Deus coloca no nosso caminho.”
“Monika, uma mãe solteira, é um exemplo de um encontro marcado por Deus. Criada na cultura religiosa do nosso país, ela
acreditava em Cristo, mas ansiava por algo mais quando começou a frequentar e se tornou cliente do Sweet Surrender.
Convidei-a para o nosso estudo bíblico de sábado de manhã e para o da noite também. Foi ali que a nossa amizade
começou. Ela é agora um dos membros mais activos da nossa igreja e continua a crescer no seu conhecimento de Jesus
Cristo. Ela testifica que sua vida mudou radicalmente depois de se tornar parte da nossa comunhão e nós damos graças a
Deus por isso.
“Tocar as vidas das pessoas nesta cultura pós moderna requer muita oração e persistência. Tudo começa com uma
oportunidade de servir a alguém, primeiro com café, depois com conversa e finalmente, de oportunidade a oportunidade,
construir um relacionamento. Todos, ele ou ela, precisam saber que pode ter um relacionamento sólido com Jesus.
“Estes relacionamentos acontecem no tempo de Deus, não no meu. Num certo sentido, todos somos agricultores num
processo de fazer crescer discípulos. Conquanto poderemos não ver os frutos, todos somos chamados a deixá-Lo usar-nos,
e podemos estar certos de que eventualmente, com sementeira consistente, haverá fruto, haverá crescimento.”
ACTIVIDADES
• Entregar o folheto da lição 2 a cada pessoa. Leiam e façam os exercícios conjuntamente. Discutam as perguntas.
• Perguntar: Como foi que cada um de vós conheceu Jesus. Levantar a mão para identificar a categoria a que pertence.
Através de:
o Um membro de família
o Um amigo
o Uma igreja próxima
o Alguma outra forma de aproximação
Seja qual for a categoria mais votada (provavelmente família ou amigos) focar-se nela para a discussão. Através dos
tempos não se tem mudado muito a forma como as pessoas são ganhas para Cristo.
•

•

Dizer: Os relacionamentos são o meio através do qual as pessoas são apresentadas a Cristo – seja no seio da família, na
vizinhança, na Austrália ou na Polónia. Vamos inventariar formas pelas quais poderemos começar relacionamentos com
aqueles que ainda não conhecem a Cristo, usando os nossos talentos, habilidades e interesses. Deus deu dons a cada
um de nós e preparou também avenidas de ministério lá onde Ele nos chamar para ir.
Actividade opcional: Antecipadamente faça um inquérito via e-mail com os membros da igreja sobre as questões de
inquérito indicadas acima e apresenta os resultados nesta lição. Uma ferramenta simples e gratuita para inquéritos via
email pode ser encontrado em www.surveymonkey.com.

CHAMADA À ACÇÃO
Os cafés são um lugar por excelência para se encontrar com amigos e conversar. Desafia os membros do grupo a
convidarem um amigo que aparenta precisar de um toque espiritual para um café para desenvolver um relacionamento. Não
imponha as tuas crenças sobre o teu amigo; deixa a tua fé brilhar através das tuas palavras e acções. O teu tempo é o maior
presente que podes dar a mais alguém. Assim como Mónica disse na História Missionária Nº 2, “Primeiro aprendi a amar a
minha amiga e depois aprendi a amar o seu Jesus.”
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DISTRIBUIR FOLHA 2
ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO
● Orar pela Igreja do Nazareno Daniella pelo seu empenho para alcançar pessoas com o evangelho. Muitos jovens líderes
deste ministério estão a atravessar o continente da Austrália com as Boas Novas.
● Continuar a orar pelos ministérios de café na Europa.
● Orar para que a sua igreja descubra onde Deus está a trabalhar e juntar-se a Ele através da busca de relacionamentos a
desenvolver.
● Visitar o Prayer Mobilization Line http://nmi. nazarene.org/10026/story.html e focar nos pedidos actuais de oração.
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LIÇÃO 3: Abre os Nossos Olhos Para As Pessoas Ao Nosso Redor
PROPÓSITO
•
•
•

Embora cada um de nós tenha uma personalidade diferente, suas forças e fraquezas, o mandamento de Jesus para
"Fazer Discípulos” é para todos os crentes.
Plantar igrejas em outras culturas sempre implica estabelecer relacionamentos com pessoas que Deus coloca no nosso
caminho e mostrar-lhes o Seu amor, misericórdia, graça e perdão.
Tal como o Apóstolo Paulo, precisamos orar por oportunidades para compartilhar as Boas Novas da graça e do perdão
de Jesus com as pessoas que conhecemos – independentemente de onde vivemos.

Preparação
1. Imprimir cópias do folheto e das Folhas para a lição 3, que se encontram nos Recursos no final das Lições
para Adultos, em número suficiente para todos os participantes.
2. Tenha disponíveis canetas e lápis bem como Bíblias para a leitura dos versículos.
3. Criar uma equipa para planear e organizar eventos especiais de evangelismo mundial. Não tente fazer tudo sozinho.
4. Seja criativo e encoraja a audiência a participar.
5. Distribua um mapa da Região da Ásia Pacifico (ou cria uma apresentação em PowerPoint) mas esconda os nomes
de 10 países e incentive as pessoas a descobrir quais são.
6. Procure fotografias de pessoas do mundo inteiro em revistas ou na internet e mostre-as. Disponha as fotografias
pela sala. Focar nos olhos dessas pessoas.
7. Pessoas que chegam cedo: Desafia-as a falar com alguém na sala que não conhecem bem. Discutam como
encontrar-se com novas pessoas na comunidade.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
● Orar para que Deus abra os olhos dos que Ele está a chamar para Si mesmo.
● Lembre-se de manter o foco da oração no Evangelismo Mundial.
PASSAGEM PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
● Mateus 28:18-20
*Quantos mandamentos encontramos nesta passagem tão familiar? Uma leitura casual pode revelar quatro (ir, fazer,
baptizar, ensinar), mas a estrutura gramatical da linguagem original revela apenas um mandamento: Fazer Discípulos.
No seu livro, Walkd with Me, o autor Hal Perkins diz que a passagem pode ser melhor entendida como “Na vossa
caminhada, fazei discípulos.” Deus chama alguns “apóstolos” ou “envia outros” para ir como missionários ultrapassando
as fronteiras da cultura. Mas Mateus 28:18 é o mandamento de Jesus a cada um dos Seus discípulos para fazer mais
discípulos “na sua caminhada.”
* O que isto significa para nós? Diariamente cada um de nós vai a algum lugar – ao trabalho, para a escola, à loja, regresso a
casa. Seja onde for que a nossa caminhada nos levar, Deus dá-nos oportunidades para construir relacionamentos e
fazer discípulos daqueles que Ele põe diante de nós.
●

João 1:35-39
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*Põe-te no lugar dos discípulos. Ele podiam perguntar qualquer coisa a Jesus. Porque Lhe perguntaram “Onde moras?” Eles
queriam saber não só onde Jesus vivia, mas também como vivia. Eles queriam saber: A Sua caminhada coincidia com o
Seu falar?” O Seu estilo de vida reflectia as surpreendentes verdades que ensinava? Jesus respondeu: “Vinde e vede.”
Ele abriu-lhes a Sua vida e convidou-os para um relacionamento pessoal com Ele.
•O que isto significa para nós? Descubra formas de construir verdadeiros relacionamentos através de conversa.
•No seu livro, One Conversation at a Time, D. Michael Henderson lembra-nos que o Reino de Deus se espalha através da
interacção humana. Quando dizemos “Vinde e Vede" abrimos a nossa vida aos outros. É claro que isto é um desafio
para se certificar que a nossa vida tanto pública como privada apresenta-nos como discípulos genuínos de Jesus Cristo.
SUGESTÃO DE MÚSICAS
● “Take my Life and Let it Be” (versão tradicional)
● “Take my Life and Let it Be” (nova versão por Chris Tomlin, http://www.youtube.com/ watch?v=V0Byp7aK2DA)
● “Here’s My Heart Lord,” https://www.youtube. com/watch?v=1xD-Wz6CWOw
(Escolher músicas semelhantes na língua local)
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
Histórias Missionárias No. 1 - Melody
Melody teve uma infância muito perturbada na sua cidade na Ásia. Os seus pais divorciaram-se quando era nova e como
adolescente se rebelou. O seu pai enviou-a para um colégio muito rígido na esperança de que a disciplina a transformaria.
Mas aconteceu o contrário, tornou-se muito mais difícil controlá-la.
A mãe de Melody casou-se outra vez e em 2004 mudaram-se para Lansdale, Pennsylvania, onde os amigos de Melody
convidaram-na para a Igreja do Nazareno de Lansdale e chegou a ir algumas vezes mas depois desistiu. Tendo terminado o
liceu, ela ganhou uma bolsa de estudo como corredora de uma universidade de New Jersey.
Melody lia a Bíblia de vez em quando e um dia, praticamente no fim do seu primeiro ano de escola, algumas palavras do livro
de Eclesiastes começaram a procurar lugar na sua mente. Qual o propósito da vida? Porque estou aqui? Melody chamou o
seu pai, que se tinha tornado cristão, e ele a levou a Cristo.
Quando Melody voltou para a Igreja do Nazareno de Lansdale, aqueles que conheciam-na antes não queriam acreditar na
sua transformação.
“Sete anos se passaram desde a última vez que ela esteve connosco”, explica Stretch, o pastor dos jovens. “Quando ela nos
abandonou pensei que nunca mais a veríamos.”
Melody ficou surpresa pelo facto do Pastor Principal, Mark, se lembrar do seu nome e ter orado por ela. Um casal, Jay e a
esposa Dori, que tinham acabado de começar um ministério com os jovens adultos, recordam: “Pensamos que precisávamos
de um programa engraçado e um currículo especial. Mas através da Melody Deus nos mostrou que as pessoas estão
simplesmente famintas do genuíno amor.”
Eles abriram os seus corações e casas para Melody e foi nesse ambiente de amor e afirmação que ela cresceu na sua fé.
"Eu experimentei o amor de Deus em acção. Desde a política de casa aberta de Jay e Dori até as velhinhas na igreja local
que me abraçavam todas as semanas e diziam quão felizes estavam por me ver, o amor de Deus esteve sempre presente.”
Em 2011 Melody regressou a Ásia e entrou em contacto com Dave Hane da Região da Ásia-Pacífico para saber se a Igreja
do Nazareno estava na cidade. Os Hanes convidaram-na para a sua igreja em casa semanal e agora é Melody quem convida
seus amigos para se juntarem a ela e experimentarem o amor de Deus em acção.
Histórias Missionárias No. 2 - Joseph
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Joseph cresceu numa família não cristã na China. Os seus pais eram intelectuais com muito pouco interesse nos assuntos
religiosos.
Quando tinha 15 anos de idade, Josehp teve a oportunidade de se mudar para uma outra cidade asiática para completar os
seus estudos liceais. Após terminar, Joseph recebeu uma bolsa de estudos para a universidade nacional nessa cidade
asiática e se destacou. Contudo, longe da família e dos amigos, Joseph enfrentou muitas dificuldades. Precisava de um
sentido para a sua vida.
Examinando a sua vida, Josehp teve consciência da sua arrogância, orgulho e egocentrismo e como erudito procurou
encontrar respostas nos livros.
Joseph tinha um interesse especial pela história e ficou intrigado pela forma como os filósofos e intelectuais chineses
encaravam o conceito de “sacrifício.” Na sua busca, procurou respostas no Confucionismo, praticou a auto-cultivação e
disciplina, estudou o Budismo e o Comunismo. Em nenhum destes encontrou a resposta que tanto procurava.
“Quatro anos atrás, enfrentei uma crise real", escreve Joseph. “Foi então que tomei o Novo Testamento e o li, procurando
algum significado. Descobri que os meus problemas eram comuns a toda a humanidade – o problema era muito maior do eu.
Mas também descobri que a solução estava para lá de mim. Compreendi que não era uma questão de auto-educação, mas
de auto-sacrifício.”
Por esta altura, um amigo de Joseph convidou-o para a igreja em casa dos Hanes. É Joseph quem explica: "Foi uma
experiência transformadora para mim. Já tinha lido sobre os ensinamentos de Jesus, mas agora eu estava a ver estes
ensinamentos serem vividos na nossa comunidade. Eu não conseguia entender a sinceridade nas palavras e acções dos
crentes".
Através do testemunho amoroso e desprendido dos seguidores de Jesus, Joseph compreendeu que a Bíblia é muito mais do
que simples histórias. Ele entregou-se em sacrifício vivo e foi baptizado na Páscoa de 2014, onde ele pediu que Romanos
12:1-2 fosse lido: “Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional.”
ACTIVIDADES
●
●
●

Distribua os Folhetos da Lição 3 a cada pessoa. Leiam e façam os exercícios conjuntamente. Discutam as perguntas.
Pergunta: Quantas nações diferentes foram representadas pelas pessoas com as quais cruzaste esta semana? Escreva
os nomes dos países e da pessoa. Dê um prémio à pessoa com o maior número de pessoas e países.
Escolha uma hora e local e pergunta a diferentes pessoas onde estavam nessa hora na semana passada. Por exemplo:
“Na Quarta-feira, às 8 horas da manhã aonde ias?”

Opções:
a. Peça a alguém para se referir a uma reportagem ou história da revista Engage ou de um blog missionário ou website.
Por exemplo, dêem uma vista de olhos no blog de Donnie e Erin Miller’s, de França:
http://millermissioncorps.wordpress.com/>.
b. Peça antecipadamente a alguém que leia e compartilhe um dos livros missionários.
SUGESTÃO DE COMIDA

•Qualquer comida é boa. Mas mais do que isso, desafia cada pessoa a tomar um café ou uma refeição com alguém que

ainda não é crente. Encoraje-os a orar para que Deus escute e ensine-lhes como podem orar melhor por essa pessoa.
• Traga um pão para simbolizar o partir do pão na comunhão (considera a possibilidade de uma alternativa sem glúten).
CHAMADA À ACÇÃO
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• Todos os crentes são chamados por Jesus a fazer discípulos. Ele dotou cada um de nós com uma personalidade única e
•
•

diversas capacidades e chama-nos a deixar o Seu amor fluir através de nós para tocar as vidas dos que Ele coloca no
nosso caminho.
Escreva o nome de três pessoas com as quais cruzas todos os dias que ainda não conhecem Jesus. Como pode orar
por elas e atender as suas necessidades? Se Jesus estivesse no teu lugar, como interagiria com eles durante esta
semana? (Na verdade, Jesus está no lugar de cada um de nós. Ele vive dentro de todos nós.)
O discípulo João escreveu: "Por isto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.” (João
13:35). O amor de Deus reflecte-se na forma como lidamos com os nossos amigos, membros da nossa família, colegas
de trabalho ou até mesmo nossos inimigos?

DISTRIBUA FOLHA 3
ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO
“Pai, ajuda-me a abrir os meus olhos para ver as pessoas com as quais me relaciono diariamente. Possa eu ser visto
como um verdadeiro discípulo de Jesus. Guia-me para aproveitar o máximo de cada oportunidade que se me
apresentar.”
● Visitem o website do Prayer Mobilization Line em: www.nmi.nazarene.org/10026/ story.html
Reparem nos pedidos e orem pelos nossos missionários!
●
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LIÇÃO 4: As Transmissões de Rádio da Missão Mundial Atravessam as Paredes
PROPÓSITO
•
•
•

A rádio muitas vezes chega a pessoas lá onde os missionários não conseguem ir.
É verdade que as tecnologias estão a crescer, no entanto a rádio ainda continua a ser eficiente na maioria dos
países do mundo.
Associar-se a rádios cristãs é uma forma muito importante de comunicar a mensagem do evangelho.

Preparação
1. Contacte a World Mission Broadcast e peça uma saudação personalizada para a tua igreja ou grupo pequeno e que
possa ser compartilhado na abertura desta lição.
2. Visite a website da World Mission Broadcast: www.broadcast.nazarene.org e faça download de uma história
missionária para compartilhar.
3. Visite a website da World Mission Broadcast, faça click em recursos e proceda ao download de um PowerPoint para
usar com a lição.
4. Decore a sala de reunião com material de promoção da WMB. Caso não houver nenhum disponível, contacte os
escritórios da WMB 913-577-2930 ou wmb@nazarene.org
5. Faça uma exposição de diferentes modelos de aparelhos de rádio. Um rádio de tubos antigo seria ótimo.
6. Imprima cópias do Folheto e das Folhas para a lição 4, que se encontram nos Recursos no final das Lições
para Adultos, em número suficiente para todos os participantes. Providencie canetas e lápis bem como
Bíblias para a leitura dos versículos.
7. Converse com os que chegaram mais cedo: Que programas de rádio ouviam enquanto crianças? Qual foi o vosso
primeiro rádio? Qual o vosso programa de rádio preferido?

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
• Orem pelos ministérios de rádio no mundo inteiro, especialmente em países nos quais as fronteiras estão fechadas a
missionários.
• Orem por ideias com as quais podem se envolver no ministério de rádio.
PASSAGEM PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
Romanos 10:8-15
Rastreiem a lógica de Paulo aqui; porque alguns pés são lindos?
● Salmos 89:1-8
Sobre o quê está o salmista a cantar? Para quem ele canta?
● Mateus 13:24-30
O que esta parábola ensina-nos sobre a nossa atitude em relação aos não crentes? O que isto sugere sobre a forma
como contamos as boas novas do evangelho de Cristo ao mundo?
●

SUGESTÃO DE MÚSICAS
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●“Light of the World”—Matt Redman
●“Send Me Out”—By Steve Fee
●“Beautiful Lord”—Leeland
●“God Of This City”—By Chris Tomlin, Aaron Boyd, et al.
●“Hands And Feet”—By Bob Herdman, Charlie Peacock, et al. As performed by Audio Adrenaline.
●“The Sound Of Your Voice”—By David Carr, Mac Powell, et al. As performed by Third Day
●“How Beautiful”—Twila Paris
●“Send the Light”
●“Jesus Saves”
(Usar cânticos semelhantes no idioma local)
FACTOS FASCINANTES
●
●
●
●
●
●

A palavra inglesa “broadcasting” originalmente era um termo agrícola para uma ampla dispersão de sementes.
Em 1903, Marconi tornou possível ao presidente Roosevelt dos Estados Unidos da América enviar uma mensagem ao
Rei Edward VII da Inglaterra.
174.034.091: o número aproximado de pessoas com idade superior a 12 anos que escutam a rádio diariamente só nos
Estados Unidos da América.
1.100: o número aproximado de horas que em média um ouvinte com idade superior a 12 anos escuta a rádio durante
um ano.
WMB tem actualmente 140 programas radiofónicos em 72 países, difundidos em 34 línguas.
Um minuto de emissão da WMB custa certa de $4.00.
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
Histórias Missionárias No. 1 - A Primeira Rádio dos Nazarenos em Laur
Camias, Filipinas

Durante sete anos, a Igreja do Nazareno emitiu na área de Manila, Filipinas, o “Rated PG” (Orientação Parental), um
programa semanal de rádio sobre a família.
Em 2008 uma mulher enviou um SMS durante a emissão aceitando a oferta de um CD. O Pastor Cryz Colorado prometeu ir
entregar o CD de mota. O que ele não sabia era que a ouvinte vivia na remota vila de Laur Camias, mais de uma hora fora da
Cidade de Cabanatuan, Filipinas.
As estradas eram tão más que a mota do Pastor Cryz e da sua esposa avariou e não puderam chegar à vila. Numa segunda
tentativa tiveram de andar a pé 3.5 quilómetros para lá chegar.
O Pastor Cryz visitou a comunidade duas vezes por mês e naquele primeiro Natal a Igreja do Nazareno em Cabanatuan
enviou-lhes um “Handog Pag-ibig” (Presente de Amor), que incluía presentes de Natal, comida e uma Apresentação da
História do Natal.
Uma vez por mês o Pastor Cryz conduz ali um estudo bíblico e em 2009 organizou uma Escola Bíblia de Férias e
celebrações da Páscoa e do Natal, mais uma vez apoiado pela Igreja em Cabanatuan.
A rádio, o evangelho, a oração e a persistência do Pastor Cryz foram celebrados quando a 13 de Abril de 2013 foi organizada
a “Primeira Rádio” de Laur Camias da Igreja do Nazareno. O Superintendente Distrital, Dr. Angelito Agbuya, deu as boas
vindas na nova igreja recentemente organizada a 34 membros plenos e 12 membros associados.
Histórias Missionárias No. 2 - A Rádio Alcança as Terras Altas da Papua Nova Guiné
Na qualidade de Coordenador Regional de Comunicações da Ásia-Pacífico, recentemente eu (Todd Aebischer) visitei o
Campo Melanesia-Pacífico Sul, tendo viajado com Daniel Eka, o Coordenador Nacional das Comunicações Nazarenas para a
Papua Nova Guiné (PNG).
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Visitamos a Estação Dusin Mission nas terras altas de PNG – uma área alcançada apenas por avião ou através de
caminhada pela floresta durante vários dias.
Perguntei se os nossos programas de rádio da Nazarene World Mission Broadcast podiam alcançar as profundas gargantas
das montanhas onde muitas das nossas igrejas estavam localizadas. Estas regiões são tão remotas que a maioria da
população apenas ouviu histórias sobre electricidade, telefone, TV, internet e estradas.
Daniel e eu estávamos sentados à entrada da estação e eu disse-lhe: “Já vi muita gente passar por aqui mas até ainda não vi
nem ouvi nenhuma rádio. Se Deus quer que trabalhemos aqui através da rádio, temos de pelo menos descobrir se a rádio faz
parte de suas vidas aqui.”
Nesse momento vimos três homens vindo pelo caminho com um aparelho de rádio! Estávamos estupefactos! Deus
orquestrou a resposta às nossas orações no preciso momento em que a fazíamos. “Deus, precisamos saber se há rádio
aqui!”
Descobrimos que algumas estações de rádio eram vagamente escutadas e que em certos lugares o nosso programa estava
a penetrar essas remotas terras. Mas descobrimos algo ainda mais emocionante – um homem mostrou-nos no seu aparelho
de rádio uma ranhura para um cartão de memória SD. Ele então perguntou-me se poderíamos gravar programas no seu
cartão SD para que assim ele fosse capaz de levar os programas e cuidados pastorais aos lugares mais remotos aonde os
sinais da rádio não chegavam.
Deus respondeu às nossas orações e mostrou-nos como emissões radiofónicas e programas áudio podiam fazer diferença
em alcançar, ensinar e encorajar os membros da nossa igreja e aqueles que ainda não tinham escutado o evangelho.
Histórias Missionárias No. 3 - Pala lá de Fronteiras Fechadas
Hewal (nome fictício) nasceu em 1975 numa família totalmente mergulhada numa religião não cristã. Ele e a sua família eram
altamente considerados na sua sociedade porque eram uma família muito importante e respeitada. Eram a última família que
alguém poderia pensar ser influenciada pela transmissão de uma rádio cristã. Hewal disse: "Em 1991, comecei a escutar
programas de rádio depois da meia-noite, quando ninguém sabia o que eu estava a ouvir.”
Hewal escreveu ao programa e pediu que lhe enviassem uma Bíblia. “Quando recebi a minha primeira Bíblia, li-a mas não
acreditei no que dizia.”
Depois Hewal encontrou-se com alguns amigos cristãos que compartilharam com ele um outro livro que fazia a ponte entre a
Bíblia e os livros sagrados que sempre lera. Através da influência dos seus amigos e da orientação do Espírito Santo, em
2000 Hewal entregou a sua vida a Cristo.
Em 2005 ele casou-se com uma jovem cristã com um passado religioso muito semelhante ao seu. Os dois estabeleceram
uma Igreja do Nazareno em casa e começaram um ministério com crianças. À medida que a igreja crescia, as pressões do
governo intensificavam-se até que em 2008 tiveram de fugir, temendo pelas suas vidas. No entanto, após imigrarem para a
Austrália, Hewal e a sua esposa converteram a sua garagem num estúdio de rádio e de televisão e hoje, com o apoio da
Igreja do Nazareno na Austrália, World Mission Broadcast, a Internet e os satélites, eles estão a emitir a esperança de Cristo
para o mundo inteiro em três línguas faladas por grupos de pessoas ainda não alcançadas.
ACTIVIDADES
• Distribua os folhetos da lição 4 a cada uma das pessoas. Leiam e façam os exercícios conjuntamente. Discutam as
perguntas.
• Considere a hipótese de nesta semana transmitir ao vivo um programa de rádio da WMB (ver http://broadcast.nazarene.org)
• Discutam os diferentes tipos de aparelhos de rádio disponíveis, tais como a energia solar ou eólica, para áreas onde não há
electricidade ou pilhas.
INQUÉRITO
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Faça um inquérito para saber quantas pessoas escutaram a rádio durante a última semana.
• Que percentagem do grupo escutou programas religiosos?
• O que mais escutam (notícias, música, ensino)?
• A sua estação favorita é religiosa ou secular?
• Como escolhe o que ouve?
• Como apoiam a estação da sua escolha (através de donativos ou propaganda)?
Muitas pessoas no mundo vivem em países sem liberdade de expressao e sem acesso à internet. Rádios cristãs que
atravessem as fronteiras poderá ser a única influência cristã nas suas vidas. Vamos apoiar a missão do ministério de rádio.
SUGESTÃO DE COMIDA
Faça uma “trilha mista” com várias sementes – representando formas diferentes de “emissão” ou difusão da Palavra de Deus.
Distribua bolsinhas de snacks com uma notinha dentro, do tipo “Garanta que a semente da Palavra de Deus plantada no teu
coração é largamente emitida/espalhada.”
CHAMADA À ACÇÃO
• Considerem receber uma oferta especial ou organizar um levantamento de fundos para apoiar a World Mission
Broadcast.
• Envolvam-se com a sua estação cristã de rádio local.
• Reproduza e distribua esta lição aos professores da sua Escola Dominical e membros da igreja. Todos benificiarão desta
informação.
DISTRIBUIR FOLHA 4
ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO
• Agradeçam a Deus pelas vidas que foram tocadas pelo ministério de rádio.
• Orem pelas pessoas que produzem e transmitem a mensagem do evangelho via rádio.
• Orem por proteção para as pessoas que arriscam fazer transmissões ao vivo de programas através de fronteiras fechadas.
• Visitem o Prayer Mobilization Line http://nmi. nazarene.org/10026/story.html para pedidos actuais de oração.
1.https://enroll.arbitronratings.com/eConsent/mainfun.jsp
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LIÇÃO 5: Compaixão em Acção
Ser as Mãos e os Pés de Cristo para os Nossos Vizinhos
PROPÓSITO
•
•
•

O Cristianismo verdadeiro requer colocar acção na nossa fé.
Deus usa cada um de nós para ser Suas mãos e Seus pés.
As pessoas não se importam com quanto sabes até saberem o quanto te importas com elas.

Preparação
1. Se tem apenas um “momento missionário” ou um grupo pequeno, então inclua na reunião os Factos Fascinantes no
boletim ou jornal da tua igreja.
2. Se ensinar ao seu grupo uma canção missionária não muito familiar, usa a mesma canção durante as próximas três
sessões para que a possam aprender.
3. Imprima cópias do Folheto e das Folhas para a lição 5, que se encontram nos Recursos no final das Lições
para Adultos, em número suficiente para todos os participantes. Providencie canetas e lápis bem como Bíblias
para a leitura dos versículos.
4. Faça download de extractos de boletins e outros recursos do Nazarene Compassionate Ministries e NMI e expõenos.
5. Exponha um Crisis Care Kit (CCK) completo, juntamente com uma Banana Box (for CCKs) vazia.
1. Para os Que Chegam Mais Cedo: A compaixão começa com pequenas coisas. Falem sobre gestos de compaixão
que tocaram as vossas vidas. Não se tem de esperar até que aconteça um desastre para mostrar compaixão.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
● Peça ao seu Líder que identifique países, cidades, comunidades ou indivíduos que precisam de oração especial.
●Peça que voluntários orem por estas necessidades e peçam a Deus que vos mostre como a vossa igreja ou grupo pode ser
Suas mãos e pés.
PASSAGEM PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
●

Lucas 10:25-37
* Porque Jesus respondeu ao doutor da lei com uma pergunta? O que Ele queria trazer à luz?
*
Os Judeus e os Samaritanos não gostavam uns dos outros. O que Jesus nos diz a propósito deste problema de
relacionamento? Como se aplica a nós?

SUGESTÃO DE MÚSICAS
●
●
●
●
●
●

“If We Are The Body”—Mark Hall
“Lifesong”—performed by Casting Crowns
“Send Me Out”—Steve Fee
“God Of Justice”—Tim Hughes
“Blest Be The Tie That Binds”— Hino de Gaither
“Abide with me”— Hino de Gospel Choir
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(Usar cânticos semelhantes no idioma local)
FACTOS FASCINANTES
● A maior fome da história matou 45 milhões de pessoas na China entre 1958 e 1962.
● A fome é o risco mundial número 1 e mata mais pessoas do que doenças como SIDA, malária e tuberculose juntos.
Esta noite uma em cada sete pessoas vai para cama com fome.
● Em 1960, Chile sofreu um terramoto de magnitude 9.5. O tsunami daí resultante alcançou mais de 9.000 milhas.
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
Histórias Missionárias No. 1 - Uma Visita Diferente a um Estádio Desportivo
A 9 de Setembro de 2013 um conflito civil eclodiu entre o governo e as facções políticas do sul das Filipinas. Tiros foram
disparados, casas foram queimadas e alguns civis utilizados como escudo humano.
Enquanto a maioria das pessoas fugia, muitos jovens membros da Resposta Nazarena às Crises (NDR) enfrentaram o
desafio de servir como mãos e pés de Cristo! Coordenados pela igreja local Iligam Church of the Nazarene, estes homens e
mulheres disponibilizaram comida, abrigo, água, saneamento e aconselhamento a muitas das 118.000 pessoas deslocadas
por causa do conflito.
O Departamento de Saúde das Filipinas pediu aos membros do NDR que dessem assistência a 3.000 famílias nas bancadas
do Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Stadium.
“A base da nossa presença era procurar estabelecer um tipo de relacionamento com as pessoas e ser Jesus para aqueles
que foram afectados por tal conflito”, disse Stephen Gualberto, Coordenador Estratégico do Campo Nazareno Filipina –
Micronésia.
Através deste ato tangível de compaixão, as portas continuam a abrir-se para o estabelecimento de igrejas em comunidades
que antes estavam completamente fechadas à mensagem evangélica da Igreja do Nazareno.
Histórias Missionárias No. 2 — A Mais Forte Tempestade do Mundo … Fé em Acção
A 8 de Novembro de 2013, todos os olhos e ouvidos ficaram atentos aos meios de comunicação social à medida que o Super
Tufão Haiyan (Iolanda) se fazia à terra na Região Central de Visayas, Filipinas.
Com a categoria 5, o Super Tufão impactou as Filipinas e o Sudoeste da Ásia com ventos que alcançavam mais de 300 km/h,
deixando para trás um cenário de morte e destruição, transformando repentinamente a vida de centenas de milhares de
pessoas.
A Igreja do Nazareno, com cerca de 350 congregações espalhadas pela região, entrou em acção. Igrejas locais e distritais
accionaram a Resposta Nazarena para Desastres e em poucas horas os Ministérios Nazarenos de Compaixão responderam
com dinheiro, ajudas de crise, equipas médicas e o mais importante de tudo, orações.
Nos meses que se seguiram, a resposta da Igreja do Nazareno foi como o tufão – sem paralelo! De Cuba ao Canadá, da
África à Ásia, igrejas e indivíduos ministraram aos seus irmãos e irmãs filipinos. Através da coordenação de milhões de
dólares de suprimentos de emergência, de equipas médicas e servindo como coordenador externo para outras agências
internacionais, a Igreja do Nazareno tornou-se numa luz de esperança.
Através de tudo isto a Igreja do Nazareno desenvolveu uma reputação muito interessante. “Vocês são diferentes", as
pessoas diziam. “Quando a Igreja do Nazareno entra numa comunidade, não cuida apenas dos seus, cuida e ama a todos.”
Assim, Nazarenos e não Nazarenos foram tocados pela acção da fé dos Nazarenos. Como resultado, as portas abriram-se
para que a igreja entrasse em áreas onde ainda não tinha estado.
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ACTIVIDADES
●Distribua o Folheto da Lição 5 a cada pessoa. Leiam e trabalhem os exercícios conjuntamente. Discutam as perguntas.
●Desafie as pessoas a subscreverem o NCM Magazine: http://ncm.org/magazine/. Sendo possível, pode-se disponibilizar um
computador ou iPad / tablet para que as pessoas façam suas assinaturas mesmo ali.
● Antecipadamente peça a alguém para ler e apresentar um relatório de um dos livros missionários da MNI.
● Planeja antecipadamente. Distribua entre as pessoas uma lista de compras para o CCK de forma a poderem encher as
caixas de banana CCK que tem em exposição.
● Escrevam dez coisas que podem ser feitas para ajudar a resolver as dificuldades de comida na comunidade.
OBJECTO DE LIÇÃO/JOGO
Uma vez que a equipa do Nazarene Disaster Response serviu 3.000 famílias num estádio desportivo, vamos usar uma bola
para nos ajudar a gerar ideias. Procura uma bola macia ou balão para atirar para frente e para trás. Isto funciona melhor se o
grupo estiver sentado em círculo, mas faça-o funcionar da forma que achar mais conveniente.
Uma pessoa lança a bola. A pessoa que a apanhar diz uma forma através da qual pode ser como Jesus para alguém durante
a semana.
SUGESTÃO DE COMIDA
Canned Spam (carne enlatada) e arroz eram das poucas comidas disponíveis durante o tempo de crise. Prepare uma panela
de arroz, depois pica alguns bocados de carne e sirva (durante o tempo de crise haviam muito poucos utensílios).
CHAMADA À ACÇÃO
●
●
●
●
●
●

Discuta com a tua igreja novas formas de ser as mãos e os pés de Jesus na comunidade.
Podem ser voluntários nalguma instituição de apoio social?
Desenvolvam um plano para promover e preparar Crisis Care Kits.
Considerem a possibilidade de patrocinar uma criança: http://cs.ncm.org/
Visitem o Giving Catalog, Compaixão como um estilo de vida e escolha uma forma de se envolver:
http://givingcatalog.ncm.org/
Começa esta semana tentando alcançar alguém na tua vida. Seja as mãos e os pés de Jesus todos os dias!

DISTRIBUIR FOLHA 5
ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO

• Orem pelo esforço para re-desenvolver a igreja nas Filipinas, o qual se acredita levará cerca de 5 anos.

•
•

Orem pelos funcionários, ministério e alcance dos Ministérios Nazarenos de Compaixão.
Subscrevam ou visitem o Prayer Mobilization Line e recebam informações sobre os mais recentes pedidos de oração.
Visitem o http://nmi.nazarene.org/10026/story. html
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LIÇÃO 6: Tal como a Mulher no Poço
PROPÓSITO
•
•
•

Perceber que disponibilizar água para comunidades atingidas pela seca ao redor do mundo abre as portas para
compartilharmos o amor de Cristo.
Compreender que as nossas orações e apoio para a perfuração de poços que ajudarão comunidades desesperadas
leva a mensagem de Jesus Cristo a essas pessoas.
Ser desafiado a se comprometer a orar diariamente pelos missionários e líderes que estão a providenciar água
potável para muitas e muitas comunidades.

Preparação
1.

Não deixe os jovens da congregação serem meros expectadores! Aproveita-os, e até mesmo alguns de menos idade,
para lerem as escrituras, orar, liderar a música, apresentar os Factos Fascinantes ou até mesmo para contar as
histórias.

2.

Exponha uma fonte portátil logo à entrada da sala. Uma das fontes manuais usadas antigamente (muitas vezes usam-se
para decorar quintais) seria uma boa opção -- especialmente porque são semelhantes a muitos usados nos poços.

3.

Procure nas páginas missionárias da net fotografias de poços sendo perfurados e os rostos sorridentes daqueles que
estão a receber a água. Pode ser no Google ou então tenta Tumblr.com

4.

Tenha disponível água fresca. Mais tarde mostre que enquanto nós tomamos isto como normal, há muitos que não
podem dar-se a este luxo.

5.

Tenha um computador disponível para que as pessoas possam fazer o water footprint calculator:
http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/change-the-course/water-footprint-calculator/.
Comparem as respostas.

6. Imprima cópias do Folheto e das Folhas para a lição 6, que se encontram nos Recursos no final das Lições para
Adultos, em número suficiente para todos os participantes. Providencie canetas e lápis bem como Bíblias para a
leitura dos versículos da Bíblia.
7.

Para os Que Chegam Mais Cedo: Distribua batatinhas fritas bem salgadas…. mas sem água (ou se tiver água
disponível, esconda os copos). Discutam quão diferente seria a vida se acaso não tivessem acesso à água. Discutam a
melhor e a pior água que já beberam.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
“Água não tem inimigos” é um provérbio africano. Agradeça a Deus pela oportunidade de compartilhar o evangelho
providenciando água.
PASSAGEM PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
Considere usar diferentes pessoas para ler estas passagens. Escolha os melhores leitores.
● João 4:4-26, 39-42
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*Jesus encontrou-se com pessoas nas sinagogas, no templo, no sopé das montanhas, nas piscinas de cura, nas ruas e nas
casas e até mesmo nos poços. As pessoas ouviam a mensagem e encontravam água viva.
*Quais as semelhanças entre “água de poço” e “água viva?” Como são diferentes?
*Qual seria o propósito do autor ao relatar que Jesus estava cansado da viagem?
● Êxodo 17:1-6
*O que esta passagem ensina sobre a importância da água? O que ensina sobre a preocupação de Deus para com o povo?
SUGESTÃO DE MÚSICAS
●“Fill My Cup, Lord”—Hino
●“River of Life (Spring Up, O Well)”—Coro
●“Quão Grande És Tu”— Hino Carrie Underwood
●“Springs of Living Water”—Hino
(Usar cânticos semelhantes no idioma local)
FACTOS FASCINANTES
●
●
●

780 Milhões de pessoas não têm acesso à água potável.
Metade das camas dos hospitais do mundo está ocupada por pessoas com doenças associadas à falta de água,
serviços de sanidade impróprios e falta de higiene.
Perto de 5.000 crianças morrem diariamente de alguma doença relacionada com água. (www.water4.org)
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS

Jesus falou com a mulher samaritana quando ela foi ao poço. Depois ela regressou a casa e falou aos outros sobre Jesus. As
pessoas então convidaram Jesus para ficar com elas e depois de Ele permanecer lá por dois dias, muitas pessoas creram.
Tal como Jesus, Nazarenos Africanos encontram-se nos poços. Disponibilizar água para a comunidade – não somente para
os Nazarenos, é uma forte afirmação do amor de Deus.
Histórias Missionárias No. 1—Cabo Verde – Campo Ocidental da África
Há mais de 60 anos atrás, a Ilha do Fogo, em Cabo Verde, estava passando por um período de cerca de 5 anos de uma
terrível seca. Muitas pessoas morreram e outros tantas deixaram a ilha.
A situação era de desespero para um grupo de cristãos em Chã das Caldeiras. Todas as manhãs entre as 4 e as 5 horas
encontravam-se para orar. O Pastor Luciano de Barros desafiou o grupo a orar por chuva e leu Isaías 41:17-18: “Os pobres e
necessitados buscam água, mas não há; a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei; eu, o Deus de Israel,
não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água, e a
terra seca em mananciais.” (Edição Contemporânea de Almeida).
Na manhã seguinte, um jorro de água brotou de uma fenda na rocha por cima deles! Os Nazarenos então construíram um
depósito e compartilharam a água com a comunidade.
Histórias Missionárias No. 2—Swazilândia, Campo do Sul da África
Hoje Deus providencia água através do projeto de poços dos Ministérios Nazarenos de Compaixão. O Swaziland Partnership
é um bom exemplo. Neste caso, poços têm sido perfurados perto de clínicas nazarenas nas áreas rurais. Tais clínicas tinham
sido abandonadas porque os enfermeiros não podiam trabalhar onde não havia água pelo simples facto de que clínicas
precisam de água potável para funcionar.
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Em 2008, Sitsatsawani enfrentava uma seca que já durava sete anos. O seu maior furo, dependente de um velho moinho de
vento, não estava a funcionar. Fred Evans, um membro da equipa, envolveu-se apaixonadamente na procura de água para
esta comunidade e tentou arranjar a velha geringonça. Finalmente os amigos de Fred em Bethany Oklahoma First Church
financiaram um novo sistema de bombagem de água alimentado por energia solar.
Quando a água voltou a jorrar outra vez, toda a área foi transformada. Hoje há campos de vegetais e jardins floridos, crianças
saudáveis e água fresca para distribuir pela comunidade (www. http://swazipartners.publishpath.com/water). A Coca-Cola
Foundation disponibilizou financiamento para 53 poços num projecto chamado “Water for a Generation.”
Histórias Missionárias No. 3—Namíbia, Campo Sul da África
A Namíbia estava atravessando uma seca. A missionária Julie Shalley recorda: “Escolhemos três locais, com base em
demonstrações de grande necessidade, e também onde o chefe da vila tinha autorizado a perfuração de um poço.”
Depois de muitas horas de árduo trabalho os Shalleys e os perfuradores não tiveram sucesso por causa da composição do
solo e de problemas com os equipamentos. Na terceira vila entretanto a história foi diferente.
Julie continua: “No terceiro dia fomos a uma vila chamada Orotjitombo. O dia estava tão quente que procurávamos abrigo
debaixo de uma pequenina árvore ou então escondíamo-nos debaixo de cobertores”. Os habitantes, atraídos pela barulhenta
e empoeirada máquina de perfuração, estavam curiosos. Imaginem a surpresa quando, depois de poucas horas, jorrou água
abundante!”
Estes poços são perfurados nas propriedades de igrejas do Nazareno, mas a água é disponibilizada para todos os habitantes
da vila. A igreja tem a água espiritual que traz vida eterna e agora também tem água física que também sustenta a vida.
(Para mais informações: http://engagemagazine.com/content/clean-water-will-lead-living-water)
Histórias Missionárias No. 4—Senegal, Campo da África Ocidental
Senegal tem uma estação de chuvas de quarto meses, os restantes oito meses são de seca. Infelizmente a água da estação
chuvosa não é suficiente para o ano inteiro.
O missionário Tim Eby, já instalou muitos poços no país. A perfuração de um poço requer várias visitas à vila onde tal
acontece e Tim descreve o processo como uma batalha espiritual e simultaneamente um exercício técnico meticuloso.
Tim escreve: “Depois de 18 meses de esforços contínuos para pôr a funcionar um poço na vila de Ndofane, finalmente
tivemos sucesso! Eu desenhei uma ferramenta especial para cortar e subir a minha primeira bomba de corda no poço, mas
não funcionou da forma desejada. Assim, tivemos de usar uma pequena cabeça perfuradora e re-perfurar o poço. Foram
necessárias horas para esvaziar o poço. No meio do processo, a minha velha bomba avariou e foi necessário comprar outra
e depois de trabalhar noite adentro, finalmente conseguimos e hoje há água fresca em Ndofane. Damos graças a Deus por
nos ajudar a cumprir mais esta tarefa e acreditamos que o testemunho que deixamos na vila trará muitos para Cristo.”
Poços continuam a ser perfurados em outras partes da Região de África. Satisfazer as necessidades de água física – uma
necessidade que ninguém pode ignorar – é uma forma de iniciar uma conversa sobre a necessidade de Água Viva. Graças a
Deus por esta forma de contribuir para melhorar e desenvolver as comunidades.
ACTIVIDADES
• Distribua o Folheto da Lição 6 para cada pessoa. Leiam e façam os exercícios conjuntamente. Discutam as perguntas.
• Discutam o que acham ser o significado dos seguintes provérbios africanos:
*“Viver perto de um lago não significa pratos cheios de peixe.”
*“Se uma criança lavar suas mãos, ela pode comer com os reis.”
*“A água que se bebe entre amigos é mais doce.”
*“Só um louco mede a profundidade da água com ambos os pés.”
• Registar todas as vezes que usar água num dia normal".
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SUGESTÃO DE COMIDA
Água e comida salgada (batatas fritas, pipocas, etc.)
Sopa Africana – pesquisar “African soup” em Allrecipes.com
CHAMADA À ACÇÃO
●Da mesma forma como Jesus usou o poço para começar uma conversa com a mulher samaritana, os nazarenos africanos
estão a usar poços para dialogar com novas comunidades. Enumerem cinco necessidades da comunidade e discutam cada
uma e como a sua satisfação pode ajudar a igreja local a alcançar novas pessoas que precisam de Água Viva, Jesus. Em
oração meditem sobre o que faria Jesus.
●Levantem uma oferta para o Africa Water Wells Project (http://ncm.org/project/acm1826/)
DISTRIBUIR FOLHA 6
ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO
● Leiam Isaías 41:17-18. Agradeçam a Deus pela água e a Sua fidelidade pela provisão. Peçam a Ele que vos oriente
sobre as formas como podem alcançar a comunidade com o evangelho através da satisfação de uma necessidade.
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LIÇÃO 7: Apresentando o Mestre Contador de Histórias
PROPÓSITO
• A arte de “contar” a história do evangelho ainda é eficiente.
• Causaremos um impacto maior num contexto relevante para a audiência, seja em África, América ou em qualquer outro
lugar.
• O nosso maior instrutor na arte de “contar histórias” foi o nosso Salvador.

Preparação
1. Envolva outras pessoas na leitura das Escrituras, nas orações, louvor e no contar histórias. Quanto mais pessoas
envolver, melhor. O envolvimento de pessoas desperta a sua paixão.
2. Pense em formas criativas de compartilhar os Factos Fascinantes. Coloque-os em posters; projecte-os em telas;
peça a uma criança para os ler; peça aos jovens para fazerem a sua apresentação com cartazes durante a lição.
3. Imprima cópias do Folheto e das Folhas para a lição 7, que se encontram nos Recursos no final das Lições
para Adultos, em número suficiente para todos os participantes. Disponibilize canetas e lápis bem como Bíblias
para a leitura dos versos.
4. Peça a diferentes pessoas para lerem em voz alta as histórias do filme JESUS – se possível, conforme o género.
5. Peça a alguém que conte uma história bíblica, por exemplo a alimentação dos 5.000.
6. Faça uma exposição de livros de histórias bíblicas para crianças, filme JESUS, ou outros DVDs de ensino bíblico.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
Realize um concerto de oração – todos no grupo orando ao mesmo tempo em voz alta. Concentrem-se na ideia de que
Deus ama o mundo e quer que todos recebam a mensagem da salvação. Foquem-se no “todos” de João 3:16.
PASSAGEM PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
●
●

Mateus 5:1-2, Mateus 7:28-29.
*Estes versículos contêm o Sermão da Montanha. Como isto ajuda a compreender o sermão? Por que o autor
mencionou o espanto da multidão (7:28)?
Lucas 15:11-32
*Qual o personagem com o qual mais te identificas na história? Porquê?
*O que esta história nos ensina sobre a natureza das pessoas? E de Deus?
*Que partes desta história enfatiza a capacidade de Jesus em contar histórias?

SUGESTÃO DE MÚSICAS
● “Freely, Freely”— Hino
● “Tell the Blessed Story of Jesus”—Hino
● “Tell me the Story of Jesus”—Hino
● “Go Tell it on the Mountain”—Hino
(Cantar cânticos semelhantes na língua local)
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FACTOS FASCINANTES
●
●

Há 2,146 línguas vivas em África. Só a Nigéria possui 529 línguas vivas. (http://www.ethnologue.com/region/Africa)
Dizer “Muito obrigado” em várias línguas faladas em África:
Francês —Merci beaucoup
Espanhol —Muchas gracias
Português —Muito obrigado
Fongbe—Awanu kaka
Swahili—Asante sana
Afrikaans—Baie Danke
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS

Jesus muitas vezes falava em aberto às multidões. E em João 18:20 Ele disse: “Eu tenho falado abertamente ao mundo; eu
sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam, e nada falei em oculto.”
Ele escolheu falar abertamente, seja nos lugares religiosos, em casa de alguém ou em lugares abertos. Ele falou a multidões
que incluiam homens, mulheres e crianças, judeus e gentios. Ele poderia ter escrito a Sua mensagem – mas falou-a. Ele
falou-a no sopé da montanha e nas cidades. Falou enquanto caminhava na estrada. Foi o mestre contador de histórias.
Vamos dar uma vista de olhos em alguns espaços de contar histórias missionárias na Igreja do Nazareno.
Histórias Missionárias No. 1—Missão Mundial Radio e Filme JESUS
Missão Mundial Rádio – (Estatísticas de África)
O nosso trabalho de rádio alcança 23 países e 13 línguas. Temos muitos estúdios de produção espalhados por África nos
quais apresentadores gravam e guardam os programas de rádio antes de os passar para CD ou DVD para difusão.
Muitas vezes a rádio é o primeiro lugar aonde as pessoas procuram respostas. Outras ouvem e aceitam o evangelho através
da rádio. O Pastor Prao Kouakou é Superintendente Distrital e Coordenador da Missão Mundial Rádio (WMB) para o Campo
da África Ocidental. Recentemente foi contactado por um ouvinte que escutara um programa nazareno através de uma rádio
de ondas curtas. O ouvinte era de um país onde a Igreja do Nazareno ainda não tem trabalho oficial – ainda. O Pastor Prao e
os missionários nazarenos mantiveram contacto com o ouvinte, falando-lhe sobre o grande amor de Deus e garantindo-lhe
que Ele pode ajudá-lo nas suas lutas.
Em Abidjan, a cidade capital da Costa do Marfim, Zampou escutou o “Nazarene Time”, um programa de rádio. Ele é um chefe
religioso na sua vila, por isso escutar esse programa poderia custar-lhe a vida, mas Zampou continou a sintonizar o pequeno
rádio vermelho de pilha que o Pastor Prao lhe tinha enviado.
Filme JESUS
O filme JESUS é eficiente porque nele Jesus fala na língua local das pessoas. Nas culturas baseadas em histórias, os
espectadores podem seguir a história facilmente. De seguida apresentamos três histórias da região de África.
1. O meu nome é Kasko e fui tocado pela afeição de Cristo e pela Sua conduta em relação ao Seu povo. Ele curou os
doentes e alimentou os famintos. Isto é um sinal de amor e majestade. Fui tocado pelo seu comportamento humilde e
aconchegante. Pus a minha vida nas mãos de Jesus e Ele guarda-me de todos os males e do poder das trevas. Deus seja
louvado nos mais altos céus.
2. O meu nome é Seibou e tenho 17 anos. Durante uma caminhada fui ao encontro da apresentação do Filme JESUS.
Através do filme senti que Deus é amor e que nos convida a andar nas Suas peugadas. A Sua humildade é a medida do Seu
amor por nós. Ele não se importa nem com a nossa cor nem com a nossa classe social. Convida-nos a todos para Ele. Agora
canto o Seu nome porque Ele vive no meu coração.
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3. O meu nome é Pina e estou no CM2 [quinta classe] em Arlit. Fui tocado pelo comportamento e pela atitude de Deus ao
falar com os Seus discípulos e as pessoas que visitou no Filme JESUS. A Sua estatura é enorme e tem um grande amor por
crianças. Ele é o Deus perfeito que convida todos a deixarem as crianças virem a Ele.
Histórias Missionárias No. 2—Vamos Falar
Um líder declarou: “Isto revolucionará a igreja no mundo inteiro!” O que inspirou tal entusiasmo? Um simples processo de
contar histórias bíblicas, seguido de perguntas investigativas abertas – sem qualquer palestra. Este modelo faz do professor
um facilitador à medida que os ouvintes respondem às perguntas com opiniões que surgem através da descoberta.
Este líder nazareno modelo, Ray Neu, tem ensinado à volta do mundo com o programa anteriormente conhecido por “Bible
Trekking", que foi agora assumido pelo African Regional Mission Team. Eles adoptaram um novo nome que acham ser mais
apelativo aos africanos: “Let’s Talk.” (Vamos Falar!)
Independentemente do caminho que a África está a fazer na alfabetização, o contador de histórias sempre existirá. A rádio, o
Filme JESUS e contar a história da Bíblia continuarão a levar o evangelho para novos lugares e a trazer novas pessoas para
Cristo.
ACTIVIDADES
● Distribua o Folheto da Lição 7 a cada pessoa. Leiam e façam conjuntamente os exercícios. Discutam as perguntas.
● Peça a alguém que leia e depois compartilhe o livro de missões da MNI.
● Contar uma história bíblica – com um mestre contador de histórias ou num grupo pequeno. Como alternativa poderá
sempre apresentar um drama ou um show de bonecos.
.
SUGESTÃO DE COMIDA
Pão e peixe (sanduiches de atum) ou frutos disponíveis em África (laranja, papaia, manga, banana, etc.)
CHAMADA À ACÇÃO
Perguntas para Discussão:
● Se Jesus tivesse escrito um livro e não falado com as pessoas, o evangelho se espalharia da forma como foi? O que
aconteceria?
● Enumere cinco grupos que ainda não foram alcançados com o evangelho na tua área. O que precisarias para alcançar
tais pessoas? Estás dispostos a procurar a ajuda do Senhor para isto?
DISTRIBUIR FOLHA 7
ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO
● Orem para que pessoas de todos os tipos sejam incluídas porque Deus amou o mundo. Orem para ter os olhos de Deus
para ver os vizinhos e além deles.
● Visitem o Prayer Mobilization Line http://www.nazarene.org/10026/story.html para os pedidos actuais de oração.
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LIÇÃO 8: Fazer o Nosso Amor Agir
PROPÓSITO
•
•
•

Para ir “Aonde a Igreja Ainda não Foi" é preciso pôr a fé e o amor em acção.
Deus trabalha através de participantes dispostos e não só por intermédio de pessoas treinadas!
Quando mostramos compaixão, também precisamos mostrar a esperança que vem através de Cristo.

Preparação
1. A História Missionária nº 2 pode ser usada como uma representação. Peça a um casal para representar David e
Jan, lendo com sentimento as suas partes da história.
2. Peça a uma terceira pessoa para servir de narrador.
3. Decore a sala para representar as Filipinas. Isto despertará o interesse e levará as pessoas a pensar: “Oh, hoje
alguma coisa especial vai acontecer!”
4. Converse Com os Que Chegam Mais Cedo: Discutam assuntos de interesse comum – passatempos, causas,
interesses. A igreja local pode incluir e alcançar a comunidade com interesses comuns?
5. Imprima cópias do Folheto e das Folhas para a lição 8, que se encontram nos Recursos no final das Lições
para Adultos, em número suficiente para todos os participantes. Disponibilize canetas e lápis bem como Bíblias
para a leitura dos versículos.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
•Antes da sessão visite a página Nazarene Compassionate Ministries NEWS e escolha um pedido de oração específico
para as pessoas que vão orientar a oração.
• Foque a ORAÇÃO DE ABERTURA no evangelismo mundial. Peça a Deus que mostre à igreja como alcançar em amor
para espalhar a Sua mensagem.
PASSAGEM PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
●
●
●

Isaías 1:15-31
Tiago 1:19-27
Tiago 2:14-26
*
Que temas estão nestas passagens? O que estas passagens têm em comum? Que contribuição cada passagem faz
para este tema?
*
Ao falar sobre Abraão, Tiago diz no v. 22: “Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi
aperfeiçoada". As acções são necessárias para demonstrar a nossa fé? Porque sim ou porque não?
*
Se o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta?

SUGESTÃO DE MÚSICAS
●
●
●
●
●
●

“Where He Leads Me I Will Follow”—Hino
“I’ll Say Yes, Lord, Yes”—Coro
“Take My Life and Let It Be” —Hino
“If We Are the Body”—Casting Crowns
“Jesus Love the Little Children”—Coro
“We Are One in the Spirit”—Coro
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(Cantar cânticos semelhantes na língua local.)
FACTOS FASCINANTES
● Anualmente 1.6 milhões de crianças experimentam alguma forma de falta de abrigo.
● Diariamente mais de 200.000 crianças não têm um lugar para viver.
● Entre os países industrializados, os Estados Unidos da América é aquele com o maior número de mulheres e crianças
sem-abrigo.
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
Histórias Missionárias No. 1-- A “Criança Ponte” de Kaytikling
O Asia-Pacific Nazarene Theological Seminary (APNTS) está localizado no extremo ocidental de Metro Manila, a cidade
capital e a mais populosa área das Filipinas.
Precisamente do outro lado das paredes do APNTS está a ponte Kaytikling. Diariamente milhares de pessoas e de viaturas
cruzam a ponte. As crianças órfãs encontram refúgio debaixo da ponte.
Do mundo inteiro chegam estudantes para algum tipo de educação teológica no APNTS. Conjuntamente também têm a
oportunidade de abraçar uma criança e aplicar a sua fé cristã e educação. Começam a construir uma ponte para a “Criança
Ponte” de Kaytikling.
O aluno Ferdinand Tobias chama-lhe “riquezas do ministério”. “Nós compramos-lhes roupa, damos-lhes banho, alimentamolos, educamo-los, descobrimos parceiros financeiros e passamos longas noites a pensar, orar e investir tempo, energia e
recursos".
“Algumas pessoas dizem: ‘Onde estão os ricos nisto tudo?’. Para a nossa equipa de alunos, “riqueza” é definida não pelo que
recebem, mas, pelo contrário, pelo que podemos dar.”
À medida que os alunos do APNTS ajudam as “Crianças Ponte”, descobrem que embora essas crianças têm necessidades
físicas e emocionais básicas, a sua real necessidade é de uma vida transformada através de Cristo.
“Só Jesus pode transformar seus corações e transformá-los”, disse Tobias. “No mês passado uma criança que aceitou a
Cristo disse-me que queria ir para a escola com os seus três irmãos. Ela tinha 13 anos e tinha completado apenas o 1º grau.
Pedi ao Senhor que realizasse a sua vontade e Ele fez muito mais! Um doador patrocinou uniforme e material escolar e
alojamento por um ano para a sua família. Como novos crentes em Cristo, essas crianças estão a ver as mãos de Deus
alcançando-as através de vasos como tu e eu.”
Histórias Missionárias No. 2 – Não é Sobre Nós... Nós Simplesmente Amamos as Pessoas!
Narrativa: O ministério de David e Jan Maiden em Rocky Ford, Colorado, é uma verdadeira inspiração. Eles estavam nos
seus 70 e poucos anos de idade quando Deus os chamou para irem aonde a Igreja ainda não estava.
David: Fui salvo em 1962 no Midway City Church of the Nazarene na California. Em 1965, comecei a liderar o ministério do
Autocarro em Midway para 40 crianças. Deus começou a trabalhar e quando menos esperávamos tínhamos cerca de 500
crianças vindo à igreja através de catorze linhas de autocarro! Este foi um ministério incrível.
A minha esposa faleceu em 2004. Eu já estava reformado e a viver em Lake Havasu, Arizona, quando o Superintendente do
Distrito do Colorado, David Ralph, me chamou. Ele falou comigo sobre a igreja do Nazareno que tinha fechado em Rocky
Ford, Colorado, e perguntou-me se estaria disposto a reabrir a igreja.
Não sou ministro ordenado – Deus nunca me tinha orientado nesse sentido. Mas Ele deu-me paixão pelas pessoas, portanto
disse a David Ralph que iria ver como Deus poderia usar-me.
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Eu tinha uma preocupação: Estava a namorar Jan Danny, uma viúva. Assim, disse-lhe: “Deus e a igreja estão a chamar-me
para ir a Rocky, Ford, Colorado, por isso penso que deveríamos nos casar". Onze dias depois, nós eramos o mais novo casal
a se estabelecer em uma igreja em Colorado.
No primeiro Domingo eramos apenas seis, incluindo Jan e eu. Perguntei aos outros quatro o que gostariam que fizéssemos e
disseram: “Regressar ao básico do ensinamento de Jesus Cristo.” Isto eu podia fazer!
Jan: Nos meus anos de trabalho fui optometrista. Sempre disseram-me que ser esposa de pastor era algo bem difícil de ser.
Nós iriamos viver numa comunidade empobrecida, recomeçando uma igreja fechada --- poderia eu fazer isto? Mas Deus tem
sido fiel. Estou adorando fazer novos amigos e simplesmente amar as pessoas.”
David: Sinto-me tão feliz e abençoado por Deus me permitir trabalhar com Ele. Nunca fui treinado para ser pastor, apenas um
ganhador de almas! Encontro-me com as pessoas onde estiverem – em suas casas, na rua, seja onde for. Adoro
compartilhar a alegria e esperança que encontrei em Cristo.”
Narrador: Um ano depois, a Igreja do Nazareno em Rocky Ford está viva e muito bem, celebrando 17 novos convertidos, 13
baptismos, 15 novos membros e 45 em assistência.
ACTIVIDADES
Distribua o Folheto da Lição 8 a cada pessoa. Leiam e façam os exercícios conjuntamente. Discutam as perguntas.
Jogo:
*Divida o grupo em pares.
*A pessoa mais velha no par deve dizer qual a sua maior paixão – uma causa, um passatempo, uma actividade, um
desporto, seja lá o que for.
*A pessoa mais jovem deve sugerir uma forma pela qual tal paixão pode ser usada para dar ação ao nosso amor pelos
outros. (Não mencione esta parte até a pessoa mais velha dizer qual a sua paixão)
*Peça a um voluntário para dizer o que descobriram.
*Se o tempo permitir, a pessoa mais jovem pode também falar sobre a sua paixão e a mais velha sugerir como tal paixão
pode mostrar amor.
.
SUGESTÃO DE COMIDA
Procure voluntários para fazer biscoitos em forma de coração como lembrança para se pôr o amor em acção.
CHAMADA À ACÇÃO
• Identifiquem uma necessidade local e descubram formas de montar um plano para pôr o amor em ação na igreja ou
na comunidade.
• Adoptem uma criança através do Nazarene Child Sponsorship Program. (Alguém que seja apaixonado por isto pode
tornar-se promotor na igreja local. Talvez seja possível encontrar 20 pessoas para patrocinarem 20 crianças.)
• Considerem um Projecto de Trabalho & Testemunho para uma igreja irmã ou a comunidade ou então pensem num
projecto internacional http://workandwitness.nazarene.org/projects/Projects/ProjectSearch.html.
• Descubram se há algum Centro do Ministério Nazareno de Compaixão na vossa área. Vai a http://app.nazarene.org/
CMCQuery/ e informe-se sobre como envolver-se.
DISTRIBUIR FOLHA 8
ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO
● Orar pelo ministério dos estudantes do APNTS para as Crianças da Ponte.
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●

Verificar o Prayer Mobilization Line desta semana em <www.nazarenemissions.org/10026/story.html> bem como a
página do Facebook www.Facebook.com/NMIPrayer para mais pedidos de oração.
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LIÇÃO 9: Educar Jovens – Impactar o Mundo
PROPÓSITO
•
•
•

Treinar os nossos jovens é essencial para levar a Igreja aonde ela ainda não está.
O nosso investimento nos jovens hoje impactará o mundo amanhã.
Precisamos orientar, encorajar e orar pelos nossos jovens líderes de hoje.

Preparação
1. Convide os jovens ou o departamento de crianças para ajudar na apresentação desta lição.
2. Entregue a cada estudante uma parte da lição.
3. Tenha um ou dois alunos a ler resenhas de livros sobre missões.
4. Decore uma caixa grande e antes da lição convide os adultos a trazer guloseimas para os professores da Escola
Dominical distribuírem nas suas classes.
5. Os que Chegam Mais Cedo: Discutam a vossa experiência como crianças na Escola Dominical, EBF ou acampamento.
Como tais experiências impactaram a vossa vida?
6. Imprima cópias do Folheto e das Folhas para a lição 9, que se encontram nos Recursos no final das Lições para
Adultos, em número suficiente para todos os participantes. Disponibilize canetas e lápis bem como Bíblias para a leitura
dos versículos.
.

Apresentação

ORAÇÃO DE ABERTURA
Num encontro centrado no evangelismo mundial, a oração de abertura só pode ser sobre este tópico.
• Lembre que o tempo de oração deve centrar-se no Evangelismo Mundial
•Orem pelo jovem que está a fazer esta apresentação.
• Orem para que Deus chame jovens líderes para o ministério cristão.
PASSAGEM PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
●
●
●
●
●

Actos 4:29-30
Actos 6:8-10
Actos 19:8
Génesis 37:2; 39:1-6
*
José tinha apenas 17 anos quando os seus irmãos venderam-no como escravo. Mas Deus o abençoou e ele tornou-se
num líder. Porque acha que isto aconteceu?
1 Timóteo 4
*Que orientações deu Paulo a Timóteo e que podiam orientar os jovens líderes de hoje?
*
No verso 14, Paulo identifica algo importante no desenvolvimento da liderança de Timóteo. Os mais velhos fizeram
algo; o que isto significa? Como isto nos pode orientar no nosso trabalho com os jovens líderes?

SUGESTÃO DE MÚSICAS
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● “Shine Jesus Shine”—Coro
● “Give Me Oil In My Lamp”—Coro
● “Mission of Mercy”—Steve Camp
● “Go”—Leon Patillo
(Cantem cânticos semelhantes na língua local)
FACTOS FASCINANTES
●
●
●
●
●

52% dos pastores que em criança decidiram seguir Jesus, fizeram-no num acampamento da igreja ou numa E.B.F.
Segundo Christianity Today, as origens da E.B.F. (Escola Bíblica de Férias) remontam aos anos de 1870, quando a
Igreja Episcopal Metodista ofereceu ao público institutos de escola dominical para o Verão.
Barna Research indica que 43% dos americanos que aceitam Jesus como seu Salvador, fazem-no antes dos 13 anos de
idade e que 64% o fazem antes do seu 18º aniversário.
A cidade de Yerevan, agora capital da Arménia, tem sido habitada consecutivamente desde há 2.700 anos. Poucas
cidades, inclusive Jerusalém e Damasco, são tão velhas.
O trabalho nazareno na Arménia iniciou em 2002 na cidade de Fyumri. Há agora três igrejas e uma “nova largada” no
trabalho no Distrito da Arménia.
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
Histórias Missionárias No. 1 – EBF Abre Portas Para a Plantação de Igrejas na Arménia

Linda Russell tem servido como missionária em Moscovo desde 1995 e é ela que nos conta esta história de como a igreja
entrou em novas áreas através da E.B.F:
“A primeira vez que me encontrei com Lamara, em 2004, ela era uma linda mocinha de nove anos de idade. Ela e sua irmã
mais nova, Ester, tinham vindo participar na E.B.F. na sua cidade, Gyumri. Uma equipa de estudantes de outros países do
Campo da Commonwealth of Independent States (CIS) liderou a EBF.
“Podia-se ver o seu entusiasmo enquanto as crianças se amontoavam para ver o que era aquilo de EBF. Quem eram estes
Nazarenos? Que mensagem traziam? A Igreja Ortodoxa Arménia foi durante muito tempo a única igreja na região; havia
alguma coisa nova no ar!
“EBF era parte do nosso projecto de usar o ministério de crianças para construir pontes na comunidade. Na nossa primeira
EBF tivemos 150 crianças. Com apenas sete pessoas na equipa, acabamos por dividir a EBF em sessões de manhã e à
tarde. Compartilhamos histórias bíblicas, fizemos trabalhos manuais, jogamos e depois comemos. No final desta primeira
semana tivemos o nosso programa de sexta-feira e o auditório da escola que estávamos a usar estava completamente cheio!
“Algumas das crianças começaram a frequentar a nossa nova Igreja do Nazareno. Não tenho a certeza se alguma vez
chegamos a sonhar com o que poderia acontecer!
“No Verão seguinte quando chegamos a Gyumri com os viajantes da Equipe da E.B.F., Lamara e Ester já estavam prontas
para a EBF. Mas algo novo estava a acontecer. O seu pai, amigo do pastor Nazareno em Gyumri, estava a assistir aulas para
poder ser um ministro!
“Anualmente Lamara e Esther fielmente assistiram à E.B.F. Lamara acabou por se formar em design de arte em 2013, sentiu
a chamada para começar uma outra igreja usando o Kids’ Club em Gyumri! O seu pai e irmã Ester serviam juntos uma vez
que o seu pai era pastor da Igreja do Nazareno em Muralik e Ester dirigia o Kids’ Club. “EBF é uma forma de ser mãos e pés
de Cristo. Através deste novo trabalho em Gyumri, construímos pontes para famílias e comunidades.
Histórias Missionárias No. 2— Investir na Liderança Juvenil Hoje Impactará a Igreja Amanhã!
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Stephen nasceu em 1968 numa “área informal de colonização” – mais conhecido por slum – da cidade de Quezon, Filipinas.
A área estava a crescer rapidamente e o governo decidiu realojar toda a comunidade de Stephen. Os pais de Stephen
colocaram os seus parcos bens ao longo da estrada e saíram com urgência em busca de um lugar para a sua pequena
família viver.
Algumas pessoas aproximaram-se e perguntaram o que estava a acontecer. Ofereceram à família de Stephan um lugar para
ficar na sua igreja, a Primeira Igreja do Nazareno em Metro Manila.
Durante um ano a família de Stephen viveu na igreja e acabou se familiarizando com a Igreja do Nazareno. No final do ano, a
família mudou para a cave de uma fábrica de uniformes e Stephen, então no quarto ano, ia à escola de manhã e trabalhava
com a sua mãe na fábrica durante as tardes e à noite.
Quando o governo abriu uma nova companhia em Cavite, Stephen e a sua família mudaram-se para lá e começaram uma
Igreja do Nazareno em sua casa. Stephen participou na Escola Dominical e também trabalhou como presidente da JNI na
crescente Igreja de Cavite.
Depois de terminar o liceu, Stephen e a sua noiva, Teresa, frequentaram o Philippine Nazarene College e em 2002 ele foi
nomeado coordenador do programa Child Sponsorship para a Região da Ásia-Pacífico. Em 2006 foi apontado para ser o
Coordenador Global do programa Child Sponsorship.
Stephen Gualberto, contudo, nunca esqueceu a sua história. Em 2010, ele aceitou a chamada para regressar à Ásia onde
serve como Coordenador Estratégico do Campo, supervisionando o trabalho da Igreja do Nazareno nas Filipinas e
Micronésia. Stephen coordenou a resposta da Igreja do Nazareno ao Super Tufão Yolanda, na verdade a maior resposta de
sempre dos Ministérios Nazarenos de Compaixão a um desastre.
O teu investimento nos jovens faz alguma diferença? Na vida de Lamara, Esther e Stephen fez!
ACTIVIDADES
● Peça a voluntários para compartilharem como professores da Escola Dominical ou EBF influenciaram-nos quando eram
jovens. Ajuda-os a compararem como a ajuda de então influencia a sua fidelidade a Deus agora.
● Compartilhe algum episódio da tua infância quando foi influenciado por alguém na igreja.
●Peça a alguém que já foi professor de criança na Escola Dominical ou EBF para compartilhar como interagir com as
crianças mudaram a sua vida. Se isso foi há muito tempo, peça à pessoa para indicar algum adulto que foi seu aluno
enquanto criança e que ainda continua fiel ao Senhor.
.
SUGESTÃO DE COMIDA
Sirva alguma comida que as crianças adorariam comer depois da classe.
CHAMADA À ACÇÃO
● Façam um plano para orientar os jovens na igreja local.
● Convidem os jovens a procurarem na net a página da JNI e outros recursos semelhantes.
● Desafiem os jovens a patrocinarem uma criança através do Child Sponsorship.
● Descubram coisas que as pessoas podem fazer para abençoar os professores das crianças: limpar os armários das
classes, providenciar materiais educativos para classes, patrocinar lanches semanais para os alunos, etc.. Se os
professores se sentirem apoiados certamente dedicarão mais tempo aos alunos e ensinarão mais. Façam a diferença na
vida de uma criança ajudando o seu professor.
DISTRIBUIR FOLHA 9
ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO
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● Orem pelo desenvolvimento de líderes nas escolas nazarenas ao redor do mundo.
● Visitem o Prayer Mobilization Line http://nmi. nazarene.org/10026/story.html para ver as necessidades actuais de
oração.
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LIÇÃO 10: Responder à Chamada
PROPÓSITO
•
•
•
•
•

Para levar a Igreja aonde ela ainda não está, é preciso que as pessoas estejam dispostas a ir!
Enfatizar que muito poucos podem ir se as pessoas em casa não as enviarem com orações e finanças.
Compartilhar a nossa fé não é uma opção; é um mandamento para todo o crente.
Alguns são chamados para ir, outros chamados para enviar – todos são chamados a fazer discípulos!
Se Deus te chamar Ele preparará o caminho para que cumpras a Sua chamada.

Preparação
1.

Se ainda não o fez, faça-o agora e inclua jovens nesta lição.

2.

Permita que alguns que já tiveram experiência com Testemunho & Trabalho apresentem esta lição.

3.

Para os Que Chegam Mais Cedo: Já alguma vez participou numa equipa de Trabalho & Testemunho? Fale sobre o seu
impacto na sua vida.

4.

Imprima cópias da Folha para a lição 10, que se encontram nos Recursos no final das Lições para Adultos, em
número suficiente para todos os participantes. Disponibilize canetas e lápis bem como Bíblias para a leitura das
Escrituras.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
Orem para que todos na reunião missionária sejam sensíveis à chamada de Deus.
PASSAGEM PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
●
●
●

1 Samuel 3:1-21
Actos 16:6-15
1 Pedro 3:13-17
*
A história em Actos 16 conta que o Espirito Santo impediu que Paulo e seus companheiros fossem a determinados
lugares, mas que mais tarde usou uma visão para lhes dizer aonde ir. Como é que desta vez Paulo e seus companheiros
responderam à orientação divina? Que motivações lhes permitiram responder da forma como o fizeram?
*
1 Pedro 3:13-15 diz para não sentirmos medo de pessoas, mas a estar sempre prontos para compartilhar com os
outros sobre a nossa esperança em Jesus. Qual a ligação entre sofrer, compartilhar a fé e medo? O que esta passagem
diz sobre compartilhar a esperança com as pessoas?

SUGESTÃO DE MÚSICAS
●“I’ll Go Where You Want Me To Go”— Hino
●“Go Ye Therefore”— Leon Patillo
●“So Send I You”— Hino
●“Yes, Lord, Yes”— Coro
(Cantar cânticos semelhantes na língua local.)
FACTOS FASCINANTES
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O trabalho da Igreja do Nazareno em países como Austrália e Itália é resultado claro da partilha do evangelho por
militares dos Estados Unidos da América que serviram nesses países.
● A Igreja do Nazareno em Chaltyr (CHAHL-ter), Rússia, foi organizada em 1992. Desde então, começou igrejas em mais
duas cidades vizinhas e grupos de estudos bíblicos em mais quatro. Enviou um dos seus membros como missionário
para Israel. Na sua própria comunidade, ela declarou guerra aos males sociais como droga e outros. Esta é sem dúvida
uma congregação missionária.
● A Igreja do Nazareno ministra em 158 áreas mundiais.
● A Igreja do Nazareno tem 300 Corpos de Missionários Voluntários, os quais foram chamados para servir e providenciam
o seu próprio apoio financeiro.
● 5.5 Milhões – número de trabalhadores cristãos a tempo inteiro (Igreja do Nazareno e outros).
● 1.3 Milhões – número de trabalhadores cristãos a tempo inteiro no mundo “não evangelizado” (lugares onde as pessoas
não têm qualquer acesso ao evangelho)
● 20,500– trabalhadores cristãos no mundo “não alcançado” (grupos de pessoas como um todo sem uma igreja para as
evangelizar sem uma assistência intercultural)
● População do mundo: 6.83 Bilhões
● População de Povos não Alcançados: 2.84 Bilhões
As estatísticas são de http://www.thetravelingteam.org/stats
●

HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
Histórias Missionárias No. 1— Chamado da Coreia para a Mongólia
Sunny nasceu na Coreia e aos 20 anos de idade aceitou Jesus como seu Salvador. Seis anos depois embarcou na sua
primeira viagem missionária à China. Quando se casou com Lisa no ano seguinte, juntos decidiram que, ao invés de uma
romântica lua-de-mel, regressariam à China numa viagem de Trabalho e Testemunho de quatro semanas.
Enquanto estavam na China, Deus confirmou a sua chamada para missões e naturalmente falaram à sua igreja mãe sobre a
sua chamada. A igreja desafiou-os a frequentar o Asia-Pacific Nazarene Theological Seminary (APNTS) para se prepararem
melhor para a tarefa.
APNTS foi apenas o começo da jornada porque depois a igreja coreana quis enviar Sunny e Lisa para Mongólia, mas
precisavam de um outro casal missionário num outro país da Ásia Central. Honrando o seu compromisso de ir aonde Deus os
chamasse, o casal mudou de planos e começou a aprender a língua e a cultura do seu novo país ao mesmo tempo que
trabalhavam com um outro casal missionário. Então problemas com a emigração surgiram e Sunny e Lisa tiveram de
regressar à Coreia.
“Esta primeira missão foi o nosso trampolim", disse Sunny. “Regressamos à Coreia e então fomos enviados para a Mongólia.
Quando lá chegamos descobrimos que afinal a escrita da língua e o clima eram muito similares aos do primeiro país. Aquela
primeira missão preparou-nos para a Mongólia.”
A fidelidade à chamada de Deus tem levado Sunny e Lisa a muitos países, sendo que cada passo tem sido uma experiência
de aprendizagem para o casal. A Igreja do Nazareno já começou oficialmente na Mongólia porque Sunny e Lisa foram fiéis à
chamada.
Sunny e Lisa estão a preparar-se para receber a sua primeira equipa de Trabalho e Testemunho da Coreia. Talvez, tal como
foi o caso do casal, Deus chame alguém dessa equipa para ir aonde a Igreja ainda não está.
Histórias Missionárias No. 2 — A equipa Alcançar 77 – Ir Aonde Deus Chamar
“Estão doidos? Isso não é uma irresponsabilidade?” Esta foi a reacção de Derek e Ketly quando Deus os chamou para um
ministério em uma cidade do interior de Chicago.
Derek estava contente como pastor de jovens na Igreja do Nazareno no Michigan, servindo a cerca de 100 jovens. A igreja
pagava um salário e o plano de saúde – muito importante uma vez que o seu filho de três anos tinha necessidades especiais.
O que iria acontecer se deixassem o seu trabalho e os seguros? Haveria especialistas para o seu filho em Chicago?
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“Deus trouxe ao meu encontro um devocional que falava sobre pessoas procurando o que queriam – ao invés do que
necessitavam,” explicou Derek. “Tinhamos o que queríamos, mas isto era o que realmente necessitávamos? Jejuamos e
oramos até chegar a uma decisão. Iriamos aonde Deus nos chamasse, confiantes que Ele providenciaria para as nossas
necessidades.”
Derek e Ketly chegaram a Chicago sem trabalho – mas encontraram um. A igreja abençoou-os com uma extensão do seu
seguro e no mesmo dia em que este terminou, o seguro do seu novo trabalho começou. Deus tinha cuidado de todas as suas
necessidades!
E o que é o ministério Alcançar 77 para o qual Deus os chamou? Eles diariamente interagem com pessoas de formas nunca
antes imaginadas por eles. (Na lição 11 há mais sobre este assunto).
ACTIVIDADES
● Com antecedência peça a alguém para preparar um breve resumo de uma história da revista Engage.
● Necessidade: Cordas de escalar e arreios.
Diga: Já alguma vez estiveram numa parede de escalar? Para se escalar em segurança, alguém tem de segurar uma das
pontas da corda para que não caias. Saber quem segura a ponta da nossa corda dá-nos segurança. Essa pessoa tem
literalmente a vida do alpinista nas suas mãos.
Aqueles que saem para fora da sua zona de conforto como embaixadores do Senhor, dependem dos que ficaram em casa
segurando a ponta das suas cordas. Alguns não podem ir, mas todos podem ser seguradores de cordas. Há muitas formas
de segurar a corda – orando com fidelidade, escrevendo cartas ou e-mails, providenciando dinheiro, indo em pequenas
viagens para ajudar, etc.
Quando Jesus disse “Ide dizer ao mundo", Ele falava a cada um de nós. Ele não quis dizer que todos teriam de ir para um
outro país, porque então ninguém ficaria em casa para segurar a outra ponta da corda. Os que seguram a ponta da corda
são tão importantes como os missionários. Os dois grupos dependem um do outro e são parceiros na construção do reino.
E Ele mandou que uns fossem seguradores de cordas e outros fossem missionários. Neste momento qual dos dois tu és?
Estarias disposto a trocar de lugar?
Se parecer apropriado para esta lição, mostre as duas pontas da corda. Faça-o de forma interessante para poder passar a
lição.
• SAIA DA SUA ZONA DE CONFORTO
SUGESTÃO DE COMIDA
• Buuz da Mongólia — bolos cheios de massa de carne que depois são cozidos a vapor
http://www.mongolfood.info/en/recipes/buuz.html

• Depois da lição vão todos a um restaurante mongol e enquanto comem discutam a lição.
CHAMADA À ACÇÃO
● Já participou numa viagem de Trabalho e Testemunho? Veja as possibilidades em
https://serve.nazarene.org/serve/search.xhtml.
● Pergunte ao grupo: A corda de quem estão a segurar? Refira estes trabalhos: missionários, professores da Escola
Dominical, pastores, líderes da igreja, voluntários. Quais são as formas de seguramos a corda dos outros? A vossa oração e
apoio melhorarão o seu serviço para o nosso Senhor.

42

DISTRIBUIR FOLHA 10
ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO
●
●

Orem pelo ministério na Mongólia.
Visitem o Prayer Mobilization Line http://nmi.nazarene.org/10026/story.html
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LIÇÃO 11: Cristianismo Incarnacional – Com Cristo na Cidade
PROPÓSITO
•
•

Cristianismo não é. . .uma filosofia de vida, mas sim uma vida e um processo vivo -- Samuel Taylor Coleridge
Para compartilhar Cristo com os perdidos precisamos imitar Cristo através da vivência da nossa fé.

Preparação
1. Peça a alguém para visitar www.reach77.net e www.cactusministries.org para preparar as actualizações.
2. À medida que as pessoas vão chegando peça-lhes para se sentarem em diferentes lugares e perto de pessoas ao lado
de quem normalmente não se sentam.
3. Os Que Chegam Mais Cedo: Discutam o que sabem sobre os vossos vizinhos. Sabem o seu nome? Onde trabalham?
Os seus interesses?
4. Será necessário ler as histórias muitas vezes até as interiorizar. Só assim será possível olhar nos olhos das pessoas e
contá-las em vez de as ler palavra por palavra durante a sua apresentação.
5. Imprima cópias da Folha para a lição 11, que se encontram nos Recursos no final das Lições para Adultos, em
número suficiente para todos os participantes. Disponibilize canetas e lápis bem como Bíblias para a leitura das
Escrituras.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
• Orem pelos que são refugiados tanto dentro como fora dos seus países.
• Peçam ao Espírito Santo para vos mostrar formas de serem semelhantes a Cristo na vossa comunidade.
PASSAGEM PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
●Filipenses 2:5-13
●Lucas 10:1-12
●João 1:14
*Acha que foi fácil para Jesus tornar-se humano? Porquê?
*De que forma os mandamentos de Jesus em Lucas 1:1-12 espelham as Suas próprias acções ao tornar-se humano?
*O que acha que significa para Jesus “viver entre nós” (João 1:14)?
SUGESTÃO DE MÚSICAS
●“God Of This City”—Chris Tomlin
●“Carry Your Candle”—Kathy Trocoli
●“We’ve a Story to Tell to the Nations”—Hino
●“Lord You are Good”—Israel & New Breed
(Cantar cânticos semelhantes na língua local)
FACTOS FASCINANTES
●

Na América do Norte, 20% dos não cristãos afirmam não conhecer nenhum cristão.
(http://www.christianitytoday.com/ct/2013/august-web-only/non-christians-who-dont-know-christians.html?pag- ing=off)
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●
●

A nível mundial, 8 em cada 10 não crentes afirmam não conhecer nenhum cristão.
Um estudo de Abril de 2013 realizado pela organização Barma apurou que apenas 14% dos que se auto-identificam
como cristãos parecem agir e comportar-se de forma consistente com os ensinos de Jesus.
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
Histórias Missionárias No. 1-- Alcançar 77- Um Movimento Missionário para o Coração de Chicago

Chicago, a terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos da América, é um pólo económico internacional que esconde a
necessidade alarmante de esperança e paz que só se encontra em Cristo.
Em 2012 com apenas umas poucas congregações restantes nos limites da cidade de Chicago, o Superintendente Distrital
Brian Wilson ansiava por um avivamento. Vendo a cidade, Dr. Wilson orou para que Deus tocasse os corações dos outros
para que alcançassem os corações dos perdidos na cidade.
O Espírito Santo trouxe dois casais, Lauren e Courtney Seaman e Derek e Ketly Diehl, para “viver a vida junto com os
quebrados, para que através do relacionamento, o Seu amor, verdade e redenção fossem conhecidos.”
“Lauren cresceu como filho de missionários na Costa do Marfim, um país de expressão francesa na costa ocidental de
África", explicou Derek. “Recentemente, enquanto viajava de comboio reparou em um homem a trabalhar em traduções de
Francês para Inglês. Então perguntou ao homem de onde era e ele respondeu que era de um pequeno país em África: Costa
do Marfim.”
Lauren ficou espantado e concluiu que em uma cidade tão grande como Chicago apenas Deus podia pôr frente a frente e
desta forma dois homens da Costa do Marfim. Lauren começou a orientar o homem na língua inglesa e acabou entrando em
contacto com um grupo de 14 refugiados – mostrando que estava aberto à oportunidade que Deus providenciara.
Procurando o trabalho de Deus através da aceitação de trabalhos na comunidade e da participação em associações locais de
vizinhos e descobrindo oportunidades para revitalizar a vizinhança, estes casais estão a ver vidas transformadas por Deus.
“Vimos um campo de basquetebol completamente destruído na fronteira entre a parte baixa e a parte financeiramente alta da
cidade”, disse Ketly. “Contactamos a Olivet Nazarene University e concordaram em ajudar-nos a requalificar o campo! Hoje
os participantes do Alcançar 77 regularmente jogam lá com jovens … até mesmo com membros de gangues.”
“Não é mais do que andar pela nossa comunidade vivendo e aproveitando as oportunidades de fazer brilhar a luz de Cristo
para os que nos rodeiam", disse Derek.
Esta é apenas uma pincelada sobre o ministério Alcançar 77 – a missão para alcançar as 77 vizinhanças de Chicago com o
amor de Jesus Cristo. Através de igrejas em casa, grupos de missões, viver encarnado (viver com as pessoas como Jesus
fez) e o poder do Espírito Santo um impacto transformador está a crescer em Chicago!
Histórias Missionárias No. 2 —Trazer Cristo a Cactus
Em Março de 2013, o Superintendente Distrital de West Texas, Dr. David Downs, visitou a Igreja do Nazareno pastoreada por
Elda e Wally Olivarez em Cactus, Texas.
Estar em Cactus é como viver em vários países estrangeiros num único lugar. Como resultado da imigração e do trabalho, 17
grupos étnicos vivem nesta pequena comunidade. As pessoas chegam desde a Somália ao Sudão do Sul, de Guatemala a
Miamar (Burma) e precisam desesperadamente da esperança em um Salvador vivo. Dr. Drowns começou a orar para que
Deus abrisse portas para que a Igreja do Nazareno nutrisse esta preciosa comunidade.
A cerca de 1.000 milhas a nordeste, em Racine, Wisconsin, os pastores Vito e Jenni Monteblanco viram um pequeno vídeo
sobre Cactus e ouviram o grito de desafio do Dr. Downs.
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“Estávamos fascinados com o incrível potencial ministerial nessa cidade", explicou o Pastor Vito. “O Senhor continuamente
colocava pensamentos na nossa mente sobre o que as pessoas poderiam fazer em Cactus para alcançar as diferentes
culturas. O nosso ministério em Wisconsin estava florescendo e não acreditamos que Deus estava a chamar-nos para
Cactus.”
Apenas cinco meses depois os Monteblancos estavam a descarregar a sua carrinha U-Haul em Cactus.
“Juntamo-nos ao Pastor Elda e Wally", disse o Pastor Vito. “Descobrimos que aqui o ministério não é tanto pastorear uma
igreja mas é viver vidas encarnadas na comunidade. Vivemos diariamente entre os nossos vizinhos refugiados, comendo
onde comiam, indo às mesmas escolas, enfim, construindo relacionamentos para uma vida.”
Agora o Centro Nazareno de Ministério em Cactus transformou-se num completo programa de alcançar outros de todo o
Distrito Ocidental do Texas da Igreja do Nazareno e não só, na medida em que os líderes compraram terrenos e prédios,
construíram um centro comunitário e estão a ver vidas transformadas!
“Este é verdadeiramente evangelismo de relacionamento”, disse Jenni. “Já organizamos dois mercados livres em que 500
refugiados escolheram entre vários artigos doados. Temos planos de começar aulas de inglês, treinamento profissional,
clínicas médicas e outros serviços necessários aos refugiados. Durante o Jogo do Título da Copa do Mundo de 2014, 100
pessoas participaram em uma festa no nosso centro comunitário: somális, borundeses, guatemaltecos e muitos outros.”
Em Março de 2014, a equipa do Cactus lançou a African Mission Church of the Nazarene e já temos um líder do Sudão do
Sul que está interessado em começar a formação pastoral.
O Pastor Vito disse: “Há pequenas comunidades semelhantes a Cactus em quintais ao redor da América. Mais do que nunca
precisam-se de cristãos capazes de alcançar e compartilhar com os que vivem na sua vizinhança.”
ACTIVIDADES
● Antes da lição peça a alguém que leia e fale sobre os livros missionários do MNI.
● Queres ser meu vizinho?
• Durante a reunião missionária cada um deve procurar associar-se a alguém que não conhece muito bem.
• Depois cada um deve compartilhar com o seu companheiro algo que ele/ela provavelmente não sabe (onde cresceram,
prémios, algum acontecimento interessante, etc.). Cada parceiro tem um minuto para falar. Depois de terminar o tempo,
o outro compartilha.
• Depois do exercício, diga: Para viver o cristianismo encarnado temos de conhecer as pessoas intimamente. Isto
significa envolver-se com as suas vidas e as necessidades da nossa comunidade. Cristianismo é precisamente
construção de relacionamentos.
SUGESTÃO DE COMIDA
Cachorro Quente à moda de Chicago. Procure a receita na net.
CHAMADA À ACÇÃO
Reflictam como Alcançar 77 e Ministério Cactus estão a levar Cristo para dentro das comunidades. Criem um grupo de ação
para identificar e implementar uma forma pela qual a igreja local pode alcançar a comunidade e depois executar o plano.
DISTRIBUIR FOLHA 11
ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO
●

Orem para que igrejas e distritos nazarenos ao redor do mundo tenham uma forte liderança local, sejam apoiados
localmente, sejam agressivos no evangelismo e expressem com clareza a teologia de santidade na sua própria
linguagem e formas culturais.
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●

Verifiquem o Prayer Mobilization Line <www.nazarenemissions.org/10026/story.html> para pedidos de oração.
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LIÇÃO 12: Considerar Todas as Necessidades de Saúde de uma Comunidade
PROPÓSITO
•
•
•

Compreender que temos de nos envolver e participar na comunidade para compartilhar o amor de Cristo com ela!
Ser discípulos de Cristo significa imitar o Seu exemplo de amor em acção.
Através de uma abordagem ministerial holística tal como Community Health Evangelism (CHE), líderes cristãos levam
comunidades à transformação física e espiritual.

Preparação
1. Convide uma enfermeira para apresentar a segunda história da lição. Peça-lhe para também falar sobre
oportunidades de compartilhar o amor de Deus com os pacientes.
2. Peça a um membro da igreja envolvido com a saúde comunitária para apresentar a primeira história.
3. Enfatize algum ministério holístico no qual a igreja local está envolvida.
4. Plante sementes para ajudar as pessoas a compreender que Jesus praticou o ministério holístico para abençoar as
pessoas – independentemente de crerem ou não n'Ele. Apenas faça o bem por Jesus e deixa-O cuidar da resposta.
5. Envolva as crianças e os jovens nos cultos e actividades de promoção e mobilização missionária.
6. Imprima cópias da Folhas para a lição 12, que se encontram nos Recursos no final das Lições para Adultos,
em número suficiente para todos os participantes. Disponibilize canetas e lápis bem como Bíblias para a leitura
das Escrituras.

Apresentação
ORAÇÃO DE ABERTURA
Centre este tempo de oração no Evangelismo Mundial.
Peça ao Senhor que revele que ministério holístico (tudo-incluído) pode servir a comunidade.
PASSAGEM PARA SER LIDA EM VOZ ALTA
● Actos 14:21-23
● Lucas 4:16-21
● Actos 3:1-16
● Isaías 58:6-10
*Uma vez que Jesus disse que a passagem ao qual se referia tinha sido cumprida (Lucas 4:21), será que não temos de
nos envolver com as actividades descritas nos versículos 18 e 19? Porquê?
*
Qual foi o primeiro lugar para onde o homem curado foi? Porquê?
*
Enquanto liam estas passagens, identificaram elementos de um ministério holístico? Como através destes elementos
em ação a igreja pode ir aonde ela ainda não está?
SUGESTÃO DE MÚSICAS
●
●
●
●

“Open Your Eyes”—Keith Green
“Compassion (Change the World)”—Andrew Witt
“’Til The Storm Passes By”—Hymn (Gaither)
“Open the Eyes of My Heart”—Michael W. Smith
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(Cantar algum cântico semelhante na língua local)
FACTOS FASCINANTES
●
●
●
●

Anualmente o hospital nazareno de Papua Nova Guiné atende mais de 50.000 pacientes ambulatórios.
As oportunidade de uma mulher da PNG morrer na gravidez ou durante o parto é 67 vezes maior do que as de uma
mulher americana.
Na PNG há cinco médicos por cada 100.000 pessoas, quando a média mundial é de 139 médicos por 100.000.
As províncias indonésias de Papua e Papua Ocidental, na Nova Guiné, são a casa de mais ou menos 44 grupos tribais
que vivem sem muito contacto com a civilização global.
HISTÓRIAS MISSIONÁRIAS
Histórias Missionárias No. 1 — Mosquitos Trouxeram Febre– e a Igreja foi Plantada.

No extremo oriental de Manila fica a comunidade de Rowenas – 2.500 pessoas que vieram a Manila atrás de trabalho ou de
um lugar melhor para viver e acabaram a tentar sobreviver em condições difíceis. Rowenas não tem água potável, pouco
acesso a cuidados de saúde e muitas doenças tropicais.
A palavra-chave é “era". O riacho que atravessa Rowenas também atravessa o campus da Asia-Pacific Nazarene Theological
Seminary (APNTS). Durante muitos anos, os estudantes do seminário ultrapassaram as paredes do campus para
compartilhar Jesus com a população de Rowenas. “Infelizmente a resposta muito raramente era de boas-vindas. Pelo
contrário, muitas vezes fomos ameaçados e infelizmente paramos com os nossos estudos bíblicos”, disse o Pastor Jackson
Natividad.
Mas em 2009 as coisas mudaram. O Tufão Ketsana (Ondoy) atingiu Manila duramente e o riacho que atravessava Rowenas
tornou-se num raivoso rio. As pessoas de Rowenas subiram pelas paredes do seminário à procura de abrigo no campus
universitário.
“Os alunos do seminário começaram a ministrar aos refugiados. Oferecemos-lhes banho, abrigo e comida. De repente, a
população de Rowenas começou a ver o nosso seminário com olhos diferentes”, explicou o Pastor Natividad.
Depois do regresso dos refugiados ao seu local, o Pastor Natividad e os estudantes continuaram a construir relacionamentos
e começaram a atender as suas muitas necessidades, atacando a epidemia da Febre Dengue, uma doença terrível e muitas
vezes fatal. Isto foi seguido de um outro programa para limpeza do lixo ao redor da comunidade e de um outro para trazer
água potável.
O ministério contudo não parou por ali. Foram construídas casas de banho públicas, uma pequena farmácia e uma clínica
médica. Um jardim-de-infância e um infantário também foram construídos e foi posto a funcionar um programa pós-laboral de
educação que abrange do 1º ao 12º anos de escolaridade.
Esta demonstração do amor de Cristo ganhou o coração da comunidade e abriu as portas para levar a igreja aonde ainda
não estava.
Organizada em 2013, a Igreja do Nazareno em Rowenas desempenha um papel central na comunidade. Ajuda a 150
crianças patrocinadas através do Child Sponsorship Program e coordena um programa contínuo de educação. O impacto
transformador nesta comunidade continua.
Histórias Missionárias No. 2 — Muito Mais do Que Ensinar Enfermeiros Sobre Medicina
Pastor August Berita de Papua Nova Guiné tem uma paixão por alcançar comunidades holísticamente.
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Durante muitos anos, Pastor Berita foi pastor assistente na Emmanuel Church of the Nazarene, perto de Kudjip Nazarene
Hospital, na Papua Nova Guiné. “Eu não era o capelão do hospital, mas estava muitas vezes nas enfermarias”, explica o
pastor. “Descobri que as necessidades dos pacientes em muitos casos eram para lá das físicas, mas nem sempre as
enfermeiras estavam preparadas para atender às suas necessidades espirituais.”
Kudjip Nazarene Hospital é um dos maiores hospitais do país, e é onde muitos enfermeiros são treinados através do
Nazarene College of Nursing. “Tornou-se evidente que se ensinássemos aos nossos enfermeiros alguma coisa, para além da
medicina – incluindo discipulado e formação espiritual – então após a sua formatura, onde quer que fossem colocados
poderiam sempre compartilhar o amor de Cristo com os seus pacientes”, disse Berita.
Assim o Pastor Berita começou a ensinar cursos de liderança no Nazarene College of Nursing em 2005 e em 2011 um
programa formal foi estabelecido com o Melanesia Nazarene Bible College (MNBC). De então para cá, duas dezenas de
enfermeiros já se graduaram e saíram com um certificado de Ministro Leigo.
“Este ano viajei para a minha terra natal, bem longe de Kudjip", disse o pastor Berita. “Encontrei um dos nossos recémformados a trabalhar no nosso primeiro Nazarene Health Center no East Sepik Province. Ele não é apenas um enfermeiro,
ele pastoreia duas igrejas — a Bana Nazarene Church e a Waringama Nazarene Church. “
Os nossos enfermeiros nazarenos ministram holísticamente, levando a igreja lá onde ela ainda não está e onde missionários
e pastores tradicionais podem não ser capazes de chegar.
ACTIVIDADES
Discussão Holística
Cada pessoa no nosso mundo anseia por estabilidade em cada uma das cinco áreas que a Organização Mundial de Saúde
descreve como componentes da saúde: Bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social, bem-estar ambiental, bemestar espiritual. Escreva estas áreas num quadro ou em folhas de papel para distribuição.
Perguntas a serem feitas:
1. Será que a falta de bem-estar numa das áreas afecta todas as outras? Justifique.
2. Como serão as cinco áreas de um bem-estar saudável?
3. Das cinco áreas mencionadas, qual a que mais preocupa as pessoas?
4. Como é o bem-estar espiritual?
5. Uma dessas áreas suplanta todas as outras e une-as todas. Qual é?
6.Como integrar o bem-estar espiritual com todas as outras áreas de necessidade?
SUGESTÃO DE COMIDA
Sirvam alguma coisa saudável – Frutas ou vegetais e água para beber.
CHAMADA À ACÇÃO
●
●
●

Ofereçam o edifício da igreja para programas de saúde comunitários, depois de alguma das actividades normais.
Aproveitem a oportunidade para cuidar de todas as pessoas que chegarem para algum tipo de evento. Se as paredes
ficarem sujas, pinte-as, mas ame os que as sujaram.
Saiam do templo e entrem na comunidade – não como uma igreja mas como cristãos que procuram compartilhar o amor
de Jesus.
Jesus toma pessoalmente a forma como tratam os outros!

DISTRIBUIR FOLHA 12
ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO
●

Orem pela Comunidade de Rowenas.
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●
●

Visitem www.nazpng.org e leiam sobre cada um dos quatro Ministérios Nazarenos de Saúde. Peça a alguém para orar
por cada ministério.
Visitem o Prayer Mobilization Line http://nmi. nazarene.org/10026/story.html para ver as necessidades actuais de oração.

Missão Viva— Onde a Igreja Ainda Não Chegou
CAUSAS
Introdução

O que são CAUSAS?
As CAUSAS são nove semanas de reuniões de grupo dinâmicas que inspiram envolvimento missionário prático e experiências
de sujar as mãos. Quando Deus toca o coração das pessoas, elas normalmente querem responder ou aprender mais.
As duas CAUSAS em Missão Viva— Onde a Igreja Ainda Não Chegou são PLANTAR SEMENTES, RESPONDENDO ÀS
NECESSIDADES: COMPREENDER MINISTÉRIOS DE COMPAIXÃO e SENDO A iGERAÇÃO: FUNDIR TECNOLOGIA E
APOIO MISSIONÁRIO
Nos últimos dois anos CAUSAS tratou de “relacionamentos” no seu ponto central. Quando o dia chegar ao fim e todos os
programas e actividades terminarem, os relacionamentos que se conseguir cultivar é que vão cintar. Vão para lá dos
conhecimentos tecnológicos adquiridos, para lá da generosidade financeira e dão motivação para todo o tipo de programa e
planos possíveis.
1ª CAUSA — PLANTAR SEMENTES, RESPONDENDO ÀS NECESSIDADES: COMPREENDER MINISTÉRIOS DE
COMPAIXÃO ajudará o teu grupo a aprender mais sobre o conceito de ministérios de compaixão e o seu papel no trabalho
de compartilhar o evangelho de Cristo e fazer discípulos nas nações. Darão atenção às áreas bíblica, filosófica e prática dos
ministérios de compaixão – inclusive explorar porque fazemos o que fazemos nesta área.
2ª CAUSA — SENDO A iGERAÇÃO: FUNDIR TECNOLOGIA E APOIO A MISSÕES é uma CAUSA muito prática, de mãos na
massa, que oferecerá ao teu grupo oportunidades de aprender as tecnologias que são uma segunda natureza para muitas
pessoas na comunidade – aprenderão a linguagem da iGeração. Mas muito mais importante, esta sessão ajudará os teus
participantes a aprender como usar as maravilhosas ferramentas tecnológicas disponíveis para apoiar e fazer avançar as
missões – sem saírem de onde estão!
Sobre os Autores
CAUSA 1 – Teanna Sunberg vive em Budapeste, Hungria, onde ela e o marido, Jay, e seus quatro filhos servem como
missionários nazarenos no Campo da Europa Central, o qual é culturalmente, linguisticamente e religiosamente uma grande
mescla de 11 países. Teanna já escreveu muitos livros missionários, artigos e outros materiais.
CAUSA 2 – Mike J. Tufano é coordenador do envolvimento do consumidor na Casa Nazarena de Publicações e administra as
contas das redes sociais para a organização.
Como Conduzir uma CAUSA Eficiente
• Reúna-se com o pastor dos jovens e os líderes de missões. Revejam a apresentação de cada semana, considerem a
cultura da igreja e discutam as vantagens e desvantagens. Orem juntos, pedindo sabedoria e orientação ao Espírito Santo e
revejam o calendário da igreja para marcarem um tempo próprio para apresentar CAUSAS.
• Decidam quem vai liderar CAUSAS. O ideal é uma pessoa coordenar cada CAUSA mas a cada semana o apresentador seria
diferente. Envolva pessoas com paixão pela igreja perseguida e por missões. Considere a participação de adolescentes e
jovens adultos. O Pastor e o presidente da MNI devem apoiar, verificar o progresso e estar disponíveis para responder às
perguntas; contudo, os apresentadores são os responsáveis pelas sessões semanais.
• Apresente semanalmente o material da CAUSA ou combine informações; decida juntamente com o líder da CAUSA.
•Familiarizem-se com o tópico antes da planificação. Leiam o plano e as lições da CAUSA. Os Folhetos e Actividades podem
ajudar a criar o envolvimento dos membros do grupo e dá-lhes informações que levam consigo.
• Convide para líderes da CAUSA pessoas apaixonadas pelo tópico. Ou então divida as lições em partes e envolva pessoas
diferentes na apresentação (lembre-se sempre que o envolvimento é a chave para o sucesso).
• Apesar de CAUSAS oferecer actividades opcionais e pontos de discussão, sintam-se livres para dar asas à criatividade!
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• Visite a página da Missão Viva no Facebook em <www.facebook.com/groups/104428492923551/> antes, durante e depois
de CAUSAS para receber e compartilhar ideias/resultados.
• Determine a resposta à CAUSA. Para uma oferta, as doações serão recebidas semanalmente ou tudo no fim? Um evento
comunitário aberto ofereceria oportunidades para alcançar outros? De alguma forma isto se ligaria aos planos que o Distrito
traçou para o 100º Aniversário da MNI?
• Distribua os folhetos. Elas contêm informações adicionais, pedidos de oração e material interactivo.
• Celebre o que Deus está a fazer através da participação do teu grupo.
• Banha tudo em oração! Nem tudo na CAUSA aponta para um foco particular de oração. Mas oração é a chave para tudo
quanto fazemos. Buscamos a presença e orientação do Espírito Santo.
•Muitos líderes começam e terminam as suas sessões com oração. Sinta-se livre para parar em qualquer ponto da
apresentação para orar pela discussão. Divide o grupo em equipas para oração conjunta -- da forma que melhor funcionar
com o teu grupo!
Plantar Sementes, Respondendo às Necessidades
Compreender os Ministérios de Compaixão
Como uma comunidade ou igreja pode responder às necessidades pela sementeira da fé através do ministério de
compaixão? Como pode ser?
Esta CAUSA trabalha através de algumas ideias que afectam as nossas filosofias de missões e a nossa prática de fazer boas
obras pelas pessoas – a plantação das sementes. O alicerce de uma perspectiva compassiva saudável é a crença de que as
pessoas devem ser respeitadas e que a sua dignidade é importante. Esforçamo-nos para ver ultrapassadas as suas
circunstâncias de alma e coração.
O missionário nazareno Trino Jaro perguntou aos estudantes: “Conseguem ver o Rei na criança”?”
Na verdade, procuramos a imagem de Deus em cada pessoa.
Edificando sobre o exemplo de Jesus, descobrimos que Ele era intencional ao estar com as pessoas. Sabemos que comeu
com os pecadores; Ele curou as prostitutas e escolheu não condenar uma mulher apanhada no acto de adultério.
Estas são ações de um Deus que vê além dos pecados da pessoa. Não é um acto de ignorar ou condenar o pecado, mas um
exemplo de como Ele escolheu se relacionar com as pessoas enquanto estavam ainda amarradas aos seus pecados.
E é isto que fazemos com os ministérios de compaixão. Olhamos para lá da aparência da pessoa para ganhar a sua alma.
Vamos explorar um pouco mais para ver como fazer isto com maior eficiência.

52

CAUSA Missão Viva — Onde a Igreja Ainda Não Chegou
Primeira CAUSA
Plantar Sementes, Respondendo às Necessidades:
Compreender os Ministérios de Compaixão
Introdução
Como pode uma comunidade ou uma igreja responder às necessidades através da sementeira da fé através do ministério de
compaixão?
Esta CAUSA funciona através de algumas ideias que afectam a nossa filosofia de missões e a nossa prática de fazer boas
obras pelas pessoas – a plantação de sementes. O fundamento de uma perspectiva saudável de compaixão é a crença de
que as pessoas devem ser respeitadas e que a sua dignidade é importante. Esforçamo-nos para olhar para lá das suas
circunstâncias, para o seu coração e a sua alma.
O missionário nazareno Trino Jaro perguntou aos estudantes: “Conseguem ver o Rei na criança”?”
Na verdade, procuramos a imagem de Deus em cada pessoa.
Edificando sobre o exemplo de Jesus, descobrimos que Ele era intencional ao estar com as pessoas. Sabemos que comeu
com os pecadores; Ele curou as prostitutas e escolheu não condenar uma mulher apanhada no acto de adultério.
Estas são ações de um Deus que vê além dos pecados da pessoa. Não é um acto de ignorar ou condenar o pecado, mas um
exemplo de como Ele escolheu se relacionar com as pessoas enquanto estavam ainda amarradas aos seus pecados.
E é isto que fazemos com os ministérios de compaixão. Olhamos para lá da aparência da pessoa para ganhar a sua alma.
Vamos explorar um pouco mais para ver como fazer isto com maior eficiência.
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Sessão 1: PLANTAR SEMENTES E RESPONDENDO ÀS NECESSIDADES
PROPÓSITO

Esta sessão explora o conceito de plantar sementes para missões e os frutos que tais sementes podem produzir.

PREPARAÇÃO

Familiarize-se com o conteúdo desta lição.

ESCRITURA
Marcos 4:1-20
• Peça a um dos alunos para ler a passagem e desafie os participantes a verem a Parábola do Semeador com novos
olhos.
• Normalmente lemos esta parábola com os olhos postos nos recipientes da semente e na colheita. Vamos recuar para
nos concentrarmos mais no semeador do que na semente ou nos recipientes.

Discutir:

• Ao olhar para a actividade do semeador, o que ele faz? Para quem semeia? Como semeia? Onde semeia? Há
garantias de que em todos os lugares que semear haverá frutos e uma farta colheita?
• Como a atitude do semeador pode ser uma possível abordagem para um ministério compassívo?

ACTIVIDADES

• Use o folheto para ver como programas ou mesmo uma abordagem pessoal ao ministério de compaixão pode se tornar
manipulativa. Pergunte: quando pode o ímpeto compassivo ter uma conexão não saudável para compartilhar o
evangelho e trazer pessoas para a igreja?
• Permita aos participantes usar a parábola do semeador para avaliar um determinado programa – tanto um programa
actual como o sonho de um programa futuro. A discussão deve girar em torno das questões abertas:
— Se (nome do programa) operar com os princípios da parábola do semeador, algumas das suas características
seriam?
— Se (nome do programa) operar com os princípios da parábola do semeador, alcançaria ____________ (grupos
de pessoas, vizinhança, etc.):
— Se pessoas não são projectos, então _______________________ (completar a frase).
• Como o semear sementes de compaixão pode algumas vezes abrir as portas para apresentarmos o evangelho
verbalmente ou de outra maneira?
• Muitas vezes as pessoas têm um sentimento negativo sobre responder às necessidades sociais por medo de esquecer
as necessidades espirituais. Esta é uma preocupação válida? Porquê? O que diríamos a alguém que se sente assim?
(Dependendo do temperamento do grupo, poder-se-á representar isto)
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Sessão 2: A SEMENTES DE RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS
PROPÓSITO

Ajudar os participantes a compreender que independentemente de o ministério poder incluir diferentes programas, as
pessoas devem ser vistas e consideradas individualmente.

PREPARAÇÃO

• Veja o pequeno video “What If Discipleship Looked Like . . . .“ em: http://vimeo.com/87847691.
Desafia-nos a ver algumas das nossas ideias de igreja e a pensar sobre a comunidade dos não crentes em termos de
desenvolvimento de relacionamentos.
• Tenha canetas/lápis em número suficiente para todos.

PASSAGEM BÍBLICA

Ler João 21:1-19— chame a atenção dos participantes para o relacionamento entre Jesus e Pedro.

ACTIVIDADES

1. Examine o folheto. Pergunte aos participantes com quais pontos concordam ou discordam e como tais pontos podem
ser sinais de um ministério pouco saudável. Deixe que se auto-classifiquem em cada ponto do folheto e decidiam se são
elitistas espirituais/com uma atitude de superioridade.
2. Vejam em grupo o video Discipleship Ministries International (Favor notar que este vídeo foi criado para uma audiência
norte-americana. Todas as nossas regiões mundiais enviaram pessoas.)

Discussão:

• Pensem na palavra “relacionamento” em conjunção com pessoas de fora da igreja e a passagem bíblica. Que
novas ideias, pensamentos e desafios vêm à mente?
• Descrevam como deve ser uma igreja que procura alcançar a comunidade e a vizinhança.
• Onde e como gastam a maior parte do vosso tempo ministerial? Onde ou como gostariam de o gastar?
• Que assunto, grupo de pessoas ou área geográfica em relação ao qual parece que Deus está o (a) atiçando para
se interessar, orar ou agir?
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Sessão 3: OUVIDOS PARA A COLHEITA
PROPÓSITO

Os participantes devem saber que a colheita nem sempre é suave; há altos e baixos, recuos e celebrações.

PREPARAÇÃO

Conecte-se com alguém que esteja trabalhando para a colheita espiritual em uma outra parte do mundo ou algum grupo local
mas preferencialmente focado em alguma questão global e num contexto cultural diferente daquele onde o teu grupo vive.
Organize uma entrevista pessoal ou via Skype. O missionário ELOS (LINKS) da igreja local ou outro missionário que as
pessoas na igreja local conhecem poderia ser uma óptima opção.
Durante a organização da entrevista, tenha em conta a diferença horária com o local onde está o missionário. Considere
também a possibilidade de enviar as perguntas da secção de actividades antecipadamente para o conhecimento do
missionário.
Uma outra opção seria uma entrevista via e-mail com a pessoa que pode depois usar durante a sessão.

ACTIVIDADES:

1. Graça Preveniente. Analisem o folheto “Ouvidos para a Colheita", que é uma selecção dos Artigos de Fé e Graça
Preveniente da Igreja do Nazareno (http://nazarene.org/ministries/administration/visitorcenter/articles/display.html)
Discussão:
Para esta discussão, tenha em mente a idade e a experiência espiritual da audiência. Se no grupo houver crianças ou
cristãos novos, talvez seja necessário explicar os artigos de fé em termos que possam compreender (pode pedir ajuda
ao pastor)
• O que significa graça preveniente? O que significa na vida cristã?
• De que forma a graça preveniente pode afectar ou moldar a nossa filosofia sobre ministérios de compaixão?
• Ponto de destaque: A graça preveniente de Deus está permanentemente a trabalhar nos corações dos que ainda
não O conhecem. Em todas as situações devíamos em oração perguntar: “Onde está a evidência de que Deus já
está a trabalhar?”
2. Entrevista de Colheita Espiritual
Sugestões de perguntas:
• Conta-nos um pouco sobre si.
• Quais são os seus alvos e o seu papel no ministério?
• Qual a sua abordagem do ministério de compaixão na área onde serve?
• Como valoriza as pessoas ou estabelece relacionamentos?
• Isto tem sido fácil ou mais difícil do que esperava?
• Qual é o maior desafio que enfrenta neste momento?
• Ministério de compaixão é....
• Como vê Deus a trabalhar nos corações das pessoas?
• Qual a coisa mais surpreendente que Deus fez durante este ano?

Encerre com um círculo de oração pelas pessoas que entrevistou é por qualquer necessidade específica que ele ou ela tiver.
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Sessão 4: PLANTANDO COMIDA

PROPÓSITO

Compreender onde Deus está a usar pessoas comuns para fazer a diferença.

PREPARAÇÃO

Escreva em folhas ou quadro (ou crie um PowerPoint) a lista de elementos efectivos do ministério de compaixão, a partir do
#3, abaixo)
Peça a três ou quatro pessoas para se prepararem para ler partes da história do folheto.

ACTIVIDADES

1. Arroz Cristão. Escreva no quadro as palavras “Arroz Cristão”. Pergunte: quem pode explicar o que significa? SE ninguém
responder, explique que isto simboliza as pessoas que professam aceitar a fé por causa de alguma coisa que podem
receber, tal como comida.
A seguir, desenha um peixe. Pergunta: “Quem pode terminar este ditado: Dá ao homem um peixe …” O ditado diz: Dá ao
homem peixe e alimenta-o por um dia; ensina-o a pescar e alimenta-o para a vida inteira.”
Peça ao grupo para avaliar a diferença entre os dois conceitos.
2. Mudando Realidades. Com antecedência, imprima esta secção e o folheto e peça a dois dos membros para os lerem
para o grupo:
Os Ministérios de Compaixão abriram as portas em muitos países do pós-Soviético e Bloco do Leste depois da dissolução da
União Soviética. Estes programas fizeram tudo, desde alimentar os famintos a melhoramentos em orfanatos, para criar
centros de reabilitação para drogados, a programas escolares. Muitas pessoas foram ajudadas espiritualmente, fisicamente e
financeiramente por uma variedade de programas do ministério de compaixão.
Está a acontecer uma transição saudável à medida que a igreja local e os seus líderes tomam as rédeas da administração e
do desenvolvimento do programa para fora das igrejas.
Consegue Ver Um Rei Numa Criança?
Trino Jaro (pronuncia-se TREE-noh HAH-rah) cresceu nas ruas da Costa Rica, onde Deus tocou a sua vida através dos
Ministérios Nazarenos de Compaixão. Hoje, ele e sua esposa ministram no CIS (Commonwealth of Independent States).
Numa recente viagem ministerial à Croácia, onde estudantes da Trevecca Nazarene University (TNU) serviam numa vila, ele
os desafiou a “ver o Rei numa criança.”
3. Eficiência do Ministério de Compaixão
Peça aos participantes para lerem o folheto. Destaque que o ministério através da compaixão é eficiente quando:
• Valoriza e respeita quem está a receber ajuda.
• Cria meios para que a pessoa possa providenciar para si mesma e não ficar eternamente como receptor.
• Faz com que seja possível todos contribuírem a partir dos recursos que Deus lhes tem dado.
• Reconhece que a impressão digital de Deus, a imagem de Deus está em todos.
• Depende do Espirito Santo a abertura de portas para compartilhar espiritualmente.
• Intencionalmente separa o receber ajuda da exigência de resposta espiritual.
Discussão:
• Pensa na história da Bulgária, o que vê Deus a fazer?
• O que o surpreendeu sobre esta sessão da CAUSA?
• Se um programa de compaixão tiver uma abordagem de “nenhum compromisso” com o ministério, como
responderia às pessoas que investem dinheiro onde a colheita espiritual pode não ser evidente?
• Qual a parte de Deus no cenário do ministério de compaixão?
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• Que capacidades tem e que Deus pode usar no trabalho do reino? (Dependendo do seu nível de conforto, peça
aos presentes para compartilharem com uma ou duas pessoas e depois orarem juntos, pedindo a Deus que abra
portas para usarem as suas capacidades nos ministérios de compaixão.)
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Sessão 5: PESSOAS PERDIDAS

PROPÓSITO

Esta sessão convida os participantes a olharem para as questões e aprenderem a pensar como responder global e
localmente.

PREPARAÇÃO

Entregue cada um dos tópicos abaixo a um indivíduo ou grupo para apresentar na sessão. Podem simplesmente ler o
parágrafo em voz alta ou estudar o link ou qualquer outro resultado que tenham encontrado.

ACTIVIDADES

1. Participar Globalmente
Estes três problemas sociais têm efeitos sociais enormes e devastadores. Também são questões sobre as quais os
Ministérios Nazarenos de Compaixão e outros Nazarenos estão a trabalhar.

Euro Orfãos

•

•

Em algumas partes da Europa, os pais estão a mudar-se para os países ocidentais em busca de melhores salários –
deixando os filhos para trás e sob o cuidado de familiares e vizinhos ou até mesmo sozinhos. A primeira leva desta
nova geração rotulada de “Euro orfãos” ou “Orfãos Sociais” está agora a alcançar a idade adulta.
http://www.dw.de/the-plight-of-europes-euro-orphans/a-17268091
http://www.schoolvoorjournalistiek.com/europe/?p=4614).
Orfãos do SIDA
Em grande parte da África e da Ásia, a epidemia do SIDA alcançou níveis terríveis, destruindo estruturas familiares
e criando em consequência uma multidão de crianças sem pais.
http://www.avert.org/children-orphaned-hiv-and-aids.htm
http://www.un.org/events/tenstories/06/story.asp?storyID=400).
Escravidão Moderna
Cerca de 12 milhões de pessoas estão neste momento em situação de tráfico – prostituição, trabalho forçado,
escravatura e colheita de órgãos. Este mal alcança todos os continentes, grupos etários, etnias e sexos.
http://www.antislavery.org/english/slavery_today/what_is_modern_slavery.aspx

2. AGIR localmente
Como estes problemas afectam a vossa comunidade? Na vossa vizinhança ou comunidade há grupos de risco?
• Designe uma força-tarefa para se informar junto do governo local sobre como a igreja pode se envolver com a
resolução destes problemas. Comecem com algo pequeno, mas façam algum tipo de contribuição – tempo e
capacidades, em vez de dinheiro. Comprometam-se a orar pela pessoa do governo que contactaram, pela linha de
frente das pessoas que trabalham com este tipo de assuntos e pelas pessoas que estão a receber ajuda.
• Use o folheto para orientar grupos de oração e discussão.
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Sessão 6: O MISTÉRIO DE SEMEAR SEMENTES E SATISFAZER NECESSIDADES

PROPÓSITO

Esta sessão ajudará os estudantes a aprender sobre o conceito de ministério encarnado e a compreender a nossa
responsabilidade à luz disto.

PREPARAÇÃO

Gaste algum tempo para pensar sobre a ideia da encarnação e o que acha que significa para o ministério e o cristianismo
individualmente.

PASSAGEM BÍBLICA
João 1:1
ACTIVIDADES

Leia a seguinte introdução para o grupo:
O Que é Ministério Encarnado?
A nossa compreensão de ministério encarnado vem do próprio acto de Deus em se tornar humano através da pessoa de
Jesus Cristo (João 1:1).
Idealmente, encarnar não é quando um estranho entra no contexto e “resolve” situações para os locais. Encarnação significa
compartilhar com e tornar-se presente na vida, na experiência e na realidade das pessoas que vivem em determinado
contexto.
O trabalho do Espírito Santo em nós leva-nos até as pessoas, comunidades e sociedades a serem transformadas. Somos
chamados a obedecer e sacrificar. Somos chamados a adorar e a depender da graciosa actividade de Deus no nosso
coração, vida e mundo.
Explore a ideia de encarnação com o grupo. Comece com a história de Génesis, trabalhe conjuntamente com o grupo para
descobrir evidências da participação de Deus em missões através da Bíblia.
Discussão:
• Usando o folheto como guia, como vê Deus a entrar no mundo e movendo-se em direcção a ou a perseguir um povo?
• Olhando para a realidade de Deus tornar-se homem no nosso mundo e praticando a missão, tentando trazer-nos a Ele,
como é desafiado?
• Acha que Deus está a falar a áreas da sua vida, às tuas escolhas ou tua interacção com outros?
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Sessão 7: A SEMENTE DA HOSPITALIDADE
PROPÓSITO

Nesta sessão o grupo aprenderá o que a Bíblia diz sobre hospitalidade e discutirá o seu significado nas suas vidas.

PREPARAÇÃO

• Para um panorama mais amplo, leia o artigo sobre hospitalidade cristã: http://www.lifeway.com/Article/ChristianHospitality
• Antes da sessão peça a várias pessoas que leiam uma das passagens bíblicas apresentadas no folheto.

PASSAGENS BÍBLICAS

À medida que lêem as Escrituras, determinem que hospitalidade cristã inclui:
• 1 Timóteo 5:8 (família)
• Provérbios 27:10 (amigos)
• Gálatas 6:10 (cristãos)
• Levíticos 19:34 (estranhos que podem não ser cristãos)
• Mateus 11:19 (Jesus)
Usem o folheto para explorar estas e outras passagens adicionais sobre hospitalidade.

ACTIVIDADES

1. O Mandamento para Praticar Hospitalidade:
Leiam Romanos 12:13
Explique: Na língua grega, a palavra hospitalidade é philozenia. Vem de duas palavras: Philos significa “afeição.” Zenos
significa “estrangeiro.”
2. Hospitalidade Bíblica. Peça ao grupo para determinar como a hospitalidade é percebida nas passagens bíblicas
apresentadas e depois escreva os elementos da hospitalidade no quadro. Considerem também a citação de São Benedito.
Discussão:
Dentro do contexto de ministério de compaixão, quais são as consequências da hospitalidade bíblica – pensem sobre
programas, envolvimento individual, tempo, energia e recursos da congregação.
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Sessão 8: A COLHEITA DA HOSPITALIDADE

PROPÓSITO

Esta sessão ajuda-nos a ver conceitos erróneos de hospitalidade e a dar a Deus espaço para refazer a forma como
pensamos e podermos entrar de novo na hospitalidade.

PREPARAÇÃO

Leia todos os elementos desta lição e prepare-se para a discussão.

ACTIVIDADES

1. Equívocos da Hospitalidade
Distribua os folhetos. Peça aos participantes para nomearem os equívocos de hospitalidade e escrevê-los no quadro.
Mencionem outros que não estão no folheto.
Discussão:
• Como tais equívocos limitam a hospitalidade nos nossos lares? Nas nossas igrejas? Nas missões?
• Como tais áreas seriam diferentes se negássemos os equívocos?
• Quais são as formas que podemos ganhar daqueles aos quais oferecemos hospitalidade? O que podemos receber
deles?
• Para ti a hospitalidade vem naturalmente? Caso não, o que podes fazer para ser mais hospitaleiro?
2. Mais Lenha na Fogueira.
Peça a grupos diferentes para lerem os parágrafos “Uma Teologia de Hospitalidade” e “A Colheita” do folheto.
Discussão:
• O que acontece à nossa ideia de ministério de compaixão quando convidamos pessoas que já receberam um acto de
compaixão para providenciarem recursos?
• Analisem que recursos um marginalizado, pobre ou uma comunidade deslocada pode oferecer como anfitrião (pensem
"fora da caixa financeira")
• Como podem ajudar a vossa congregação a compreender o conceito de se tornar receptores graciosos?
• Como podem começar a valorizar o que a vossa comunidade tem para oferecer e mudar-se para uma experiência de
compartilhar quer como anfitrião quer como receptor?
3. Viver a Teologia da Hospitalidade
Como grupo discutam o que significa ter uma teologia de hospitalidade?
Formem equipas de 2 a 4 pessoas. Peça a cada grupo para escrever uma declaração sobre a teologia de hospitalidade para
o grupo ou para a igreja.
Que cada grupo determine duas formas práticas pelas quais o grupo pode viver essa teologia de hospitalidade. Discutam os
resultados.
4. Engrenar para Viver o Que Aprendemos
Peça aos membros do grupo que têm smartphones ou outro ponto de acesso a internet para acederem a
http://ncm.org/projects/all/
Desafia-os a olharem para os projectos e virem na próxima sessão preparados para apresentar um projecto que acham que o
grupo deve considerar. (A website está também listada no folheto)
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Sessão 9: O QUE HÁ DE ERRADO EM SATISFAZER NECESSIDADES?

PROPÓSITO
Esta sessão ajudará o grupo a explorar motivações para o ministério e a aprender como envolver-se em relacionamentos
humanos e com respeito.

PREPARAÇÃO
A ressecção económica dos últimos anos levou pessoas a aceitarem ajuda quer de programas de igrejas quer de governos.
Discretamente verifica se há na igreja alguém atravessando problemas (provavelmente sim!). Quando encontrar, pergunta se
estaria disposto a falar com o grupo sobre as suas frustrações, os medos e desafios em relação a aceitar ajudas.

INTRODUÇÃO
Um Ministério de Compaixão na igreja pode ser tanto compensador como frustrante. Algumas vezes parece que a
congregação responde generosamente com recursos e tempo – para receber poucos resultados espirituais vindos daqueles
a quem ajudam.
Ministérios de compaixão podem ter um “lado negro” não intencional. O receber recursos é uma posição de subordinação.
Uma pessoa pode entrar nesta posição para receber a ajuda necessária. Contudo, isto pode impedi-la de aprofundar um
relacionamento, especialmente se sentir que o relacionamento será baseado na “hierarquia de poder” dominadorsubordinado, em que uma pessoa tem os recursos para compartilhar e a outra recebe tais recursos. Esta partilha de recursos
é uma posição dominadora.
É saudável explorar o que nos motiva para o ministério. O ideal é envolvermo-nos em relacionamentos humanos e de
respeito.

PASSAGEM BÍBLICA
Leiam João 4:1-34.
• Quais as necessidades de Jesus quando O vemos sentado no poço? O que Ele pede que a mulher lhe faça? O que os
discípulos foram procurar?
• Quem pediu algo primeiro?
• Por outras palavras, como dirias a seguinte declaração: Uma hierarquia de poder é estabelecida quando uma pessoa
tem os recursos para compartilhar e a outra recebe os recursos. Este compartilhar de recursos é uma posição
dominadora.
• De que formas Jesus deu volta à herarquia de poder e compaixão – nesta PASSAGEM? E hoje?

ACTIVIDADES

1. Dadores e receptores
Leia Lucas 12:48 e diga: Como uma igreja de pessoas, estamos confortáveis com a Parábola do Servo Fiel e normalmente
pensamos em nós mesmos como os que têm dado muito.
Discussão:
• Alguma vez já esteve na pele de recebedor de caridade? Como se sentiu?
• Porque receber pode ser desconfortável?
• Qual o estereótipo errado que muitas vezes temos de pessoas que recebem ajuda?
2. A Dispensa Boa Nova da Igreja.
Distribua para ser lido o folheto “A Dispensa Boa Nova da Igreja.” Depois da Discussão, pergunte ao grupo como imagina que
a história terminou.
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Discussão:
• Que preocupações legítimas Joyce e a congregação poderiam ter em relação à Dispensa Boa Nova da Igreja?
• Porque pessoas e congregações se envolvem em programas de ministério de compaixão – bom e mau?
• Que evidências temos de que Deus intencionalmente nos coloca em contacto com pessoas ou comunidades? Quais
são os potenciais resultados positivos? Quais são os riscos?
• O que podemos fazer quando ajudar alguém não é uma experiência positiva?
3.Viver o Que Temos Aprendido
Deixe as pessoas apresentarem as suas ideias de projectos e discutir as possibilidades de realização, pedindo a orientação
do Senhor. Adoptem um projecto e depois trabalhem juntos para encontrar formas criativas de o realizar.
• Tente não só fornecer dinheiro, mas também envolver-se nas vidas das pessoas deste projecto. Faça entrevistas via
Skype, contacte missionários e líderes e pesquise sobre o país e suas questões.
• Com este projecto ou em um outro local, procura formas práticas através das quais as pessoas que recebem ajuda
podem também ajudar outros. Compartilhem a experiência com outros na página do Facebook da Missão Viva:
<www.facebook.com/groups/livingmission/>.
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CAUSA Missão Viva: Onde a Igreja Ainda Não Chegou
Segunda CAUSA
Ser a iGeração: Fundir Tecnologia e Apoio a Missões
Introdução
Ao escrever a Lição 10 do Missão Viva deste ano, a equipa de comunicações da Ásia-Pacífico destacou que Deus não só
usa pessoas para “ir” aos campos missionários, como também Ele usa “seguradores de corda", pessoas que “ficam na
retaguarda” e providenciam apoios.
É isto que esta CAUSA trata – de ser “seguradores de corda” para os que directamente “escalam os muros” da chamada de
Deus ...mas com uma diferença. Nesta CAUSA aprenderemos como apoiar, melhorar e promover missões e missionários
através da tecnologia.
Porque enfatizar as tecnologias?
Uma pesquisa da Pew diz que 74% de adultos online usam redes sociais www.pewinternet.rg/fact-sheets/social-networkingfact-sheet/ — até mesmo 49% de adultos com mais de 65 usam Facebook e outros sítios. Um número crescente de utentes
de telefones celulares estão a aprender como usar o seu telefone como ferramentas de conexão social.
Parte da razão porque nos focamos nas tecnologias tem a ver com o facto de grande parte das pessoas que se interessam
por missões já estão a usar as novas tecnologias – mas ainda não pararam para o considerar como uma ferramenta para
espalhar o evangelho. Estas lições ajudarão a todos a crescer na compreensão desta área.
Esta CAUSA também tem um pouco de legado ligado a ela. O nosso foco na Igreja do Nazareno é fazer discípulos...ensinar a
nova geração a carregar a tocha. Os jovens adultos nas nossas igrejas cresceram no mundo da internet – a maioria deles
usa normalmente as redes sociais. A sua linguagem, o seu mundo, tudo se resolve à volta da tecnologia. Se na igreja há um
grupo de adultos, desafia-os a compreender que para despertar nos jovens o amor pelas missões terão de aprender a falar
nem que seja um pouco da mesma linguagem e entrar no mesmo mundo. E não deixa ninguém achar que já é velho demais
para aprender – avós e avôs foram praticamente os primeiros a descobrir as vantagens do Skype e a ver o grande propósito
em manter um relacionamento íntimo, apesar das distâncias.
Esta é a CAUSA por excelência na qual os jovens adultos ou os jovens da igreja podem se envolver para ajudar. Se o grupo
tende a ser mais velho, recruta jovens que cresceram com as novas tecnologias. Pessoas diferentes devem liderar diferentes
sessões para demonstrar como essas coisas são feitas, ou simplesmente ajudar – disponibilidade para ajudar aqueles que
não usam muito as novas tecnologias e ensinar-lhes como fazer uso da internet ou smart phones. Será necessário ter
disponível alguém que conhece muito bem e tenha experiência com tecnologias como iPod, iPad, smart phone,
computadores portáteis, etc.
Para estas sessões, faça com que a igreja tenha acesso a uma rede wi-fi, tal como nas bibliotecas, restaurantes ou em casa
de alguém. Desta forma todos os membros podem aceder com os seus telemóveis, tablets, computadores, etc.
Por isso, aceda à internet e delicie-se a explorar como as novas tecnologias e missões se interligam!
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Sessão 1: A ERA DA INFORMAÇÃO
PROPÓSITO
Os participantes aprenderão a procurar informações sobre outras culturas e sociedades
PREPARAÇÃO
Toma algum tempo para se familiarizar com o JoshuaProject.net e http://app.nazarene.org/MissionaryProfiles/ e as
informações ali contidas.
ACTIVIDADE CENTRAL
Estas são boas perguntas não só para sua consideração pessoal, mas se achar conveniente, também servem para a
Discussão de grupo.
• Se ouvir o nome de um grupo de pessoas mas não sabe nada sobre eles, como procurará saber mais sobre eles?
• Como descobrir quando se é criança?
• Muitos se referem à era em que vivemos como “A Era da Informação.” Como esta infinidade de informações ao alcance de
um toque muda a forma como aprendemos – para melhor? Ou para pior?
PASSAGEM:M BÍBLICA: 1 Coríntios 9:19-23
Discussão
• Porque foi tão importante para Paulo se identificar com tantas culturas e pessoas?
• Qual a diferença entre conhecer realmente um grupo de pessoas ou simplesmente conhecê-las?
• Conquanto muitos de nós não interage regularmente com grupos de pessoas diferentes, como conhecê-las melhor ajudarnos-á a participar melhor na missão de Deus no mundo?
DESAFIO
Usando o folheto como guia, visitem o Joshua Project e orem pelo Unreached People Group of the Day. Visitem também o
site do NMI Missionary Profile (http://app.nazarene.org/MissionaryProfiles/) e orem por um dos missionários ou subscrevam o
jornal semanal do ORAÇÃO Mobilization Line (http://nmi.nazarene.org/PML_Email.html) ou a página do Facebook
(https://www.facebook.com/NMIORAÇÃO) para se manterem em dia com as necessidades de oração dos missionários
nazarenos.
ORAÇÃO
Senhor, com tanta informação disponível, ajuda-nos a armar-nos com a Tua verdade ao aprendermos mais sobre as pessoas
que criaste. Fá-los aproximarem-se de Ti, e ajuda-nos a orar e a agir para que a Tua Palavra chegue aos confins do mundo.
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Sessão 2: CRIAR CONSCIÊNCIA
PROPÓSITO
Os participantes descobrirão uma CAUSA na qual a informação é chave e trabalharão para criar consciência.
PREPARAÇÃO
Visite http://ncm.org/learn/ncm/ e explore a informação disponível. Para mais alegria e actividade alternativa, pode fazer uma
“busca de tesouros” – com antecedência vá ao website do NCM e descubra lugares que gostarias que teus alunos visitassem
individualmente ou em grupo. Dá-lhes uma folha com algumas informações sobre como lá chegar e talvez algum motivo
sobre o qual escrever.
ACTIVIDADE CENTRAL
• Pensa nos diferentes produtos que usou até este momento. Bebeu café? De onde vieram os grãos? Verifica as etiquetas
das tuas roupas – onde foram feitas? A comida que comeu hoje, como viajou até chegar ao teu prato? Onde o teu telemóvel
foi montado?
• Esta actividade não é sobre garantir que tudo quanto consumimos ou usamos vem de um lugar específico, mas é sobre
saber de onde vêm e como chegam até nós. Quais são as condições laborais? Quanto sabemos realmente sobre isto tudo?
• Se for conveniente, faça um desafio para ver quem veste a peça que vem de mais longe.
PASSAGEM BÍBLICA: Miqueias 6:8
Discussão
• A frase “Ele mostrou-vos” infere que até mesmo a audiência original deveria já estar familiarizada com o conceito. O que
significa viver de acordo com estes ideais?
• Dos três actos: agir com justiça, misericórdia e andar humildemente com Deus, com qual te identificas melhor? Com qual
tens mais dificuldade?
• Estes ideais podem ser vividos num mundo no qual não compreendemos as condições de outros povos, suas culturas e
estilo de vida?
DESAFIO
Usando o folheto desta semana como guia, procurem factos sobre misericórdia e justiça e usem a vossa voz ou as redes
sociais para compartilharem o que aprenderam. Se não estão no Facebook, considerem a possiblidade de abrir uma conta
nem que seja só para verem como é.
ORAÇÃO
Senhor, Tu sempre nos dizes o que esperas de nós, e muitas vezes falhamos. Entretanto, ajuda-nos a ver as possibilidades,
tanto grandes como pequenas, nas quais podemos agir com justiça, misericórdia e andar humildemente contigo... e dá-nos a
força e a coragem de o fazer tanto individualmente assim como igreja.
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Sessão 3: É UM MUNDO PEQUENO
PROPÓSITO
Caso queiram, os participantes poderão usar os básicos do Twitter. No caso de a pessoa não estar interessada em abrir uma
conta no Twitter, peça-lhe para se associar a alguém que tenha uma para poder compreender como funciona.
PREPARAÇÃO
Apesar da maioria já ter uma conta no Facebook, é menos provável que saibam como usar o Twitter. Muitos temem o Twitter.
Conquanto alguns do grupo poderão achá-lo ameaçador, outros o considerarão altamente eficiente. Desafia os que já estão
familiarizados com o Twitter a incentivarem outros a aderir.
ACTIVIDADE CENTRAL
• Lança as seguintes perguntas para ver quem acerta:
— Número de utentes que activamente usam o Twitter mensalmente: 25 milhões
— Número de tweets enviados diariamente: 500 milhões
— Número de línguas suportadas pelo Twitter: 35+
•Uma actividade interessante seria ter um Twitter a funcionar durante a sessão. Peça a pessoas na igreja, missionários ELOS
(LINKS) e outros que enviem tweets durante a sessão para que os participantes os vejam e interajam.
• Mostra ao grupo como procurar outras entidades nazarenas. Digitem simplesmente a palavra-chave “Nazarene” na janela
de pesquisa e esperem para ver os resultados.
Pergunta: Estão surpresos com o número de utentes e tweets? Que tipos de mensagens acham que são geralmente
postadas?
PASSAGEM BÍBLICA: Lucas 10:1-2
Discussão
• Não se diz muito sobre quem eram as 72 pessoas que Jesus enviou. O que os qualificou para estarem entre os enviados?
• Que tipo de recepção os enviados esperavam receber nas cidades para onde foram enviados? Como isto se relaciona com
a forma como as pessoas hoje respondem à mensagem de Cristo?
• Lucas 10:5, 6 diz: “Quando entrarem numa cidade, digam primeiro: ‘Paz a esta casa.’ Se houver ali um homem de paz, a
vossa paz repousará sobre ele; se não, ela voltará para vós.” Como reflectimos a paz nas nossas interacções online?
• Como pode o Twitter ser globalmente usado por missionários e outros líderes nazarenos?
DESAFIO
Usando a apostila da lição como guia, criem uma conta no Twitter caso ainda não tenham uma. Compartilhem os vossos
pensamentos sobre o Reino e as vossas orações durante a semana.
ORAÇÃO
Senhor, aceitamos a Tua chamada e iremos aonde nos enviar. Ao entrarmos neste mundo digital, ajuda-nos a refletir a Tua
paz, a Tua verdade e o Teu amor. Trabalha nos nossos corações da mesma forma que trabalhas nos corações daqueles que
ouvirão.
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Sessão 4: MULTIPLICA A TUA VOZ
PROPÓSITO
Os participantes aprenderão como espalhar a palavra sobre a sua CAUSA e como compartilhar informações sobre os outros.
PREPARAÇÃO
Durante esta semana continuaremos a aprender como as redes sociais dão voz e como pode ser espalhada. Se ainda não
tem, encontra no teu grupo alguém com uma conta Twitter e siga-a. 'Retweet' quando te enviarem uma mensagem sobre
uma CAUSA importante e encoraja os outros a fazerem o mesmo para que a voz possa crescer!
ACTIVIDADE CENTRAL
Imagine que descobriu algo especial de tal forma que tinha de o compartilhar com outras pessoas. No dia seguinte cada uma
dessas pessoas fez a mesma coisa com mais duas pessoas. Agora quatro pessoas já sabem e no dia seguinte
compartilharam com outras tantas. À medida que o pequeno círculo de influência continua, em apenas duas semanas haveria
pessoas suficientes para encher um estádio de basquetebol. Dois dias depois encheria um estádio de futebol e ao meio do
21º dia toda a população dos Estados Unidos da América o saberia. No 33º dia o mundo inteiro teria conhecimento da tua
descoberta. É claro que esta é uma abordagem matemática não muito prática, mas pensa somente no seu significado em
termos de espalhar ideias!
PASSAGEM BÍBLICA: Marcos 4:1-9
Discussão
Qual a responsabilidade do semeador da parábola quanto à terra onde a semente foi parar?
A parábola é tanto sobre a colheita como sobre a sementeira. Que circunstâncias levam a tão miraculosa colheita? A
semente que cair em bom terreno perde-se ou servirá algum outro propósito?
Como a colheita de centenas se relaciona com o espalhar de ideias sobre o qual acabamos de falar?
DESAFIO
Usando o folheto como guia, ajuda a @Water a espalhar a sua mensagem, doando a sua voz. Que outras CAUSAS podem ser
beneficiadas se espalhar a sua mensagem? Pode também ir à página http://ncm.org/projects/search e escrever “water” na
janela de busca para procurar projectos do NCM.
ORAÇÃO
Senhor, Tu deste-nos semente para todo o tipo de terreno ao nosso redor. Dá-nos coragem para semear e que a semente
possa cair em boa terra, crescer e florescer para que a verdade, a justiça e a misericórdia do Reino possam também crescer.
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Sessão 5: SMS COMO MINISTÉRIO
PROPÓSITO
Os participantes aprenderão como o SMS se tornou uma forma de ligar as pessoas, mesmo quando há outras tecnologias
disponíveis.
PREPARAÇÃO
No dia anterior à reunião do grupo, envie um SMS a cada membro do grupo para lhes dizer que está a orar por eles. Ao
mesmo tempo tweet sobre o seu grupo #1LivingMission.
ACTIVIDADE CENTRAL
Pergunta quantas pessoas no grupo receberam a mensagem que enviaste. Depois pergunta quantas pessoas viram o tweet.
Compara os números. Tendo em conta que o Twitter pode emitir para uma audiência ilimitada, qual foi mais eficiente?
Compartilha a seguinte estatística com o grupo:
Num estudo da Pew Research <http://www.pewglobal.org/2014/02/13/emerging-nations-embrace-internet-mobiletechnology/>
De 24 países emergentes, os inquiridores descobriram que em nenhum dos países abrangidos pelo estudo menos de metade
da população usa telefones celulares. Uma média de 83% dos inquiridos nesses países possui telemóveis. Dos que possuem
telefones celulares, 78% usa-os para enviar SMS. SMS é usado com frequência nos campos missionários. Por exemplo, em
Papua Nova Guiné há três programas de rádio e a maioria dos comentários dos ouvintes chega via SMS. Durante todo o ano
a Rádio usa o mesmo Sistema para enviar respostas sobre cristianismo a centenas de pessoas, aconselhando-as sobre
como lidar com questões da vida diária.
PASSAGEM BÍBLICA: Efésios 1:15-21
Discussão
• Muitas vezes esquecemo-nos de que a maioria dos livros do Novo Testamento foram originalmente escritos como cartas
dirigidas a igrejas específicas. Porque acha que era importante para Paulo manter contacto com a igreja de Éfeso desta
forma?
• Que tecnologias seriam mais eficientes para encorajar e manter contacto com as pessoas a quem os missionários estão a
ministrar?
• De que formas poderia alguém ser encorajado na fé através de SMS?
DESAFIO
Usando o folheto como guia, envia um SMS de encorajamento a alguém e explora como usar o SMS em grande escala.
ORAÇÃO
Senhor, obrigado pelas tecnologias que nos permitem manter contacto com aqueles a quem ministramos e aqueles que nos
ministram. Ajuda-nos a continuar a descobrir formas de usar estes meios para fazer crescer o teu reino e protege-nos e aos
que amamos de os usar de forma ofensiva contra os outros e contra nós mesmos.
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Sessão 6: O PRATO DE OFERTA DIGITAL
PROPÓSITO
Através de novas formas os participantes descobrirão como outras pessoas estão a doar para CAUSAS missionárias.
PREPARAÇÃO
O gesto de ofertar já andou um longo caminho desde os dias de Paulo e da igreja primitiva. A tecnologia revolucionou a
forma como usamos o dinheiro, e hoje há novas formas através das quais compartilhamos o nosso tesouro com os outros.
Esta semana vamos ver como algumas organizações estão a receber donativos financeiros através de formas que eram
impossíveis há algum tempo atrás.
• Opcional: Vá a uma loja que vende brinquedos baratos ou decorações para festas e compre alguma coisa relacionada com
dinheiro (notas falsas, pastilhas embrulhadas em forma de moeda, etc.) Distribua-os da seguinte forma: 1) coloque todos os
itens num prato de ofertas e passe o prato para cada pessoa apanhar um; 2) cada vez que alguém responder a uma
pergunta, “paga” com um item.
ACTIVIDADE CENTRAL
Quando precisa comprar alguma coisa, qual a forma típica de pagamento? Quão diferente é de quando era criança? Faça
estas mesmas perguntas ao grupo.
Pergunte quantos no grupo usaram uma das formas seguintes para fazer compras durante a semana (marca no quadro as
respostas):
Pagamento com dinheiro
Com cartão de crédito ou débito
Pedido online
Pagamento com PayPal
Pagamento com um chip NFC no telefone (para mais informações sobre o chip NFC consulte
http://en.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication)
PASSAGEM BÍBLICA: 2 Coríntios 9:7-8
Discussão:
• Porque Paulo ligou ofertar à ideia de graça abundante?
• De que forma dar para missionários e organizações missionárias traz contentamento e graça à nossa vida?
• De que forma podemos através do ofertar aumentar a capacidade de ser grato? Como podemos encorajar a mesma
gratidão nos outros?
DESAFIO
Sigam as instruções do folheto para explorar duas formas pelas quais as organizações estão a levantar fundos. Considerem
a possibilidade de contribuir ou começar um projecto com um deles como um grupo.
ORAÇÃO
Senhor, perdoa a nossa relutância em ser generosos com o nosso dinheiro. Ajuda-nos a sentir a alegria que vem com a
generosidade, sabendo que, ao fazer assim, contribuímos para o cumprimento da Tua missão que leva à edificação do Teu
Reino neste mundo e no próximo.
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Sessão 7: BIBLIOTECAS MULTILINGUE
PROPÓSITO
Os participantes aprenderão as vantagens de Bíblias electrónicas portáteis disponíveis em várias línguas
PREPARAÇÃO
Se ainda não tem uma Bíblia no seu smartphone ou tablet, então vá a bible.com/app e instale YouVersion, o app da Bíblia.
Caso não tenhas nem um nem outro, peça a alguém da classe que traga um. No BibleGateway.com encontra várias versões
em outras línguas.
ACTIVIDADE CENTRAL
• Quantas versões diferentes da Bíblia há no teu grupo? Podem ser línguas ou traduções diferentes.
• Toma as diferentes versões e coloque-as numa mesa. Juntamente com a Bíblia coloca os smartphones ou tablets com os
app da Bíblia. A aplicação do YouVersion tem 924 versões da Bíblia em 628 línguas diferentes. Como pode esta variedade
portátil ajudar nos campos missionários?
PASSAGEM BÍBLICA: 2 Timóteo 3:16-17
Discussão
• De acordo com esta PASSAGEM porque a mesma é tão importante?
• Que diferenças há entre ler a Bíblia num smartphone ou tablet e num livro impresso? É mais ou menos eficiente?
• Com o uso de smartphones a crescer rapidamente entre os que têm menos de 30 anos, até mesmo nos países emergentes,
como o uso da Bíblia está a mudar? E quanto ao significado?
• Que outros recursos poderiam ajudar a ter um formato multilingue?
DESAFIO
Usando o folheto como guia, instalem a aplicação YouVersion e escolham uma PASSAGEM bíblica para compartilhar na
conta Twitter. Também podem explorar o Wesleyan-Holiness Digital Library <whdl.org>.
ORAÇÃO
Senhor, ajuda-nos a ver que mesmo sendo a Tua Palavra intemporal, a forma como a lemos pode mudar. Não permita que
alguma vez percamos o temor, a alegria e a adoração pelas Escrituras. Ensina-nos a tratá-la com o respeito que merece é a
compartilhá-la com o mundo.
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Sessão 8: NUNCA LONGE DE CASA
PROPÓSITO
Os participantes aprenderão como os missionários podem hoje manter o contacto com o seu lar e os familiares de uma forma
nunca antes imaginada graças às tecnologias.
PREPARAÇÃO
• Descubra as formas como a tua igreja local comunica com os missionários que apoia. Apura se podem ser contactados
através do Skype, SMS, chat online ou outra.
• Também procura saber se há algum problema de segurança com eles e sua localização.
• Procura informações sobre como podem ser contactados.
• Faça com que a classe entre em contacto com um missionário via Skype.
ACTIVIDADE CENTRAL
Discussão: Qual foi o mais longo tempo que estiveram fora de casa? Do que mais sentiram falta? Como mantiveste contacto
com o teu lar?
PASSAGEM BÍBLICA: Efésios 2:19-22
Discussão
• Apesar desta PASSAGEM falar especificamente sobre a união entre Cristo e os Gentios, o mesmo também é verdade
quanto à igreja como um todo. O que significa sermos todos membros da família de Deus?
• Sabendo que a comunidade pode e deve existir no campo missionário, porque é tão importante que o missionário também
mantenha contacto com a comunidade de onde saiu?
• O que significa que juntos, tu, eu e aqueles que estão no campo missionário, somos “morada de Deus por seu Espírito”?
DESAFIO
Descubram como encorajar o missionário ligado à vossa igreja local. Escrevam um e-mail, enviem um SMS ou mesmo uma
carta (Vejam as sugestões do folheto da sessão 8)
ORAÇÃO
Senhor, agradecemos pela unidade do Corpo de Cristo. Que, apesar de todas as nossas diferenças tanto na geografia como
na cultura, todos os que crêem em Ti sejam parte do Teu santo templo. Que possamos amar, agir e adorar como um.
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Sessão 9: ABRAÇAR O FUTURO; AMAR O PASSADO
PROPÓSITO
Os participantes examinarão a ideia de que enquanto o mundo muda, as verdades sobre Deus, a Sua igreja e Suas missões
são eternas.
PREPARAÇÃO
Esta é a sessão final e por isso prepare-se para falar de si mesmo como líder e o que aprendeu através desta CAUSA. Como
seus olhos se abriram e aumentou o seu envolvimento com missões? Sempre que encorajamos pessoas na nossa igreja a
apoiarem missões de qualquer forma possível, num sentido muito real estamos a ajudar outros a virem a Cristo e a crescer
espiritualmente ao redor do mundo.
ACTIVIDADE CENTRAL
Não há folhetos para esta lição e por isso concentre-se na discussão e a planear o que o grupo poderá fazer a partir de agora
para continuar a apoiar missões através das tecnologias. O que descobriram enquanto mergulhavam nas redes sociais? Qual
a sensação de viver na era da informação? Quais são os maiores desafios?
PASSAGEM BÍBLICA: Actos 2:42-47
Discussão
• Que partes do “ser igreja” podemos fazer de forma diferente por causa das tecnologias? Que partes não mudaram?
• Conquanto a tecnologia pode significar que o mundo tornou-se num lugar pequeno, o conhecimento da nossa diversidade
como Corpo de Cristo expandiu. Como podemos continuar a usar a tecnologia para expandir a nossa compreensão da
comunhão dos crentes?
• As formas como nos ligamos uns aos outros continua a mudar, contudo a missão de Deus nunca muda. De que forma
agarrar-se a esta verdade pode aliviar a tensão que podemos sentir vivendo num mundo em tão rápida mudança?
DESAFIO
Continuem a viver no mundo digital. Peguem no que aprenderam até aqui e continuem a compartilhar experiências, da
mesma forma que se continua a o mesmo lugar para se aprender e ouvir os outros.
ORAÇÃO
Senhor, enquanto o mundo muda mais rapidamente do que nunca, é muito fácil perdermos a direcção e sentir medo. Mas Tu
nunca mudas. Obrigado pela natureza eterna da Tua verdade, da Tua igreja e da Tua missão. Que possamos viver cada
novo dia na nossa cultura em constante mudança como luzes neste mundo.
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FOLHETO - LIÇÃO 1
É Preciso Pessoas Que Orem
Que tal uma pesquisa bíblica? Veja quem é o primeiro a encontrar a passagem que concorda ou não com a declaração.
1. Quando Cristo disse que faria tudo por nós desde que o pedíssemos em Seu nome, queria dizer exactamente tudo.
PASSAGEM:
2. Se amamos a Cristo, devemos guardar os Seus mandamentos
PASSAGEM: _______________________________________________________________
3. É possível agradar a Deus sem fé.
PASSAGEM: _________________________________________________________________________________
4. A única forma de chegarmos a Deus é por Cristo.
PASSAGEM: ___________________________________________________________________
5. Temos melhor hipótese de ver a nossa oração respondida se orarmos abertamente
PASSAGEM: _________________________________________________________________
6. Devemos repetir tudo vez após vez para ter a certeza de que Deus nos ouve.
PASSAGEM: ________________________________________________________________
7. Temos uma melhor hipótese de ver a nossa oração respondida se orarmos em privado.
PASSAGEM: _____________________________________________________________________
8. Antes de pedir, Deus já conhece as nossas necessidades
PASSAGEM: _____________________________________________________________
9. Não há limites para o que Deus pode perdoar (Nas leituras de hoje)
PASSAGEM: _________________________________________________________________
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FOLHA PARA DISTRIBUIÇÃO — LIÇÃO 1
É Preciso Pessoas Que Orem
PASSAGEM BÍBLICA para Reflexão: Marcos 9:17-29; Tiago 5:12-18; Mateus 6:7-15; Efésios 6:10-19
Destaques da História Missionária:
Quando Hands of Hope Northwest, um Centro de Ministérios de Compaixão em Idaho, enfrentou uma parede (situação
difícil) sabia para onde se virar—para a sua equipa de oração de sexta-feira de manhã. Sempre que situações impossíveis
surgiram no caminho socorreram-se da equipa de oração e na maioria das vezes Deus operou imediatamente para
atender à necessidade. Em muitos casos “acção” é só o que pedem de Deus. Os navios podem transportar os
contentores, mas é a oração que os faz passar.
No Hospital Kudjip Nazarene em Papua Nova Guiné a vida é emocionante e recompensa, mas raramente é fácil. A equipa
atende 50.000 pacientes por ano e executa centenas de operações. Os missionários enfrentam alguns dos mais violentos
confrontos tribais do mundo, por isso já sabem que muitas coisas apenas são feitas através da oração. Quando as ameaças
de um homem obrigaram o hospital a encerrar as portas, foram necessários apenas três dias de oração ao redor do mundo
para esse homem deixar de ser uma ameaça e reabrir o hospital.
Através das tecnologias modernas, uma força mundial de oração foi mobilizada em poucas horas e Deus respondeu!
Factos Fascinantes:
• 55% afirmam orar diariamente. Mesmo entre os sem qualquer afiliação religiosa, 21% confirma orar diariamente.
• 50% das pessoas no Reino Unido afirma orar.
• Na Turquia, a percentagem é de 93; na Polónia 87%; na Itália 79%; na Holanda 70%; em Espanha 64%; na Grécia 60%.
O Ponto de Conexão:
Na tarefa de levar a igreja aonde ainda não está, a coisa mais importante a fazer é orar. Não só falar sobre orar mas de
facto reservar um tempo, parar e orar. “O homem que conseguir mobilizar a igreja cristã para orar, terá dado a maior
contribuição da história para a evangelização do mundo.”
- Andrew Murray

FOLHETO - LIÇÃO 2
Descubra Onde Deus Está a Trabalhar e Juntar-se a Ele!
Ernest W. Blandy (1890), um oficial do Exércíto de Salvação escreveu as palavras para a canção “Posso Ouvir a Voz de
Cristo.” Isto foi depois de ter decidido entre uma posição confortável numa igreja já estabelecida e uma outra na cidade
de Nova York num lugar chamado Cozinha do Inferno. Ele escolheu Cozinha do Inferno.
• Tentem imaginar o que Blandy sentiu no último quarto do século 19, logo após a Guerra Civil e nos dias da Era
Industrial com os seus famosos barões do roubo.
• Leiam em voz alta cada verso – depois discutam sobre o que o Sr. Blandy poderia estar a fazer e que o levou a
escrever tais palavras. Não temos nenhuma outra canção escrita por ele.
• Discutam como estas palavras se relacionam com a vida de cada um e da igreja. Para onde o Salvador está a chamar?
Hino em inglês

Tradução

I can hear my Savior calling,
I can hear my Savior calling,
I can hear my Savior calling,
“Take thy cross and follow, follow Me”

Posso ouvir o meu Salvador chamar,
Posso ouvir o meu Salvador chamar,
Posso ouvir o meu Salvador chamar,
“Toma a tua cruz e segue, segue-me”

Where He leads me I will follow,
Where He leads me I will follow,
Where He leads me I will follow,
I’ll go with Him, with Him all the way.

Onde Ele me guiar seguirei,
Onde Ele me guiar seguirei,
Onde Ele me guiar seguirei,
Irei com Ele, com Ele por todo o caminho

I’ll go with Him through the waters,
I’ll go with Him through the waters,
I’ll go with Him through the waters,
I’ll go with Him, with Him all the way.

Irei com Ele pelas águas,
Irei com Ele pelas águas,
Irei com Ele pelas águas,
Irei com Ele, com Ele por todo o caminho.

I’ll go with Him to dark Calv’ry,
I’ll go with Him to dark Calv’ry,
I’ll go with Him to dark Calv’ry,
I’ll go with Him, with Him all the way.

Irei com Ele para o Calvário tenebroso,
Irei com Ele para o Calvário tenebroso,
Irei com Ele para o Calvário tenebroso,
Irei com Ele, com Ele todo o caminho.

FOLHA PARA DISTRIBUIÇÃO – LIÇÃO 2
Descubra Onde Deus Está a Trabalhar
PASSAGEM BÍBLICA para Reflexão: Habacuque 1:3-5; I Pedro 4:7-11, Tiago 4:13-17
Destaques da História Missionária:
Senhor abre os nossos olhos para as oportunidades de ministério lá onde estamos a viver. A Igreja do Nazareno em Perth,
Austrália, tinha praticamente só gente adulta até abrirem as portas para receber os imigrantes. Começaram por ensinar
inglês, mas o segredo para o relacionamento foi a compaixão, o amor e o carinho mostrados na vivência dos membros da
igreja. Hoje esta igreja é uma montra de idades, etnias, línguas e culturas. Pode se sentir o entusiasmo na forma como
este grupo de crentes canta louvores a Deus. Esta igreja descobriu onde Deus estava a trabalhar e juntou-se a Ele.
Ultimamente tem tido algum “encontro”? Normalmente começam com uma oportunidade para servir. Na Polónia a
Igreja do Nazareno abriu o “Sweet Surrender Coffee Shop”. Esta é uma excelente forma de entrar na comunidade de
forma pacífica. As pessoas podem vir, sentar-se, relaxar, encontrar amigos … e então começa o ministério. O segredo
deste ministério está na qualidade do serviço. Clientes atraídos através de relacionamentos carinhosos estão a ser
ganhos para o Senhor.
Factos Fascinantes:
• A população está a crescer oito vezes mais rápido que o começo de novas igrejas; 3,500 igrejas fecham anualmente.
O Ponto de Conexão:
Já perdeu algumas oportunidades que Deus colocou no seu caminho porque estava completamente absorvido por suas
próprias necessidades e vontades? Comece a servir aos outros e deixe que a luz do amor de Cristo brilhe através das suas
palavras e acções. Deus está a chamá-lo.

FOLHETO - LIÇÃO 3

Abra os Nossos Olhos Para Os Que Estão Ao Nosso Redor
1.Qual o ponto principal de Mateus 28:18-20?
2. Onde devemos fazer isto?
3. De acordo com o Dr. Michael Henderson o reino espalha-se através ________________________________.
4. Como Nazarenos, somos desafiados a ter a certeza de que tanto a nossa __________ como ___________ mostram que
somos discípulos genuínos de Jesus Cristo.
5. Faz uma lista de pessoas de diferentes nacionalidades com as quais se cruza normalmente durante a semana:
6. Quando foi a última vez que convidou um não cristão para a sua casa ou para um jantar só para terem comunhão?
7. O que lhe impede de o fazer ou de fazê-lo mais vezes?
8. Que passos tem de dar para remover tais barreiras?
9. Há “Melodias” na sua comunidade. Quem nesta história saiu para ouvir?
10. “José” não é um caso isolado nalgum lugar remoto da cidade. Segundo a história, como ele se envolveu com o
cristianismo?
11. Escreva os nomes de três não cristãos com os quais interage regularmente e coloca-os na sua lista de oração.

FOLHA PARA DISTRIBUIÇÃO – LIÇÃO 3

Abre Os Nossos Olhos Para As Pessoas Ao Nosso Redor
PASSAGEM BÍBLICA para Reflexão: Mateus 28:18-20, João 1:35-39
Destaques da Histórias Missionárias:
Há muitas oportunidades de se alcançar outras nações através das pessoas de outras nacionalidades que vivem bem
perto de nós. Não temos de atravessar os oceanos para ser missionários. Devemos aproveitar cada oportunidade para ser
uma testemunha para o Senhor dentro da comunidade e na vizinhança. A sementeira da Palavra de Deus nos corações de
jovens e adultos trará eventualmente a colheita.
O segredo para alcançar outros está em relacionamentos com coração. Os nazarenos que abriram suas portas e corações a
dois jovens internacionais chamados Melody e Joseph mudaram suas vidas completamente para o Senhor. Ao viver os
ensinamentos de Jesus diante daqueles com quem nos relacionamos, coisas maravilhosas acontecem. Não é só abrir as
portas da igreja, temos de abrir as portas dos nossos corações e casas também.
Factos Fascinantes:
• A Igreja do Nazareno está em mais de 159 áreas mundiais com 687 missionários e 231 filhos de missionários enviados
de 27 áreas mundiais diferentes.
• Globalmente a Igreja do Nazareno tem mais de 29.000 igrejas com cerca de 2.26 milhões de membros!
O Ponto de Conexão:
Que barreiras existem entre si e os seus vizinhos? Ficariam surpreendidos se lhes levasse um bolo ou se os convidasse
para uma refeição? O Evangelho espalha-se através da interacção humana. Você é a pessoa que Deus quer usar.

FOLHETO - LIÇÃO 4
As Transmissões de Rádio da Missão Mundial Atravessam as Paredes
1.Qual é o benefício mais positivo das difusões cristãs?
2. Quantos minutos de WMB difusão poderiam ser pagos se cada um de nós não comprasse uma bebida/comida de $4
por semana e enviasse este valor para a WMB durante um ano?
(Suponhamos que se decide a agir assim e consegue recrutar mais uma pessoa – duplicaria o seu dinheiro.)
3. Conseguem estimar quanto tempo passam semanalmente ouvindo rádio?
Quão vital é usar todos os meios disponíveis para alcançar todas as pessoas possíveis com a mensagem do Evangelho?
4. Se a rádio fosse o único meio de informação para uma pessoa – como descreveria quão importante seria?
5. Sugiram algumas formas pelas quais a igreja pode expandir a missão das emissoras cristãs fazendo rádio com cartão
de memória SD (como foi discutido na Lição)
6. Procure saber onde Deus está _______________________________ e depois ___________________________ Ele!
7. Faça a lista de comparação de custos entre transmissão radiofónica e distribuição da Palavra impressa. Apesar de
ambos serem necessários – através de qual dos meios conseguirá mais com o seu dinheiro? (e na rádio pode-se sempre
fazer propaganda da Palavra impressa e depois enviá-la sob pedido)
8. Pergunte a si mesmo: Numa escala de um a dez (dez como melhor) quão fiel sou a ajudar “difundir” a semente da
Palavra de Deus junto daqueles que estão dentro do meu círculo de influência? (Depois considere alguns passos que pode
dar para se tornar um fiel embaixador de Deus.)

FOLHA PARA DISTRIBUIÇÃO - Lição 4
As Transmissões de Rádio da Missão Mundial Atravessam as Paredes
PASSAGEM BÍBLICA para Reflexão: Romanos 8:15, Salmos 89:1-8, Mateus 13:24-30
História Missionária:
“Assim será a palavra que sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará
naquilo para que a enviei” (Isaías 55:11). Deus responsabiliza o Seu povo pela difusão da Sua Palavra. Uma igreja foi
iniciada nas Filipinas como resultado da radiodifusão da Palavra e da oferta de um CD para acompanhamento.
Em Papua Nova Guiné, WMB radio transmite para o mais profundo das montanhas e vales onde não há electricidade mas
as pessoas têm pequenos rádios. Alguns possuem cartões de memória SD nos seus rádios e pediram que os programas
sejam gravados nesses cartões de memória para que a possam compartilhar com outros na sua área.
Bem no meio de um país cujas fronteiras foram fechadas ao evangelho, um homem secretamente escutava uma rádio
crista. Ele pediu uma Bíblia e logo depois converteu-se. Ele e a sua esposa começaram uma Igreja do Nazareno mas mais
tarde foram forçados a fugir do país para se refugiarem na Austrália, onde montaram um estúdio na sua própria garagem e
enviaram a Palavra na língua nativa para a sua “casa.”
Factos Fascinantes:
• A Rádio de Missão Mundial tem 140 programas de rádio em 34 línguas, alcançando 72 países.
• WMB difusão custa apenas $4 por minuto.
Ponto de Ligação:
Usem todos os meios possíveis para alcançar todas as pessoas possíveis com a mensagem divina da salvação. A WMB
faz isto. Deus está a mover através da rádio difusão e nós temos de O seguir com o nosso envolvimento. Vamos subir a
bordo com Deus e fazer uma diferença eterna pelas muitas almas que nunca veremos…até chegarmos ao céu. Então
ouviremos: “obrigado por ofertar para o Senhor. A minha vida foi mudada através da rádio.” (Para mais informações favor
ver www.broadcast.nazarene.org)

FOLHETO - Lição 5
Compaixão em Acção – Ser os Pés e as Mãos de Cristo para os Nossos Vizinhos
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Compaixão Comida Perdoe Dê Prestável
Hospitalidade Convite
Inclua Simpatia Amor Paciência Sacrifício Sirva Serviço Partilhe Voluntariar
1. Quando tiverem encontrado todas as palavras, usem o resto do tempo para discutir formas como cada uma dessas palavras
descreve como se pode ser as mãos e os pés de Jesus.
2. Quais são as duas coisas que lhe vieram à mente e que pode fazer esta semana para ser as mãos e os pés de Jesus?

FOLHA PARA DISTRIBUIÇÃO - Lição 5
Compaixão em Acção – Ser as Mãos e os Pés de Cristo para os Nossos Vizinhos
PASSAGEM BÍBLICA para Reflexão: Lucas 10:25-37
Histórias Missionárias:
Sempre que acontecem desastres as equipas do Nazarene Disaster Response (NDR) estão prontas para servir como as
mãos e os pés de Jesus. Em Setembro de 2013 houve um motim civil na região sudeste das Filipinas. Uma igreja do
nazareno local coordenou a equipe do NDR enquanto providenciavam comida, abrigo, água, sanitários, saúde e
aconselhamento psicológico. Através deste ato tangível de compaixão, as portas abriram-se para o estabelecimento de uma
igreja numa área anteriormente fechada das Filipinas.
O mais forte tufão do mundo atingiu o centro das Filipinas em Novembro de 2013. As igrejas do nazareno locais entraram
logo em acção e em poucas horas coordenavam ajudas, finanças, equipas médicas e guerreiros de oração. A resposta
global das igrejas do nazareno foi sem precedentes. Localmente comentava-se: “Vocês os nazarenos são diferentes. Não
se preocupam apenas com os vossos, mas com todos.”
Factos Fascinantes:
• A fome é o risco nº1 de saúde no mundo. Mata mais pessoas do que SIDA, Malária e TB em conjunto.
O Ponto de Conexão:
• Quem servirá como as mãos e os pés de Jesus? Se não você, então quem? Se não agora, então quando? Se não
aqui, então onde?

FOLHETO - Lição 6
Tal Como a Mulher no Poço

1. PASSAGEM BÍBLICA: João 4:4-26, 39-42; Exôdo 17:1-6
• Como Jesus conseguiu dialogar com a mulher samaritana?
• O que levou a mulher a pensar que Jesus era um profeta?
• Que tipo de pessoas Jesus disse que Deus estava a procurar?
• Qual foi o resultado deste diálogo que a mulher teve com Jesus?
2. Usando a palavra ÁGUA, forma um acróstico sobre água viva.
A
G
U
A
3. Em Cabo Verde, África Ocidental, o que finalmente fez a água brotar da cratera na parede sobre os nazarenos?
4. Na Swazilândia (África do Sul), qual foi a solução para os poços que não funcionavam?
5. Na Namíbia, África do Sul, onde foram os poços perfurados e porque estavam lá?
6. No Senegal, África Ocidental, que bem resultou (além da água) de passar 18 meses tentando pôr um poço a funcionar?
___________________________________________________________________________________________________
7. Discussão: Você ou alguém do grupo já ficou doente por causa de água contaminada ou por sua falta (desidratação)?
________________________________________________________________________________________________
8. Os missionários não são os únicos embaixadores do Senhor. Que necessidades na vossa comunidade podiam atender para
começar uma conversa sobre Jesus?

FOLHA PARA DISTRIBUIÇÃO - Lição 6
Tal Como a Mulher no Poço
PASSAGEM BÍBLICA para Reflecção: John 4:4-26, 39-42, Êxodo 17:1-6
Histórias Missionárias:
As nossas igrejas do nazareno em África seguem o exemplo de Jesus e usam água para apresentar pessoas à Sua Água
Viva. Em Cabo Verde, África Ocidental, depois de falhar a perfuração do poço, o pastor convocou o povo para orar por água.
Pouco depois um veio de água fresca brotou da cratera sobre eles. Lá mesmo construíram um reservatório e compartilharam
o precioso líquido com a comunidade.
Na Swazilândia, em Namíbia, e no Senegal, nazarenos estão também a cavar poços para que todos possam vir e saciar a
sua sede. Terrenos que antes estavam secos, agora estão cobertos com jardins e crianças saudáveis. Enquanto satisfaziam
a necessidade física de água, estes nazarenos encontraram uma forma de dialogar com o povo sobre a Água Viva.
Facto Fascinante
• Perto de 5.000 crianças morrem diariamente de alguma doença relacionada com falta de água – isto quer dizer uma em
cada 20 segundos. (www.water4.org)
O Ponto de Conexão:
Água é vida! Água Viva é vida eterna! De cada vez que beber um golo de água usa isto como uma lembrança para orar por
cada alma que beber um copo de água dos nossos poços em África. Ore para que possam encontrar face a face com o
dador da Água Viva. Com quem compartilhou a Água Viva ultimamente?

FOLHETO - Lição 7
Apresentando o Mestre Contador de Histórias

1. As multidões escutavam os sermões de Jesus no monte e diziam serem o melhor ensinamento que jamais tinham tido. O que
disseram ser diferente nos ensinamentos de Jesus?

2. Porque acha que o método de Jesus ensinar era falar e não escrever?

3. A Rádio de Missão Mundial alcança
África?

países e a mensagem de santidade é proclamada em ___línguas em

4. Porque acha que as transmissões de rádio têm tamanho impacto?

5. O que faz o filme JESUS ter tanto sucesso? ___________________________________________________________________

5. O novo modelo de contar histórias chamado “Vamos Falar” transforma o professor num
6. Deus deu-nos cinco sentidos diferentes. Qual acham ser o mais vital na aprendizagem da mensagem do
evangelho e porquê?
________________________________________________________________________________________

8. Uma vez que cada um valoriza de forma diferente cada um dos sentidos, qual acham ser a melhor forma de levar o evangelho
ao mundo?

9. Considere formas pelas quais os sentidos poderiam ser mais envolvidos no trabalho missionário e na igreja local?

, e envolv

FOLHA PARA DISTRIBUIÇÃO - Lição 7
O Mestre Contador de História
PASSAGEM BÍBLICA para Reflexão: Mateus 5:1-2, 7:28-29, Lucas 15:11-32
Destaques das Histórias Missionárias:
Jesus conhecia o poder da palavra falada, e Ele falou nas montanhas, a partir de barcos, nas vilas e no templo. Em África,
as rádios nazarenas levam a palavra falada e a mensagem de salvação a 23 países com 13 línguas. A nível mundial, WMB
providencia 140 programas em 34 línguas e 72 países. Muitas pessoas apontam a rádio como o meio de comunicação que
as introduziu na história de Jesus. Com a introdução do Filme JESUS muitos estão a ver e a ouvir a palavra falada na sua
própria língua. Um jovem viu o filme enquanto passava e como resultado aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Usamos
a rádio ou o DVD para levar informação acerca de Jesus mas é na conversa face-a-face onde o verdadeiro amor é
compartilhado.
Factos Fascinantes:
• África é o lar de 2.146 línguas vivas.
• O Filme JESUS já foi produzido em 1.233 línguas. O slogan do Filme Jesus e do Harvest Partners é “As Pessoas não
têm de aprender uma outra língua para ouvir o Evangelho.”
O Ponto de Conexão:
Se tudo quanto é necessário para ligar as almas a Jesus fosse a palavra escrita então nós simplesmente enviaríamos livros
para o campo missionário. Em qualquer lugar no mundo, a nossa conexão pessoal é onde o coração da mensagem do
evangelho pode ser ouvido, visto e sentido. Cada um é um missionário para com aqueles que encontra diariamente -- fala a
palavra.

FOLHETO - Lição 8
Dar Acção ao Nosso Amor

1. Onde se situa o Asia-Pacific Nazarene Theological Seminary?

2. O que está a acontecer fora dos seus muros, debaixo do Kaytikling Bridge?

3. Que tipo de coisas os estudantes estão a fazer pelos órfãos?

4. O que o vice-presidente do corpo de estudantes chamou a este ministério e porquê?

5.“Ricos são
pelo que somos capazes de

por mais do que nós apenas ___________mas

6. Enumera pelo menos três coisas pelas quais és apaixonado.
_______________________________________________________________________________________________
7. Pense como poderia usar estas três coisas para expressar amor em acção na tua comunidade ou
internacionalmente.
_______________________________________________________________________________________________
8. Quais as desculpas que David e Jan Maiden poderiam ter dado quando lhes pediram para ir aonde nunca tinham
estado?
_______________________________________________________________________________________________
9. Qual foi o resultado da disposição de David e Jan em avançar para um território não familiar para mostrar amor em
acção?

FOLHA PARA DISTRIBUIÇÃO - Lição 8
Dar Acção ao Nosso Amor
PASSAGEM BÍBLICA para Reflexão: Isaías 1:15-31, Tiago 1:19-27, Tiago 2:14-26
Histórias Missionárias:
Os estudantes do Asia-Pacific Nazarene Theological Seminary compartilharam o amor de Jesus com as crianças órfãs que
viviam debaixo da ponte logo do outro lado dos muros do seminário.
Chamaram-no seu “Ministry Riches". O vice-presidente do corpo de estudantes disse: “Enriquecimento se define como muito
mais do que aquilo que recebemos, é antes o que somos capazes de dar.”
David e Jan Maiden, nos seus 70 anos de idade, comprometeram-se a levar avante uma tarefa para a qual nunca se tinham
preparado e nunca tinham feito anteriormente. Em 1965 David trabalhara num ministério de transporte numa igreja do
nazareno na Califórnia. O ministério cresceu de 40 para mais de 500 crianças. Nas palavras de Dave “aconteceu porque
lhes mostrávamos o amor de Jesus”. Quando o pedido para compartilhar este mesmo amor na reabertura de uma igreja do
nazareno no Colorado, respondeu positivamente. No espaço de um ano a Rocky Ford Church of The Nazarene viu a sua
congregação crescer com novos convertidos, baptismos e novos membros. Agora cerca de 45 pessoas frequentam esta
igreja que o amor alcançou.
Factos Fascinantes:
• Entre as nações industrializadas, os Estados Unidos da América possui o maior número de mulheres e crianças
sem abrigo. (Pesquisa o número de pessoas sem abrigo na tua comunidade ou país.)
• Estima-se que há cerca de 100 milhões de sem abrigo no mundo
O Ponto de Conexão:
Que riquezas de amor estamos a guardar em vez de usar no serviço do nosso Senhor e Salvador? Quais são as tuas
paixões? Usa-as para compartilhar o amor de Jesus e atender as necessidades de pessoas na comunidade.

FOLHETO - Lição 9

Educar Jovens – Impactar o Mundo

1. “Nosso
igreja de amanhã.”

em

será

a

2. Qual o impacto da tua igreja de infância na tua vida hoje?
3. Que idade tinha quando entregou a sua vida a Cristo?
4. Quem foi a maior influência nesta decisão?
5. Peça aos que aceitaram a Cristo antes dos 13 anos que levantem as mãos. Quantos?
6. Quantos frequentaram a EBF enquanto crianças?
7. Quantos trabalharam como voluntários na EBF?
8. Quantos actualmente trabalham em algum tipo de ministério com crianças?
9. Enumere cinco formas pelas quais alguém pode ajudar no ministério de crianças sem ser professor.
1.
2.
3.
4.
5.
10. Já pensou em servir como voluntário numa classe de crianças para apoiar e encorajar o professor? Não espere que
alguém o chame. As crianças estão a ficar sem atenção devida por causa da falta de trabalhadores.
11. Como pode a tua igreja associar-se com uma das outras regiões globais para ajudar a desenvolver líderes juvenis?
___________________________________________________________________________________________
12. Hoje, em áreas como Austrália, temos igrejas sem pastor. Há uma necessidade urgente de jovens líderes. O que
podemos fazer para responder a esta necessidade?

FOLHA PARA DISTRIBUIÇÃO - LIÇÃO 9
Educar Jovens – Impactar o Mundo
PASSAGEM BÍBLICA para Reflexão: Génesis 37:2; 39:1-6; I Timóteo 4
História Missionária:
Em 2004 as irmãs Lamara e Esther frequentaram a Escola Bíblica de Férias na Arménia. Uma equipa de trabalhadores
nazarenos estava a lançar as bases para começar uma igreja e começar a EBF. Compreenderam que as crianças são o
futuro da igreja. Nos anos seguintes os familiares das jovens também aceitaram a Cristo e usaram o Kids Club para plantar a
igreja. O seu pai e irmã agora pastoreiam uma Igreja do Nazareno ali perto.
Stephen e a sua família viviam nos pântanos de Filipinas. Quando foram forçados pelo governo a se realojarem, os
nazarenos convidaram-nos a ficar na sua igreja. Mais tarde esta família começou uma igreja em sua casa. Stephen agora é
Coordenador Estratégico de Campo para a Igreja do Nazareno nas Filipinas e Mecronesia.
Factos Fascinantes:
• Uma pesquisa do Barna diz que metade dos Americanos que aceitaram Jesus fizeram-no antes de completarem 13 anos
de idade.
• 52% de pastores que em criança decidiram seguir Jesus, fizeram-no durante um acampamento ou EBF.
Ponto de Conexão:
As crianças são mais receptivas ao evangelho! Sendo assim, porque, então, na maioria das vezes é difícil
recrutar trabalhadores para o ministério infantil? As sementes da verdade plantadas hoje no fértil coração das
crianças são a esperança da igreja de amanhã. Sê tu também um voluntário!

FOLHA PARA DISTRIBUIÇÃO - Lição 10
Responder à Chamada
PASSAGEM BÍBLICA para Reflexão: I Samuel 3:1-21; Actos 16:6-15; I Pedro 3:13-17
Histórias Missionárias:
Os coreanos Sunny e Lisa passaram a sua lua-de-mel numa viagem de Trabalho e Testemunho na China. Algo nestas
viagens normalmente toca fundo nos corações dos membros das equipas. As pessoas regressam a casa na esperança
de voltar ou com vontade de ajudar outros a ir. Deus confirmou a chamada de Sunny e Lisa para irem. A sua igreja
sabiamente encorajou-os a se prepararem através da Asia Pacific Nazarene Theological Seminary e agora o casal está a
servir na Mongólia.
Derek e Kelty acreditavam que estavam muito bem a servir como pastor de jovens no Michigan. Tinham tudo o que
precisavam. A ideia de mudar a família para o interior de Chicago simplesmente estava fora da sua zona de conforto. Mas
através da oração e do jejum descobriram que o que queriam não era o que precisavam. Deus tinha algo para eles. Saindo
para fora da sua zona de segurança, mudaram-se para Chicago e estão entusiasmados, deixando que Deus tome conta de
tudo.
Factos Fascinantes:
• A Coreia do Sul é actualmente o segundo país no mundo com mais missionários cristãos.
• Cerca de 25% do mundo não tem uma igreja evangélica na sua área de residência.
Ponto de Conexão:
O Corpo de Cristo tem muitos membros. Na missão global há aqueles que “VÃO” e aqueles que “ENVIAM”. Alguns vão para
terras desconhecidas e outros ficam em casa e “seguram a corda”, através da oração e do apoio financeiro. Não temos um sem
o outro.

FOLHA PARA DISTRIBUIÇÃO - Lição 11
Cristianismo Incarnacional – Com Cristo na Cidade
PASSAGEM BÍBLICA para Reflexão: Filipenses 2:5-13; Lucas 10:1-12; João 1:14
Enfases das Histórias Missionárias:
Em 2012 um Superintendente Distrital Nazareno foi para os limites da cidade de Chicago e orou para que outros se
juntassem a ele. O seu alvo era estar na linha dos Reach 77 – aquelas 77 cidades interiores da vizinhança de Chicago e
alcançá-las com o amor de Jesus. Deus respondeu às suas orações quando um casal sentiu-se movido a se mudar e a se
juntar ao trabalho. O seu desejo era “fazer a vida juntamente com os quebrantados para que, através do relacionamento, a
verdade do amor e da redenção de Deus pudessem fazer-se conhecidos". Coisas maravilhosas estão a acontecer, incluindo
membros de gangues sendo salvos.
Andando pelas ruas de Cactus, Texas, é como andar por vários países estrangeiros ao mesmo tempo, com 17 grupos étnicos a
viverem juntos. Deus trouxe mais trabalhadores quando os nazarenos começaram a viver vidas encarnadas com a comunidade –
portas começaram a abrir-se e vidas estão a ser impactadas para a eternidade.
Factos Fascinantes
• Em 2013 a organização Barna declarou que “apenas 14% dos que hoje se auto-identificam como cristãos – apenas um de
sete cristãos -- parece representar os actos e atitudes … consistentes com os de Jesus.”
Ponto de Conexão:
Os perdidos não se interessam pelo que sabemos, simplesmente querem saber se nos importamos. Cristianismo
Encarnado é a melhor forma de alcançar os outros na comunidade. De que forma estás a deixar Jesus brilhar por teu
intermédio?

FOLHA PARA DISTRIBUIÇÃO - Lição 12
Considerar todas as Necessidades de Saúde de uma Comunidade
PASSAGEM BÍBLICA para Reflexão: Lucas 4:16-21; Actos 3:1-16; Isaías 58:6-10
História Missionária:
A resposta dos nazarenos às necessidades das pessoas de Rowenas nos pântanos de Manila durante a epidemia da Febre
Dengue abriram as portas para plantarem uma igreja numa comunidade com cerca de 2.500 pessoas. As pessoas não
estavam a responder ao evangelho até o evangelho calçar seus sapatos e preocupar-se com suas necessidades. A
prevenção de doenças através de água potável na comunidade foi o começo. A igreja que resultou é agora uma parte pivó
numa comunidade que antes estava fechada.
Quando um Pastor em Papua Nova Guiné visitou os pacientes no Kudjip Nazarene Hospital, ele reparou que os
enfermeiros muitas vezes eram chamados a responder para lá das necessidades físicas. O programa de treinamento do
hospital não incluía formação espiritual e assim o Pastor Berita ofereceu-se para ensinar discipulado e formação
espiritual até que um programa formal foi introduzido no Colégio de Enfermagem. Agora os enfermeiros estão a fazer um
ministério holístico (considerando todos os factores da saúde), levando a igreja aonde ela ainda não está e onde pastores
e missionários tradicionais podem nunca ser bem-vindos.
Factos Fascinantes:
• Em Papua Nova Guiné há cinco médicos por 100.000 pessoas, quando a média mundial é de 139 médicos para
100.000 pessoas.
Ponto de Conexão:
Ao nos tornarmos em mãos e pés tangíveis de Cristo e consideramos todas as necessidades de saúde das comunidades,
portas se abrirão para compartilharmos o evangelho tanto fora como dentro de casa.

FOLHETOS CAUSA 1
FOLHETO Sessão 1
PLANTAR SEMENTES E RESPONDENDO ÀS NECESSIDADES
PORQUE PESSOAS NÃO SÃO PROJECTOS
“Porque pessoas não são projectos” é parte da filosofia de muitas das igrejas do nazareno nas áreas de missões mundiais,
incluindo o Campo da Europa Central e a Região da Eurásia.
Esta frase faz parte de uma perspectiva ministerial que tende a valorizar as pessoas como Jesus faz – onde estão, como são,
sem predeterminar um programa ou plano que as leva ao cristianismo através de determinados passos.
Há situações globais e locais nas quais os esforços dos ministérios de compaixão são válidos, ajudam e dão vida. Como
corpo de crentes, temos de nos envolver a estes níveis. Para ser eficientes, temos de compreender onde e como o ministério
de compaixão pode transformar pessoas em projectos. Uma boa pergunta que podemos fazer a nós próprios é: “Este
programa para pessoas é de alguma forma manipulativa?”
As seguintes oito “bandeiras vermelhas” podem ajudá-lo a avaliar o seu programa ministerial ou a sua filosofia de ministério
para ter certeza de que não é manipulativa ou disfuncional do ponto de vista filosófico.
8 formas de se saber se o programa de compaixão pode estar fora do alvo:
CORDAS ESPIRITUAIS. O recurso ou donativo tem uma “corda espiritual” anexa: uma bolsa de comida mas só se ficar para
o culto.
FOCO DESONESTO. “Sanduiche e Isca” é um termo que significa que alguém diz que está a oferecer determinado programa
ou produto, mas as pessoas que são atraídas pela oferta descobrem que afinal o produto ou programa é diferente do
prometido. No sentido missionário, isto significaria que algo bom é oferecido, mas quando as pessoas chegam, recebem
extras espirituais inesperados: por exemplo, uma aula de Inglês para aprendizes é afinal um estudo bíblico não anunciado.
O RICO DISPONIBILIZA. Assume que apenas os recursos de valor têm uma etiqueta de preço, e portanto, a forma de
distribuição parte sempre da pessoa mais rica para o indivíduo mais pobre. Esta visão não considera os receptores como
pessoas de valor.
O QUE DÁ SABE MAIS. Programas ou interações com base na crença de que aquele que oferece os recursos é um ser
mais inteligente ou mais capaz. Neste caso, a pessoa que disponibiliza os recursos toma todas as decisões.
PROBLEMAS DO PRIMEIRO MUNDO. Assume que algo feito de determinada forma em determinada cultura terá o mesmo
sucesso se transplantado para outra cultura.
SÓ OS ESCOLHIDOS. Procura pessoas que parecem estar a avançar espiritualmente e compartilha os recursos com elas
enquanto deixa de lado aquelas que parecem ser menos promissoras espiritualmente.
MOSTRA-ME O DINHEIRO. Faz da afluência financeira ou prosperidade material um indicador do amor e da felicidade de
Deus para com determinada pessoa. Passa a ideia de que crescimento espiritual é o mesmo que enriquecer-se com coisas
materiais.
IGREJA LOCAL NÃO DÁ AUTORIDADE. Tira a motivação para ministérios de compaixão das mãos das pessoas da igreja
local e coloca esta autoridade na instituição. A instituição continua a usar a igreja local não como parceira no ministério, mas
como uma fonte de mão-de-obra barata.

CAUSA 1
FOLHETO Sessão 2
AS SEMENTES DE RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS
Pode até ser um “Elitista Espiritual” (acha que é mais espiritual do que os outros) Se….
É fácil ficarmos focados no alvo final de “alcançar o mundo para Cristo” (um grande alvo!) que nos concentramos no nosso
programa para alcançar os alvos e categorizamos as pessoas como grupos a serem alcançados e não pessoas a serem
amadas. Está realmente focado nas pessoas, suas necessidades individuais e seus corações e personalidades? Se
responderes “culpado” à maioria dos pensamentos abaixo, poderá ser um “elitista espiritual” – mais preocupado com o alvo
do que com os indivíduos. Determine o que pode estar errado nestas situações.
1. Você determina onde as pessoas estão numa balança mais ou menos assim:
— Não ter qualquer conceito de Deus ou das necessidades nas suas vidas.
— Compreender que precisam de alguma coisa.
— Estar interessado nalguma coisa “espiritual” mas não necessariamente no Deus da Bíblia
— Vagamente interessado no cristianismo.
— Ciente do evangelho, mas não aceitando-o.
— Aberto ao evangelho, mas com dificuldades.
— Pedindo que Jesus entre nos seus corações.
— Salvo (pensa que sim), mas não vê muitas evidências.
— Aprender os básicos do cristianismo e começar a agir sobre eles
— Prosseguindo em Cristo através de vidas pessoas e da igreja.
— Cristão consagrado
— Comprometido a crescer e servir.
2. É rápido a responder às necessidades – como dar de comer a pessoas numa missão de resgate – mas sem tomar um
minuto para se sentar e falar com as pessoas que “serve”
3. Treina as pessoas em como estabelecer relacionamentos com outros que acabarão por florescer e frutificar
espiritualmente.
4. Fala de quantas pessoas chegam para a dispensa de comida que a sua igreja oferece e refere-se às pessoas que ajuda
como “os pobres”.
5. Fala sobre todos os “pobres” na tua comunidade – sem sequer notar os feridos da sua igreja.
6. Diz aos “pobres” ou “não crentes” o que precisam saber com base na sua compreensão e não na sua pesquisa ou em
conversas com eles.
7. Usa os membros para descrever como a sua igreja ou seu ministério cresceu.
8. A sua igreja realiza eventos para “alcançar os perdidos da comunidade” ou tens “festas com um propósito.”
9. A sua ideia de uma viagem missionária é ir à vizinhança que aparenta ter necessidades e limpá-la para que possa parecer
como acha que deve.
10. Tende a pensar que pessoas que falam outra língua, vivem num bairro “mau”, se aproveitam da ajuda governamental ou
tenham diferentes pontos de vista política e não têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo.

11. Quando conhece alguém, está mais interessado em saber onde está numa escala espiritual do que saber como é a sua
personalidade e quem é.
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OUVIDOS PARA A COLHEITA
Graça Preveniente
Nós [A Igreja do Nazareno] cremos que a criação da raça humana à imagem de Deus inclui a capacidade de escolher entre o
bem e o mal e que, assim, seres humanos foram feitos moralmente responsáveis; que pela queda de Adão se tornaram
depravados, de maneira que agora não podem voltar-se nem reabilitar-se pelas suas próprias forças e obras à fé e à
invocação de Deus. Mas também cremos que a graça de Deus mediante Jesus Cristo é dada gratuitamente a todos os seres
humanos, capacitando todos os que queiram converter-se do pecado para a rectidão, a crer em Jesus Cristo para perdão e
purificação do pecado, e a praticar boas obras agradáveis e aceitáveis à Sua vista.
Cremos que todas as pessoas, ainda que possuam a experiência de regeneração e inteira santificação, podem cair da graça,
apostatar e ficar eternamente perdidas e sem esperança, a menos que se arrependam do seu pecado.
(A imagem de Deus e a responsabilidade moral: Génesis 1:26-27; 2:16-17; Deuteronómio 28:1-2; 30:19; Josué 24:15; Salmos
8:3-5; Isaías 1:8-10; Jeremias 31:29-30; Ezequiel 18:1-4; Miqueias 6:8; Romanos 1:19-20; 2:1-16; 14:7-12; Gálatas 6:7-8
Incapacidade natural: Jó 14:4; 15:14; Salmos 14:1-4; 51:5; João 3:6a; Romanos 3:10-12; 5:12-14, 20a; 7:14-25
Graça gratuita e obras de fé: Ezequiel 18:25-26; João 1:12-13; 3:6b; Actos 5:31; Romanos 5:6-8, 18; 6:15-16, 23; 10:6-8;
11:22; 1 Coríntios 2:9-14; 10:1-12; 2 Coríntios 5:18-19; Gálatas 5:6; Efésios 2:8-10; Filipenses 2:12-13; Colossenses 1:21-23;
2 Timóteo 4:10a; Tito 2:11-14; Hebreus 2:1-3; 3:12-15; 6:4-6; 10:26-31; Tiago 2:18-22; 2 Pedro 1:10-11; 2:20-22)
Tirado de: http://nazarene.org/ministries/administration/visitorcenter/articles/display.html
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PLANTANDO COMIDA
UM HOMEM
Um agricultor deu generosamente para as missões globais para lá dos seus 10% de dízimo, ano após ano. Mas ele orou para
que Deus lhe mostrasse uma forma de dar não só o dinheiro, mas também de usar as suas capacidades agrícolas para
missões. Ele orou tal oração durante um quarto de século.
UM PAÍS
A Bulgária era uma vez o centro da agricultura da antiga União Soviética e dos países do Bloco do Leste. Mas quando a
Cortina de Ferro da Guerra Fria caiu, as quintas comunais desapareceram e os conhecimentos e capacidades de fazer
agricultura numa terra fértil rapidamente morreram.
Em 2013, a União Europeia (UE) apresentou um estudo que identificou a parte nordeste da Bulgária como a mais deprimida
economicamente em toda a União Europeia (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/10399-20131211.pdf see p. 19). A
UE libertou ajuda financeira na esperança de provocar uma recuperação agrícola no país. Havia financiamento para cereais,
cultura aquática e criação de gado.
Mas as capacidades agrícolas tinham morrido com os agricultores que caíram com a Cortina de Ferro.
O país tinha homens fortes, dispostos, capazes e desesperados para trabalhar mas que não conseguiam pôr comida na
mesa porque não havia trabalho disponível. Famílias inteiras passaram mal durante os meses frios de Inverno. Famintos.
Desesperados. Desalentados.
Tragicamente, alguns destes homens e famílias sequer tinham ouvido sobre o financiamento da UE. Assim, todo o dinheiro
estava ali parado na expectativa de que alguém se candidatasse.
As poucas pessoas que souberam da existência do financiamento não sabiam como lidar com a documentação, que era
confusa e difícil. Outros que queriam trabalhar tinham, no entanto, pouca experiência agrícola. Outros ainda nem sequer
sabiam ler para dar início ao processo.
Assim o dinheiro ficou lá. E as pessoas também lá ficaram. E continuavam com fome. E frio. E sem esperança
UMA IGREJA
Mas muito tempo antes, depois da queda da Cortina de Ferro, Deus plantara uma igreja nessa pobre área da Bulgária, na
região nordeste. Uma igreja que cresceu forte. Uma igreja que viu muitos dos seus jovens sair para procurar trabalho em
países mais ricos da UE. Uma igreja cujos membros recebiam dinheiro e roupas e comida e se aventuravam através dos
pântanos para entregar ajuda às vilas destruídas. Uma igreja cujos membros receberam através dos anos ajuda compassiva.
No tempo certo, Deus começou a agir de forma mais profunda. Ele orientou a igreja em Montana, Bulgária, no
desenvolvimento de um projecto que procurou a disponibilidade do financiamento da UE e depois distribuiu este
financiamento a pessoas que estavam dispostas a trabalhar na agricultura e produzir comida. Deus tinha preparado
nazarenos com capacidade e conhecimento para trabalhar com o sistema da UE.
Havia financiamento. E havia pessoas dispostas a trabalhar. E havia nazarenos dispostos a ajudar a encontrar, candidatar-se
e tratar com sucesso de toda a burocracia para os trabalhadores que estavam dispostos. O único recurso que faltava era a
habilidade para fazer agricultura e o conhecimento de um agricultor.
E a esposa do pastor recebeu no escritório da igreja uma pilha de inscrições para a UE, olhou para o missionário e disse:
“Pela primeira vez não estamos a pedir dinheiro para alimentarmos as nossas famílias. Precisamos de conhecimento.

Precisamos de formação. E precisamos de alguém que nos ensine a fazer agricultura para que sejamos capazes de nos
alimentar a nós mesmos.”
E havia um agricultor que nos últimos 25 anos vinha pedindo a Deus que abrisse uma porta para ele usar as suas
capacidades como agricultor para o bem do Reino.
O que tens em ti que Deus pode usar para o trabalho do Reino?
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PESSOAS PERDIDAS
“Eu sou uma pequena caneta na mão de um Deus escritor que quer enviar uma carta de amor para o mundo” -- atribuído a
Madre Teresa
Jesus disse: “Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: “Venham, benditos de meu Pai! recebam como herança o
Reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e deram-me de comer; tive sede, e deram-me de
beber; fui estrangeiro; e vocês me acolheram; estava nu, e vestiram-me; estive enfermo, e cuidaram de mim; estive preso e
visitaram-me.”
“Então os justos lhe responderão: ‘Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de
beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos
enfermo ou preso e fomos visitar-te?’
“O Rei responderá: ‘Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus irmãos menores a mim o fizeram” – Mateus
25:34-40
Para Pensar . . .
Enquanto lê a passagem de Mateus ou a citação de Madre Teresa, que palavras ou conceitos vêm à tua mente? Algum outro
verso bíblico?
Depois de ouvir durante a sessão o relatório sobre alguns dos assuntos específicos (órfãos, SIDA, escravatura) que
actualmente afligem o nosso mundo, que assuntos, injustiça, grupo de pessoas ou tragédia está na tua mente? (Pode ser
algum assunto fora dos três mencionados)
Toma algum tempo para orar em silêncio, pedindo a Deus para orientar e guiar os teus pensamentos e coração. Depois ora
conforme direcção do Espírito Santo.
Se te fosse possível realizar uma acção prática em qualquer dessas áreas, o que vem à tua mente?
Compartilha os teus pensamentos, perguntas e respostas desta sessão desta CAUSA com alguém no grupo. Orem juntos.
Guarda esta Folheto num lugar acessível e ora intencionalmente por estes assuntos.
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O MISTÉRIO DE LANÇAR SEMENTES E SATISFAZER NECESSIDADES
DESCOBRINDO O MISTÉRIO
Descubra algumas das evidências da actividade incarnacional e trabalho missionário de Deus na vida do Seu povo através
da Bíblia. Determina onde Deus está se revelando a Si mesmo encarnado e repara como alguns destes exemplos podem ser
eles mesmos encarnados.
No Jardim do Idem antes da Queda

Depois da Queda

Abraão e Sara

Moisés

Ester

Rute

Maria e José

Maria Madalena

Paulo
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A SEMENTE DA HOSPITALIDADE
1 Timóteo 3:2
“É necessário pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e
apto para ensinar.”
I Timóteo 5:8
“Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente.”
2 Reis 4:10
“Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para
ele. Assim, sempre que nos visitar ele poderá ocupá-lo.”
Jó 31:32
“Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante.”
Romanos 12:13
“Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade.”
1 Pedro 4:8-10
“sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente
hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça
de Deus em suas múltiplas formas.”
“A hospitalidade permanece proeminente na tradição (cristã) de viver… os convidados representam Cristo e se seguram no
carinho e boas-vindas da comunidade” —St. Benedict
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A COLHEITA DA HOSPITALIDADE
CONCEITOS ERRADOS de Hospitalidade
Hospitalidade é um dom espiritual a ser praticado por alguns. Muitas passagens bíblicas pedem ao povo de Deus que mostre
hospitalidade, “afeição pelo estrangeiro” (ver Hebreus 13:2). Porque a hospitalidade é também vista como um dom espiritual,
as pessoas assumem que os que não têm este dom estão livres deste mandamento. Mas Romanos 12:13 chama todos os
crentes a praticarem a hospitalidade.
Hospitalidade significa uma casa limpa, decoração criativa e boa comida. No Velho Testamento existe o entendimento de que
a hospitalidade é um passo de fé que algumas vezes torna o anfitrião vulnerável. Impõe-se aos recursos da família e requer
que o estrangeiro receba o melhor tratamento que se possa oferecer. O anfitrião assume a responsabilidade moral de
proteger o estrangeiro de qualquer perigo.
Hospitalidade é uma actividade de sentido único. Hospitalidade é aceite como uma actividade iniciada por uma pessoa (o
anfitrião) que serve à segunda pessoa (o convidado). Do ponto de vista bíblico, Deus é o anfitrião à nossa mesa. Recebemos
dele infinita bondade. Nesta posição, aprendemos a servir e a ser servido por Ele e pelos outros.
VIVÊ-LO
Uma Teologia de Hospitalidade
Se compreendemos a encarnação, veremos uma mudança radical de paradigma no qual a divindade desliza para a carne. A
realidade da encarnação leva-nos à teologia de hospitalidade, que acredita que todos têm algo a oferecer. Todos
necessitamos desesperadamente da graça que apenas Cristo pode dispensar.
A Colheita
O Criador deu dons a cada pessoa. Cada um de nós tem algo de valor para oferecer. Com frequência, a hospitalidade na
igreja assume que os que estão fora dos muros da igreja têm pouco a oferecer. Este conceito é suportado pelo conceito da
sociedade de que posses financeiras e materiais são os recursos mais importantes. Da mesma forma existe na igreja um
conceito de que os que estão fora dos seus muros têm pouco ou nenhum esclarecimento espiritual. Esquecemo-nos de que o
Espírito Santo trabalha em todos os lugares. Acreditamos que a Sua graça preveniente é fiel e sem falhas, persegue cada
pessoa que anda neste planeta. Assim, cada um de nós tem algo e alguma coisa a oferecer ao reino.
**********
**********
Nesta semana, veja NCM.org e examina a oferta de projectos: http://ncm.org/projects/all/.
Encontre algum projecto que talvez o teu grupo possa levar a cabo.
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O QUE HÁ DE ERRADO EM SATISFAZER NECESSIDADES?
A Despensa de Boas Novas da Igreja
Numa linda tarde de Verão, uma avozinha nazarena generosa e consagrada de nome Joyce parou, de pé, no corredor do
lado de fora da dispensa do Good News Church e sacudiu os ombros.
Era uma quarta-feira e a pequena congregação tinha acabado de cantar o seu hino de abertura. Os seus olhos voltaram-se
para o santuário, para onde um punhado de amigos a tinha reservado um lugar e para o outro Iado onde estava uma grande
família hispânica que tinha acabado de sair da cozinha da igreja com uma caixa de mantimentos.
Ela viu o garoto mais pequeno dar uma palmada no irmão mais velho e desatar a correr logo de seguida. Ela os tinha
convidado para que ficassem na igreja, mas como sempre, a família recusou muito educadamente. Parece que só se
importavam com o que lhes davam gratuitamente. Apesar de todo o esforço da igreja, não conseguiam fazer com que a
comunidade circundante que não falava inglês viesse aos cultos.
Joyce até tinha tomado algumas lições do espanhol para que pelo menos fosse capaz de dizer algumas palavras e se
comunicar com eles. Parecia que nada conseguia fazer com que essas pessoas fossem para lá da porta da dispensa e
entrassem na igreja, onde potencialmente poderiam encontrar Deus.
Sacudindo os ombros e sentindo-se um pouco frustrada, Joyce entrou no santuário. Assentou-se e, reclinando a cabeça,
orou pedindo orientação e sabedoria divina.
Algum tempo depois, Joyce levantou a cabeça com um novo brilho nos olhos. Ela mal podia esperar pelo dia seguinte. Deus
tinha-lhe mostrado que … (agora terminas tu a história!)
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A ERA DA INFORMAÇÃO
Sabia?
De acordo com Joshua Project, há 9.760 grupos de pessoas no mundo. Desses, 42% não foi ainda alcançado com o
evangelho. Isto soma cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo!
Conquanto poderá não nos ser possível alcançar estas pessoas a partir de nossa casa, aprender sobre eles e orar por eles
nunca foi tão fácil!
A Idade da Informação
Vivemos num mundo no qual é possível encontrar informação sobre qualquer assunto que se quer. A resposta é sempre uma
busca na internet.
O Joshua Project aceitou como sua tarefa compilar estatística e informação correctas sobre grupos de pessoas e alcançá-las
para Cristo. Visite JoshuaProject.net e encontre lá o Unreached People Group of the Day na secção Pray desta página da
web. Aprenda sobre um novo grupo, ora por ele e tweet sobre ele (se não sabe como tweetar, poderá aprender isto numa
outra sessão).
Encontrar-se com os Nossos Missionários
A MNI possui uma grande quantidade de informações sobre os missionários da Igreja do Nazareno. Pode-se aprender sobre
eles e orar especificamente por cada um deles através de app.nazarene.org/MissionaryProfiles na web. Também pode
sempre visitar a página regional ou o Engage Magazine (http://engagemagazine.com/).
Visite o site Missionary Profile na web e seleccione um missionário. Leia a sua história e ore por ele! Também pode tweetar
um link para a sua biografia e encorajar outros a orarem por ele.
E para saber sobre as necessidades dos missionários pode visitar http://nmi.nazarene.org/PML_Email.html e subscrever o
Prayer Mobilization Line (PML), o qual apresenta sempre motivos de louvor e pedidos de oração da Missão Nazarena
Internacional (ou siga PML no Facebook em (https://www.facebook.com/NMIORAÇÃOy).
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CRIAR CONSCIÊNCIA
Sabia?
A Igreja do Nazareno assume uma postura ao explicar aos seus membros, na qualidade de cristãos, que eles têm
responsabilidade em relação aos pobres e devem agir nesse sentido. Na secção 903 do Manual da Igreja do Nazareno lê-se:
“entendemos que a santidade cristã é inseparável do ministério aos menos favorecidos e que ela leva o cristão para além de
sua própria perfeição individual, conduzindo à criação de uma sociedade e mundo mais justos e imparciais.”
Saber é Meia Batalha Ganha
Na década de 80, os desenhos animados G.I. Joe terminavam cada episódio com uma lição desenhada para ensinar as
crianças alguma coisa que seria importante para elas. O slogan – depois do qual as crianças diriam “Agora eu sei!” – era
“Saber é Meia Batalha Ganha!”
Queriam alguma coisa. Não nos será possível agir ou tomar alguma posição contra a injustiça no mundo sem primeiro saber
o que é injustiça. As redes sociais são a avenida perfeita através qual podemos fazer ouvir a nossa voz. Quanto mais
espalharmos o conhecimento sobre as questões da justiça no mundo mais lembramos a nós mesmos e aos outros acerca da
base escriturística da sua importância, mais pessoas começarão a trabalhar para as corrigir.
Ministérios Nazarenos de Compaixão: Criar Consciência
Visite o NCM.org na web. Na página vai encontrar uma secção chamada “Awareness.” Lá há secções sobre HIV/AIDS,
ambiente, negócio justo, tráfico humano, e pobreza & fome. Seleccione uma ou mais páginas e leia as informações.
Descubra um facto que possa compartilhar com os outros através das redes sociais. Pode compartilhar na nossa página de
Missão Viva no Facebook https://www.facebook.com/groups/livingmission/.
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O MUNDO É PEQUENO
Sabia?
Nos primeiros dias do Tweeter podia-se ir ao twttr.com (o nome original do Twitter) e ler todos os tweets que estavam sendo
enviados no mundo inteiro em tempo real. Hoje há cerca de 9.100 tweets por segundo, o que torna impossível lê-los todos
como anteriormente.
“Configurando o meu twttr.”
Este foi o primeiro Tweet enviado por @Jack, o fundador do Twitter. Ainda hoje pode-se encontrá-lo na sua conta. É fácil
configurar uma conta no Tweeter. Se já tem uma, pode ir para a secção “Sho to Follow” (Quem Seguir).
•Vá ao Twitter.com e preencha a informação em “New to Twitter (Novo no Twitter)”. Novo Completo é o nome que as pessoas
verão na tua conta. Depois clica em “Inscreva-se no Twitter”
• Na página do texto ser-lhe-á pedido para escolher um nome de usuário. Ali é onde criará algo parecido com @NMIglobal
(esta é a conta da MNI). Depois faça click em "Criar a minha conta.”
•Siga as instruções na tela. O Twitter fará sugestões de contas que poderás querer seguir. Se algum te interessar, faça click
em "seguir", próximo ao nome. Há também uma caixa de busca. Procura nas contas mencionadas em “A quem seguir"
abaixo (não tem de incluir o @ quando estiver à procura delas). Uma vez incluídas na tua lista, clica em "Próximo.”
• Conduzir-te-á através de instruções como incluir uma fotografia tua, criar uma pequena biografia para explicar quem és,
etc. Quando terminar, terá uma conta Twitter, e verá actualizações de todas as contas que estiver a seguir!
• Na caixa marcada "Escreva um Tweet” compartilha o que tens a dizer. Inclua o #1LivingMission (exactamente como está
escrito aqui, tudo numa só palavra, com o #) para que as pessoas possam clicar e encontrar outros nesta CAUSA. Quando
escrever o cardinal, o Twitter apresentará uma página com todos os comentários que têm #1LivingMission neles.
Quem Seguir
Durante as próximas semanas falaremos sobre diferentes organizações. Siga-as agora para se manter actualizado com o
que estão a fazer e para aprender como as tecnologias estão a fazer diferença no mundo hoje.
NMI’s twitter handle: @NMIglobal
Church of the Nazarene: @Nazarene
Nazarene Publishing House: @Nazpublishing
Nazarene Compassionate Ministries: @NazCompassion
Wesleyan Holiness Digital Library: @WHDLibrary
Water.org: @Water
Orphan Project: @OrphanProject
Joshus Project: @JoshuaProject
YouVersion Bible app: @YouVersion
World Mission Broadcast: @WMBroadcast
NMI ORAÇÃO Mobilization Line: @NMIORAÇÃO
Missão Viva: @1LivingMission
Procurar “Nazarene” e veja que outros programas nazarenos pode encontrar!
E Agora?
Nestas sessões e durante as próximas semanas continue usando a sua conta Twitter. Por agora, entra com regularidade
para ver sobre o que as pessoas estão a falar. Descobre outras pessoas para seguir e continue a compartilhar os teus
pensamentos e orações. Usa #1LivingMission sempre que falar sobre experiências com a MNI.
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MULTIPLICA A TUA VOZ
Sabia?
Uma das grandes coisas sobre redes sociais tais como Facebook, Twitter e Pinterest é a possibilidade de compartilhar. O
Twitter post mais reenviado até ao momento tem sido uma fotografia de 12 celebridades juntas nos Óscares de 2014. Já foi
reenviado milhões de vezes. CAUSAS importantes do Reino de Deus podem não gerar números como estes, mas isto não
significa que não devemos compartilhar questões que ajudam a espalhar a missão divina!
O que é um “Retweet?”
Se é um novato no Twitter é normal fazer perguntas como esta. Um retweet, de forma muito simples, é quando alguém mais
repassa ou compartilha tuas mensagens com aqueles que te seguem. Assim se @NMIglobal tweet alguma coisa pode
compartilhar a mesma coisa com aqueles que o seguem mas ainda não seguem MNI. Tudo quanto tem de fazer é clicar no
botão RT e assim que o fizer está a multiplicar a sua voz!
Doa a Tua Voz
Uma outra forma de espalhar a sua voz para ajudar outros a aprender sobre causas importantes é encorajar outras a fazer
tweet sobre o mesmo assunto. Um exemplo disto é a maneira como Water.org desenvolveu uma forma de o fazer pedindo às
pessoas para doarem a sua voz. Se alguém assinar usando o seu programa “Donate Your Voice,” cerca de uma vez por mês
eles automaticamente postarão ou farão um tweet na sua página do Facebook ou no Twitter para ajudar a espalhar a palavra.
Vá a power.water.org na web e clica em “Join” para assinar e doar a sua voz. Veja como é feito e veja a hipótese de repetir
isto para fazer passar a mensagem.
Espalha a Palavra!
Sempre que encontrar algum tweet que acha valer a pena, ajuda a pessoa ou organização a multiplicar a sua voz reenviando
o tweet! Por outro lado, não deixe de usar #1LivingMission quando tweetar sobre as experiênas do MyNI:
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FOLHETO Sessão 5
SMS COMO MINISTÉRIO
Sabia?
É verdade que muitas nações emergentes tinha poucos telefones. Telefones com linha eram muito caros e não eram
prioritários em muitos lugares. A entrada em cena dos telefones celulares mudou a face das comunicações globalmente –
especialmente nas nações emergentes. Em muitos lugares as comunicações acontecem maioritariamente através de
telemóveis e até mesmo smart phones! Tal como entre as gerações mais jovens nos Estados Unidos da América, a
comunicação nas nações emergentes é na maioria das vezes dominada por mensagens de texto (ou SMS, como é mais
conhecido)
SMS uma Oração
SMS certamente tem limites. Não é tão eficaz para longas conversas e não oferece a intimidade de uma conversa face a
face. Mas é uma excelente forma de se manter em contacto com as pessoas que não consegue ver todos os dias. Envia hoje
um SMS a alguém com um verso bíblico, uma oração ou outra forma de encorajamento!
SMS em grande escala
Companhias como FrontlineSMS (www.frontlinesms.com) estão a oferecer formas de enviar SMS a partir do computador e
para grande número de pessoas. É um software gratuito que se pode usar com relativamente pouca ajuda técnica. Aproveita
para visitar o seu website e pensa como pode ser usado no campo missionário ou em apoio a missões (e veja alguns
exemplos de como já é).
E Não Se Esqueça . . .
SMS e Twitter são primos! Já perguntou porque o Twitter tem um limite de 140 caracteres por cada tweet? Foram
originalmente criados para serem enviados, usando o SMS. Não se esqueça de compartilhar o que aprendeu sobre missões
usando #1LivingMission!
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FOLHETO Sessão 6
O PRATO DE OFERTA DIGITAL
Sabia?
De acordo com o relatório do Giving USA 2014, 2013 foi o quarto ano consecutivo em que as doações de caridade cresceram
nos Estados Unidos da América. Esta é uma estatística muito encorajadora, mas há alguns problemas. Apesar do
crescimento, as doações não atingiram completamente os números verificados antes da recessão de 2007. Mais
preocupante ainda, enquanto as doações gerais estão a crescer, as doações para organizações religiosas tendem a diminuir.
Mesmo sabendo que muitas organizações seculares estão a fazer grandes coisas no mundo, merecedoras do nosso apoio,
entretanto é importante que continuemos a apoiar as organizações que estão expressamente a promover o reino de Deus.
“Stop” para Mudar
Umas das frustrações sobre dar é que na maioria das vezes não sabemos com certeza como o nosso dinheiro vai ser usado.
Os Ministérios Nazarenos de Compaixão estão a mudar este cenário. Vai a givingcatalog.ncm.org na web para “comprar”
formas de dar. Pode patrocinar uma criança, providenciar material de treinamento na prevenção contra o HIV, ou apoiar um
empreendedor a criar oportunidades de negócio. Explora as oportunidades que ali estão e escolha a que mais lhe interessar.
Pensa em dar e fala sobre isso no Facebook e no Twitter para que outros possam também encontrar oportunidades para
fazer o mesmo.
Junta-te a um GO Project
O Global Orphan Project criou uma forma não só de multiplicar a sua voz, como também de multiplicar as suas doações.
Visita my.goproject.org e veja através de projectos que pessoas criaram para apoiar a sua missão cristã de providenciar
cuidados para órfãos. Considere criar o teu próprio projecto e encontrar membros de equipa dispostos a se associarem a ti.
Não se esqueça de compartilhar o seu projecto usando #1LivingMission!
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FOLHETO Sessão 7
BIBLIOTECAS MULTI-LINGUE
Sabia?
De acordo um estudo de 2013 dos Gideões, através dos tempos mais de 6 bilhões de Bíblias já foram impressas. Nenhum
outro livro jamais sequer chegou perto deste tipo de distribuição, mas ainda assim milhares de línguas faladas no mundo
ainda não possuem uma tradução da Bíblia.
A e-Bíblia
Apesar de existirem muitos apps e versões digitais da Bíblia, a mais largamente usada é a chamada YouVersion. Se tem um
smart phone ou um tablet, Há boas hipóteses de já a ter instalada. Já foi instalada mais de 100 milhões de vezes. Se ainda
não a tem, procure-a na tua loja de aplicações ou então visita YouVersion.com na web para a encontrar.
Procura um versículo que seja importante para si e compartilha-o no Twitter.
A Biblioteca Digital de Santidade Wesleyana (Wesleyan-Holiness Digital Library)
A Bíblia não é a única fonte importante para o trabalho missionário. A Biblioteca Digital de Santidade Wesleyana é uma nova
plataforma revolucionária para publicadoras e autores compartilharem livros digitais e recursos gratuitos em múltiplas línguas.
Visita whdl.org na web, e começa uma conta. Pode pesquisar a sua crescente selecção e baixar livros do seu interesse.
Compartilha links das suas pesquisas no Twitter usando #1LivingMission!
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FOLHETO Sessão 8
NUNCA LONGE DA CASA
Sabia?
“A Igreja do Nazareno continua comprometida com o espírito missionário que caracteriza a nossa denominação desde os
seus primórdios. Porque Deus é um Deus missionário, as missões têm de continuar a estar no centro de tudo quanto
fazemos como igreja.” – Junta de Superintendentes Gerais, Relatório da Junta Geral, 2014.
Missionários Nazarenos
A Igreja do Nazareno neste momento emprega mais de 600 missionários e voluntários contratados, todos apoiados pelo
Fundo de Evangelismo Mundial. Alguns recebem salários; outros, como os voluntários contratados, são apoiados pelo
sistema e pela estrutura montadas por causa do FEM. Missionários, voluntários, sistemas e estruturas, tudo isto é essencial
para a estratégia evangelística da igreja a nível global. Líderes nacionais continuam a aumentar e têm de ser assim, mas isto
acontece por causa da nossa base missionária de ensino, orientação e suporte no geral.
ELOS (LINKS)
Tal como a maioria das pessoas que trabalham com os ministérios cristãos, os missionários não recebem grandes salários.
Muitas vezes eles usam esse salário para responder às necessidades relacionadas com o seu ministério, e são obrigados a
tomar muitas decisões que afectam o uso do seu dinheiro. O ministério ELOS (LINKS) na Igreja do Nazareno liga distritos e
igrejas com missionários que podem “adoptar” para apoio espiritual, emocional e prático.
Descubra quem é o vosso missionário ELOS (LINKS) perguntando ao presidente local ou distrital da MNI ou ao coordenador
do ELOS (LINKS). Estude a possibilidade de enviar com regularidade uma mensagem de apoio e encorajamento – até
mesmo uma oração ou passagem bíblica – através do Facebook, SMS, e-mail. Usa o Twitter para lembrar aos outros que
devem orar por estas pessoas que corajosamente responderam à chamada de Deus para “Ir” muitas vezes a lugares até
hóstis.
Compartilha a tua experiência de interligação com outros missionários no Twitter usando #1LivingMission!

1. Ajunte itens NOVOS nas quantidades referidas abaixo. Faz um Pacote de Cuidados Primários para Crise (Crisis Care
Kits - CCKs) e sela o saco de plástico.
Inclui apenas os itens mencionados abaixo. Desviar-se desta lista pode levar toda a carga a ser rejeitada nas
alfândegas. Organize os CCKs em grupos de 6 para poder determinar o número de “banana boxes”, cartões de
papelão fortes, necessários.
2. Coloque os conteúdos abaixo em sácos de plástico de 2-galões OU 2.5- galões e sela tudo:
• 1 corta unhas
• 1 frasco médio de shampoo (12-18 oz.),
• 1 pente de cabelo forte
Favor usar fita-cola para selar
• 2 toalhas de mão
a tampa
• 4 toalhitas de rosto, tamanho de bolso
• 2 barras de sabão (tamanho – banho ou maior)
• 1 pequeno brinquedo de pelúcia
• 1 pasta de dentes média (4.0-6.4 oz.)
• 3 escovas de dentes (na embalagem original)
• 1 caixa de Penso-Rápido (30 ou mais)
3. Peça os cartões de papel em alguma loja local. Favor enviar os CCks apenas nas “banana boxes,” visto serem
todas do mesmo tamanho, o que elimina desperdício de espaço na embalagem.
4. Corte o papel castanho (normalmente na banana box) a meio e coloque no fundo da caixa.
Cole a outra metade no buraco da tampa (No caso de não haver papel na banana boxe, pode-se usar cartão
normal)
5. Encha cada caixa com seis (6) CCKs —nem mais, nem menos.
6. Não acrescente dinheiro nem literatura (incluindo qualquer coisa com o nome da igreja nela, notas, etc.) no CCKs ou
banana boxes.
7. Use fita adesiva forte para fechar todos os buracos no topo e na base da caixa. Depois feche a caixa com segurança.
Favor deixar as pegas das caixas livres; ajuda no manuseamento.
8. Ao endereçar a caixa, favor colocar o nome e endereço da igreja ou doador na secção “From”
e o endereço do armazém na secção “To”
9. Não embrulhe as caixas de banana em papel castanho ou papel de contacto nem coloque as caixas de banana cheias
dentro de outra caixa.
10. Se vive nos Estados Unidos da América envia as caixas para o seguinte endereço:
Via serviços postais:
Nazarene Relief Shipments
P.O. Box 117
Fawn Grove, PA 17321-0117
Para encomendas internacionais: Contacte o líder local das MNI.

Outros Serviços de Transporte, além
do Serviço Postal:
Nazarene Relief Shipments
5300 Fawn Grove Road
Pylesville, MD 21132

Para os seguintes estados—AZ,
CA, CO, ID, MT, NM, OR, UT,
WA, e WY:
Nazarene Relief Shipments
Hands of Hope
1201 South Powerline Road
Nampa, ID 8368

CURRICULO PARA CRIANÇAS
LIÇÃO 1: México, América Central e do Sul
PROPÓSITO
Ajudar as crianças a descobrir como cristãos de diferentes culturas trabalham juntos através do Trabalho & Testemunho para
desenvolver relacionamentos, completar projectos e compartilhar o Evangelho.
INFORMAÇÃO BÁSICA
Informações Rápidas
• O Espanhol é a língua mais falada no México, na América Central e do Sul. No Brasil é o Português.
• A comida mexicana é popular em todo o mundo.
• O Pan-American Highway, que atravessa o México, a América Central e do Sul é a maior do mundo.
• O Rio Amazona, na América do Sul, é o maior rio do mundo. Começa nas montanhas do Peru e atravessa todo o Brasil.
A boca do rio tem cerca de 200 milhas de largura.
• As Montanhas dos Andes, na América do Sul, é a maior do mundo. Os Andes atravessam sete países: Venezuela,
Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, e Argentina.
• A anaconda, a maior cobra do mundo, só se encontra na América do Sul.
APRESENTAÇÃO DA LIÇÃO
Introdução
Criar uma atmosfera que reflicta as culturas do México, América Central e do Sul. Inclua todos os sentidos. Decore
com piripiri e sombreros. Exponha mapas e postais de viagem. Toque música típica destas regiões. Escolha comidas tais
como tortilhas ou chips e salsa ou guacamole, para mostrar e dar a provar às crianças. Procure apresentar objectos de
diferentes países.
Trabalho & Testemunho é um ministério de pessoas das igrejas nazarenas que vão ao mundo inteiro para ajudar outros.
Pode implicar viajar de avião, atravessar rios, viajar de comboio ou então de carro por estradas empoeiradas. Trabalho &
Testemunho está a estabelecer relacionamentos -- trabalhando duro juntos, comendo juntos, rindo juntos e adorando juntos.
Está a construir o Reino – visitando, testemunhando, cantando, tocando instrumentos, pregando, orando e mostrando o Filme
JESUS. Constrói igrejas, escolas, clínicas, casas e acampamentos. Trabalho & Testemunho é missões!
Prepare-se para a lição fazendo cópías das Informações Rápidas. Corte e cole cada uma em papéis coloridos e
prepara pelo menos um facto por criança. Coloca os factos num cesto para que as crianças escolham uma. Se possível,
coloque imagens que ilustrem os factos.
Antes de contar a História Missionária, pergunte às crianças: O que sabem sobre a Região do México/América
Central e do Sul? Chamar-lhes-emos MAC e SAM durante a lição. Quando escutas esses nomes o que te vem à
mente? Escreva no quadro as várias respostas. Mostre no mapa e explique que estas regiões serão estudadas durante o
ano. Peça a cada criança que apanhe uma das Informações Rápidas no cesto e a leia em voz alta. Mostre imagens enquanto
lêem. Continue até todas forem lidas.
Diga: Irão aprender muitas outras coisas interessantes sobre MAC e SAM. E aqui estão algumas das outras
coisas que aprenderão sobre estas regiões: onde os 11 países se situam, a comida que as pessoas gostam, o que as
crianças fazem para brincar, os animais que vivem nestas regiões, onde os nossos missionários e pastores servem
e o que fazem
Escreva os nomes dos 11 países a serem estudados em cartões coloridos – um nome por cartão. Divida as crianças
em pequenos grupos, misturando os mais velhos com os mais novos. Volte os cartões com os nomes para baixo em cima de
uma mesa. Cada grupo apanha um cartão, lê o nome do país e depois descobre-o no mapa. Diga: A Igreja do Nazareno
tem igrejas em todos estes países. Estes são os países sobre os quais iremos aprender durante este ano. Deixa as
crianças levarem para casa os cartões com os nomes dos países. Se tiver mais de onze crianças pode duplicar os nomes.
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Distribua a Folha de Actividade 1: “Viajando no Pan-American Highway.” Reveja os nomes dos países e aponte-os,
enquanto as crianças preenchem os espaços vazios.
HISTÓRIA MISSIONÁRIA: Carlos e Robin Radi — Missionários para MAC e SAM
por Wes Eby
Diga: A história de hoje é sobre um marido e sua esposa que são missionários na Argentina. Apesar de terem
nascido em países diferentes, Deus os tem usado como uma equipa para espalhar o Evangelho tanto no MAC como
no SAM.
“Bruno, venha ver estas manchas no Carlos", disse a Sra. Radi. “Estão em todo o seu corpo. Precisamos levá-lo ao
médico imediatamente.”
Rev. Radi olhou para o seu filho mais jovem. “Concordo contigo", ele disse. “Vamos! Vou carregá-lo até ao carro".
O médico disse ao Rev. e à Sra. Radi: “O vosso filho é alérgico ao enxofre da nossa terra e poderá morrer.
Aconselho-vos a saírem daqui para que possa melhorar.”
Os Radis estavam a viver no nordeste da Argentina onde o Rev. Radi era pastor de uma Igreja do Nazareno.
Entretanto, seguiram o conselho do médico e mudaram-se para outra cidade para pastorear outra igreja. Carlos recebeu os
cuidados médicos que necessitava e ficou bom.
Carlos nasceu na Argentina e ali cresceu com suas três irmãs. Foi salvo quando tinha quatro anos de idade. “Porque
eu era tão novo”, conta Carlos, “Deus também salvou-me de uma vida de pecados. Dou graças porque Deus guardou-me
para não fazer aquelas coisas.”
Quando Carlos era um jovem, ele viu uma equipa de Trabalho & Testemunho. “Vi como estas pessoas davam seu
tempo e seu dinheiro para ajudar a nossa igreja ao redor do mundo. Fiquei profundamente emocionado", ele disse. “Eu disse
ao Senhor que iria passar a minha vida a ajudar a construir o Seu reino". Esta foi a chamada de Carlos para o ministério.
***
“Robin, gostarias de ter uma irmã?”, a sua mãe perguntou.
“Uma irmã?”, perguntou Robin. “Seria muito interessante! Teria alguém com quem brincar.”
“O teu pai e eu vamos adoptar uma menina aqui do Peru. O seu nome é Sheri.”
Os pais de Robin, o Rev. Robert e Sra Norma Brunson, foram missionários no Peru e Costa Rica durante muitos
anos. Robin nasceu enquanto estavam no Peru e quando tinha cinco anos de idade Sheri juntou-se à família Brunson.
Robin diz que foi interessante crescer no Peru. “A minha comida preferida era ceviche, que é peixe cru coberto com
sumo de limão. Também gostava de chicha morada, que é uma gelatina feita com milho vermelho ou lilás. Ainda hoje gosto
destas comidas.”
Robin também aceitou Cristo quando tinha quarto anos e diz: “Eu gostava muito de ir para a igreja e gostavas das
coisas espirituais.”
Um ano, os Brunsons estavam nos Estados Unidos para trabalhar. Os pais de Robin visitavam as igrejas e
desafiavam as pessoas, falando sobre o seu trabalho missionário. “Numa noite o meu pai falava durante o culto“, diz Robin,
“e fui o primeiro a ir para o altar. Quando tinha seis anos, senti Deus a chamar-me para ser missionária. Como adolescente
compreendi melhor a chamada de Deus para O servir. Eu sempre quis ajudá-Lo a fazer crescer o Seu reino.”
***
Carlos cresceu na Argentina. Robin era filha de missionários que cresceu no Peru e na Costa Rica. Carlos e Robin
encontraram-se em San António, Texas, numa conferência nazarena global. Depois da conferência, Carlos regressou à
Argentina e Robin foi para a universidade em Oklahoma. Mantiveram-se em contacto e durante este tempo apaixonaram-se.
Um ano depois casaram-se no Kansas. Os recém-casados acreditavam que Deus os estava a chamar para O servir juntos
nas missões. Carlos e Robin já são missionários há vários anos e têm três filhas, Nicole, Natali e Natasha.
Primeiro, os Radis serviram na República Dominicana na Região das Caraíbas durante dois anos. Ajudaram equipas
de Trabalho & Testemunho a reconstruir 60 Igrejas do Nazareno, casas e acampamentos que tinham sido destruídos por um
furacão.
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Depois serviram na Guatemala por quatro anos. Trabalharam com igrejas e jovens na promoção de missões ao
redor do mundo. Agora estão na Argentina, envolvidos em múltiplas tarefas. Carlos ajuda as equipas de Trabalho &
Testemunho que chegam à Argentina. Os Radis são missionários tanto no MAC como no SAM.
DISCUSSÃO
Diga: Vamos jogar “futebol” para rever a história de Carlos e Robin Radi. Divida o grupo em duas equipas de
futebol: México e Brasil. Em acréscimo às perguntas, escreva as tuas incluindo as Informações Rápidas. Cada resposta certa
equivale a um golo. Peça a uma das crianças para marcar os golos no quadro.
Perguntas, por exemplo:
1. Onde Carlos Radi nasceu? (Argentina)
2. Porque Carlos foi hospitalizado quando era criança? (Ele era alérgico ao enxofre).
3. Como Carlos melhorou? (Seus pais mudaram-se para outra cidade).
4. Qual era o trabalho do pai de Carlos? (Ele era um pastor nazareno).
5. Como Carlos se interessou por missões? (Ele via equipas de Trabalho & Testemunho).
6. Onde Robin Radi nasceu? (Peru).
7. Qual era o trabalho dos seus pais? (Eles era missionários).
8. O que os pais de Robin fizeram que a fez feliz? (Adoptaram uma menina que se tornou a irmã de Robin.)
Trabalho e Testemunho: O Que é Isto?
Escrever diferentes actividades de Trabalho & Testemunho em diferentes cartões. (As actividades podem incluir:
construir uma igreja, construir uma clínica, construir uma escola, construir uma casa, deitar um prédio abaixo, limpar um
pedaço vazio de terreno, ensinar uma classe da Escola dominical, pregar durante um culto, mostrar o Filme JESUS, distribuir
literatura cristã, cantar um solo durante um culto na igreja, liderar uma Escola Bíblica de Férias ou estudo bíblico em casa,
convidar pessoas para a igreja, trabalhar em orfanatos, ensinar alguém a falar uma outra língua, dirigir um coro infantil, etc.)
Esconder os cartões na sala.
Pergunte: O que significa Trabalho & Testemunho? Deixa as crianças darem suas próprias respostas. Depois diga:
Na história sobre Carlos e Robin Radi, o que aprenderam sobre Trabalho & Testemunho? (Carlos viu equipas de
Trabalho & Testemunho enquanto jovem e o resultado foi a sua chamada para missões. Os Radis estavam envolvidos com
Trabalho & Testemunho nas Caraíbas e agora na América do Sul.)
Diga às crianças que na sala estão escondidos cartões com actividades de Trabalho & Testemunho escritas neles.
Cada criança deve procurar um cartão e depois lê-lo em voz alta. Discutam as Actividades e ajude as crianças a
compreender que há muitos tipos de Actividades que podem ser levadas a cabo numa viagem de Trabalho & Testemunho.
Diga: As pessoas que vão nas viagens de Trabalho e Testemunho são como missionários de curta duração.
Vão para ajudar outras pessoas a conhecer o amor de Jesus.
Logo depois da apresentação da lição, planeia uma simples actividade de Trabalho & Testemunho com as crianças:
ajuntar e doar itens para os necessitados, limpar a casa ou quintal de uma pessoa mais velha ou doente, ajudar a server
refeições nalguma instituição, etc.
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TEMPO DE ORAÇÃO
Pega num papagaio e diga: As crianças do MAC e do SAM gostam de pôr papagaios a voar. Na Guatemala, o dia 1
de Novembro é dedicado a um festival de papagaios. No Brasil, pessoas de todas as idades gostam de pôr
papagaios a voar.
Diga: Hoje vamos fazer papagaios de oração para usar durante o ano. Ao estudar cada país, acrescentarão
pedidos de oração no papagaio para se lembrarem de orar pelas pessoas da MAC e da SAM. Como podemos orar
por elas hoje? Enquanto apresentam os pedidos de oração, escreve-as no quadro.
Ajude as crianças a fazerem os papagaios, usando papel castanho e depois faça as fitas nas quais podem escrever as
orações que depois serão coladas nos rabos dos papagaios.
Ore com as crianças, encorajando-as a usarem frases com os pedidos que tinham mencionado.
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LIÇÃO 2: México
PROPÓSITO
Ensinar às crianças que o plano de Deus é que o Seu povo trabalhe junto no ministério para os outros.
INFORMAÇÃO BÁSICA
Informações Rápidas
• A fronteira entre os Estados Unidos e México tem 1.900 milhas de comprimento.
• Artefactos dos antigos Maias e Aztecas podem hoje ser vistos no México.
• A música Mariachi é original do México. A maioria das bandas inclui um canto, violinos, trompetes e guitarras.
• Depois do futebol, a guerra de touros é o Segundo desporto mais popular no México.
• A cidade do México é a capital do México e uma das maiores cidades do Mundo.
• A tradicional piñata tinha a forma de estrela e representava a estrela de Belém.
APRESENTAÇÃO DA LIÇÃO
Introdução
A Iniciativa de Fronteira da Igreja do Nazareno ajuda as igrejas do nordeste do México e sudoeste dos Estados
Unidos a plantar e desenvolver igrejas e liderança em cidades não alcançadas de ambos os lados da fronteira. Este projeto
combina equipas ministeriais de ambos os países.
Antes da classe escrever as Informações Rápidas em cartões, cola cada cartão em papel crepe e depois a piñata.
Peça a um aluno para localizar o México no mapa. Diga: O México partilha a sua fronteira sudoeste com a
América Central e a norte com os Estados Unidos. O México Central é montanhoso, com desertos ao norte e selva
ao sul. Há muitos vulcões no México, mas apenas uns poucos estão activos. A maioria dos mexicanos têm
ascendência tanto espanhola como de nativos americanos, os quais pertenciam aos grupos antigos tais como os
Maias e os Aztecas. O México recebe muitos turistas, que são atraídos pelas bonitas praias, gente simpática e as
ruínas dos antigos Maias.
Mostre a piñata e diga: A piñata é um símbolo popular e mundialmente reconhecido das festividades do
México, as quais são coloridas e muito alegres. Vamos usar a piñata para aprender mais sobre este país. Peça a
voluntários que retirem com muito cuidado o papel crepe e leiam as Informações Rápidas.
Antes da lição, use um puzzle para ajudar as crianças a compreender como grupos de pessoas podem trabalhar
juntas para realizar um projecto. Procura um puzzle simples e que as crianças podem completar em poucos minutos. Divida
as crianças em dois grupos e entregue metade do puzzle a cada grupo. Coloque os grupos em extremos opostos de uma
mesa e mande-as começar ao mesmo tempo. Depois dos grupos descobrirem que não têm todas as peças do puzzle, peçalhes que digam como podem terminar o puzzle trabalhando em conjunto. Quando terminarem o puzzle leia com elas
Filipenses 1:4-5.
Diga: Quando trabalhamos sozinhos no ministério, muitas vezes somos menos eficientes do que quando
trabalhamos juntos para o mesmo alvo. Anuncie algumas formas através das quais os cristãos podem trabalhar
juntos para compartilhar o Evangelho.
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HISTÓRIA MISSIONÁRIA: Férias de Verão Diferentes
por Gina Grate Pottenger
O objectivo da Iniciativa da Fronteira é associar crentes no trabalho da Igreja. Este ministério impacta as vidas das
pessoas que vivem em ambos os lados da fronteira dos Estados Unidos e do México.
“Está na hora de ir para a igreja trabalhar”, disse o Pastor Martin.
“Mas, Pai, é Segunda de manhã!”, respondeu Lluvia de 11 anos de idade.
“E são as nossas férias de verão!”, adicionou Mizael, seu irmão de 12 anos.
O Pai sorriu: “Hoje temos ajuda. Ficarão surpreendidos quanto trabalho conseguiremos fazer com um pouco de
trabalho de equipa".
Mizael e Lluvia olharam um para o outro.
“Quem vai ajudar?“, perguntou Lluvia.
“Uns adolescentes de Ohio", respondeu o pai. “Vêm ajudar-nos como parte do ministério Iniciativa da Fronteira. São
equipas de missões nazarenas de ambos os lados da fronteira dos Estados Unidos e do México que trabalham juntos em
projectos ministeriais. Os adolescentes devem ir para Juarez, México. Mas como o material para o seu projecto não chegou,
vêm ajudar-nos em El Paso, Texas.”
Quando o Pastor Martin e os seus filhos chegaram à igreja, saudaram os adultos e os adolescentes.
“Obrigado por terem vindo!”, disse o Pastor Martin ao grupo. “Muitos adolescentes não desistiriam de uma semana
de suas férias de verão para trabalhar em uma igreja a quilómetros de distância.”
“Eu não o faria", Mizael sussurrou para Lluvia, que lhe deu com os ombros.
Depois da oração a equipa do ministério se dividiu em pequenos grupos e começaram a trabalhar. Alguns tinham
pincéis e baldes de tinta; outros pás e sacos e outros tesouras gigantes para cortar ramos.
“O Pai disse que devíamos ajudá-los, mas nem sequer os conhecemos", resmungou Mizael.
Lluvia viu três meninas a apanharem lixo. Olhou para Mizael e apontou, depois caminhou em direção a elas.
“O meu nome é Lluvia. Posso ajudar?”
“Claro!”, disse uma das meninas, que lhe entregou um par de luvas.” Terminaremos mais rápido com mais uma
pessoa a ajudar. Eu sou Amanda.”
“Eu sou Jill, e esta é a Jennifer", disse a segunda menina.
Enquanto trabalhavam, as meninas trocavam histórias sobre seus irmãos e irmãs, rindo sobre quão parecidas eram
suas famílias.
“Já terminamos?”, perguntou Lluvia, olhando ao redor. “Pensei que isto levaria o dia inteiro!”
As meninas andaram para a frente da igreja onde alguns outros estavam a criar um mural do lado de fora do muro.
Só então, Mizael passou com alguns dos rapazes.
“O que estão a fazer?”, perguntou Lluvia
“Estamos a pintar o santuário. Deverias ver como está", respondeu Mizael.
Lluvia e os seus novos amigos correram para dentro.
“Oh", Lluvia se espantou.” “Está muito melhor!”
“Vocês são realmente muito estranhos!”, Lluvia exclamou. “Estão a passar parte das vossas férias de verão a
trabalhar na nossa igreja.”
“É muito interessante", disse Jennifer, mergulhando um pincél na tinta. ”Os cristãos devem ajudar uns aos outros.”
Os novos amigos de Lluvia e Mizael vieram todas as manhãs para trabalhar na igreja. Quando chegou o fim-desemana, um sol nascente alaranjado, amarelo e vermelho brilhante havia sido pintado na frente da igreja. Os arbustos tinham
sido podados e o santuário antes escuro e desalentador estava agora brilhante e acolhedor.
Ao se despedirem, Lluvia e as três meninas trocaram endereços de e-mail.
“Yeah, foi muito interessante!”, disse Mizael, juntando-se às meninas. “Obrigado pela vossa ajuda. Sem a vossa
ajuda isto seria impossível.”
As meninas abraçaram os seus novos amigos e entraram para o autocarro, acenando adeus.
DISCUSSÃO
Passe alguns minutos a discutir as seguintes perguntas com as crianças:
• Que tipo de trabalho os adolescentes de Ohio fizeram na igreja de Lluvia e Mizael?
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•
•
•
•

Como isto ajudou a família do Pastor Martin?
Porque Deus quer que os cristãos ajudem uns aos outros?
O que é a Iniciativa da Fronteira?
Como podemos nos associar a outros ministérios?

Distribua a Folha de Actividade 2 e peça às crianças que façam circular as imagens que mostram crianças a
trabalhar juntas como uma equipa (dispensa de comida, venda de doces, centro de terceira idade). Pergunte porque
selecionaram as imagens que circularam. Faça com que esta Discussão leve a um envolvimento da classe em algum tipo de
projecto ministerial na igreja ou na comunidade. Escreva as ideias dos alunos no quadro. Discuta as ideias com a tua equipa
ministerial e com os pais. Faça os contactos necessários, marque o evento e prepara os alunos para servir.
TEMPO DE ORAÇÃO
Diga: A história de hoje era sobre uma equipa missionária que ajudou um pastor e sua família a limpar e pintar
a igreja. Ao trabalharem juntos como uma equipa, foram capazes de realizar muito em pouco tempo. Isto ajudou o
pastor a passar mais tempo ministrando à sua congregação e a compartilhar o Evangelho com a comunidade.
Os missionários no México e outros líderes comunitários que ajudaram com a Iniciativa da Fronteira precisam
das nossas orações e apoio. Vamos orar por eles e pelas pessoas às quais servem.
Dirija as crianças em oração, pedindo voluntários para orar em voz alta. Depois as crianças devem colar a sua oração
nos papagaios.
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LIÇÃO 3: Guatemala
PROPÓSITO
Ajudar as crianças a compreender como Deus trabalha através dos cristãos para ajudar as viúvas e os órfãos.
INFORMAÇÃO BÁSICA
Informações Rápidas
• Guatemala fica na América Central entre o mar das Caraíbas e o Oceano Pacífico.
• Guatemala é chamada a “Terra da Eterna Primavera.”
• O quetzal colorido é o pássaro natural da Guatemala.
• Apesar de ser um país pequeno, Guatemala tem 38 vulcões.
• A cidade de Guatemala é a capital da Guatemala.
APRESENTAÇÃO DA LIÇÃO
Introdução
Na Sua Palavra, Deus claramente diz-nos para cuidar e tomar conta dos órfãos e das viúvas deste mundo. O Seu
amor e cuidado para com eles encoraja-nos a fazer mais do que orar e oferecer palavras de conforto. Temos de os apoiar
nas suas necessidades diárias sempre e onde nos for possível. Um centro de refúgio para crianças iniciado pela Igreja do
Nazareno em uma remota vila em San Miguel Chicaj, Guatemala, foi chamado “Hogar del Niño.” Este ministério ajuda orfãos
e viúvas com as necessidades básicas da vida e oferece oportunidades para escola, treino vocacional e instrução religiosa.
Para preparar o quadro para esta lição decore-o com motivos de jardim, pois a Guatemala é chamada “Terra da
Eterno Primavera.” Pendure na parede um sinal a dizer: “Bem-vindos ao nosso Jardim Guatemalteco.” Traga plantas
artificiais ou verdadeiras, pequenos arbustos e árvores. Use outras coisas que se encontram nos jardins tais como ramos,
guarda-sol, até mesmo uma fonte. Faça flores de papel e anexa-lhes as seis Informações Rápidas, postando-as no quadro.
Introduza a lição apontando para a Guatemala no mapa. Diga: Guatemala fica na América Central. É um belo
país com mais de 13 milhões de pessoas. Durante o ano a temperatura gira à volta dos 21 graus, tornando-o num
país mais parecido com um jardim. Se acaso visitarem a Guatemala, poderiam visitar as ruinas dos antigos Maias
com milhares de anos, escalar vulcões, nadar no mar das Caraíbas e fazer compras de souvenirs e artesanato nos
mercados a céu aberto, passear de barco no Atitlan, um dos mais lindos lagos do mundo. Poderiam ainda visitar
florestas tropicais para ver pássaros coloridos, macacos aranha, iguanas e jaguares.
Distribuam as flores com as Informações Rápidas do quadro de anúncios e peça às crianças as leiam em voz alta.
HISTÓRIA MISSIONÁRIA: O Sonho de José
por Bev Borbe
Diga: Esta história de José e Roberto é baseada numa conto verdadeiro de duas crianças da Guatemala que
ficaram orfãos com a idade de cinco e sete. Felizmente, a Child Sponsorship veio salvá-las.
No instante que José dobrou a esquina e viu a sua casa, sabia que algo estava terrivelmente errado. Havia cerca de
uma dúzia de pessoas à entrada a falar muito alto. Roberto, o seu irmão mais novo, estava a chorar. Pensou se o seu pai
que tinha abandonado a sua mãe algum tempo atrás, tinha voltado. Mas se isso fosse verdade, então Roberto não estaria a
chorar. Alguma coisa terrível tinha acontecido.
José sentiu uma mão suave tocar-lhe os ombros. Voltou-se e era o Rev. Torres, pastor da pequena igreja perto da
sua casa. “José”, o pastor começou, “houve um acidente. “Ao subir a macieira para apanhar umas frutas, a tua mãe caiu e
bateu com a cabeça. A pancada foi tão grave que ela não sobreviveu. Sinto muito”.
José afastou-se do pastor e começou a correr o mais rápido que podia para o seu lugar secreto na floresta, ali perto.
Muitas semanas depois, José e Roberto começaram a viver em casa dos seus avós, bem longe da sua antiga casa.
Apesar de ainda muito tristes, os dois irmãos sabiam que estavam com duas pessoas que os amava.
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A vida não estava nada fácil. Os dois irmãos dormiam no chão com apenas algumas mantas velhas para os proteger
do frio da noite. Muitas vezes dormiam com fome. As suas roupas estavam gastas e não tinham sapatos.
José ajudava nos afazeres de casa, apanhava lenha para o fogão, carregava água e ajudava a cozinhar a comida.
José nunca foi para a escola. Ele ouvira outras crianças falarem sobre a escola e sonhava em poder ir também. Mas
sabia que isto talvez nunca acontecesse. Os seus avós não tinham dinheiro para pagar a escola.
Um dia quando José regressou da pesca, viu um carro diante da casa. Entrou e ouviu vozes vindas da cozinha.
Espreitou e viu o seu amigo Pastor Torres.
“Pastor, Pastor!”, gritou José, correndo em sua direcção.
Pastor Torres abriu os braços e abraçou José. “José, eu vim trazer-vos e aos teus avós boas notícias. Alguns dias
atrás, um grupo de pastores e líderes locais vieram falar comigo sobre um centro de refúgio para crianças chamado Hogar
del Niño. O centro foi construído pela Igreja do Nazareno nos anos 80. Providencia cuidados e educação para crianças que
ficaram órfãs por causa da guerrilha.”
O Pastor Torres sorriu e continuou: "Mais tarde, o seu ministério se expandiu para incluir viúvas e órfãos que vivem
nas vilas vizinhas. Também começaram um programa chamado Child Sponsorship. Agora as crianças órfãs podem até
mesmo viver com seus familiares e receber a ajuda necessária do centro.
“José, as pessoas que me falaram sobre o centro também mostraram-me uma lista de crianças que foram
escolhidas para o programa Child Sponshrship. E o teu nome e o do Roberto estão na lista!
Os olhos de José quase que lhe saiam da órbita. “Pastor, o que isto significa?”
“Significa que os teus avós receberão comida para comer, roupa, sapatos e até mesmo camas para tu e o teu
irmão.”
José não podia acreditar na possibilidade de ter comida para comer, sapatos e boa roupa para vestir e muito menos
uma cama só para ele.
Ele viu seus avós sorrirem e chorarem ao mesmo tempo. Pareciam que um grande peso lhes tinha sido tirado dos
ombros.
José não compreendeu tudo, mas repentinamente, saltou e exclamou: “Pastor, quer isto dizer que algum dia eu
poderei ir para a escola?”
“Sim, José. E terás tudo quanto precisares para ir para a escola"", acrescentou o Pastor Torres. “Na escola,
aprenderás um ofício para ajudar-te a começar o teu próprio negócio. Ou talvez recebas treino como carpinteiro, construtor,
alfaiate ou padeiro. Isto ajudar-te-á a ganhar a vida. Também receberás ajuda dos teus novos amigos nazarenos, os quais te
ensinarão a Bíblia que te ajudará a crescer espiritualmente.”
Agora sim, dos olhos de José rolavam grossas lágrimas e nem sequer se importava em limpá-las. O seu sonho
estava a tornar-se realidade, e isso era tudo quando importava.
DISCUSSÃO
Para rever a história sobre José, discuta com as crianças as seguintes declarações (submetidas por Kathryn
Christensen). Depois leia Tiago 1:27.
1. O que acha que José sentiu ao ver tanta gente em sua casa?
2. Alguma vez já te aconteceu alguma coisa triste? Se sim, como te sentiste?
3. O que acha que José e Roberto sentiam quando foram viver com seus avós?
4. Qual a sensação de não ter uma cama para dormir ou comida suficiente para comer? Já alguma vez sentiste fome?
Como foi?
5. Como achas seria viveres sem escola? Podes dizer aos outros qual seria a sensação de não saber ler ou escrever?
6. Como Jesus se sente em relação a crianças como José e Roberto?
7. Podes pensar em alguma coisa que podes fazer para ajudar crianças como José e Roberto?
Diga: Na lição de hoje aprendemos que José e Roberto tornaram-se órfãos por causa de circunstâncias fora
do seu controlo. Com te sentirias se tal te acontecesse? Quando sentimos a tristeza e o sofrimento de outras
pessoas, queremos ajudá-las.
Faça no quadro duas colunas; Numa coluna escreva: “Coisas Para Fazer pelas Viúvas”; e na outra: "Coisas Para
Fazer pelos Órfãos.” Fale com as crianças sobre as viúvas e os órfãos que vivem na tua área ou frequentam a igreja. Ajude
as crianças a encontrar formas de as ajudar. Das possibilidades, escolham um projecto.
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Antes da lição, prepare um "EvangeGlove" para usar durante a sua apresentação. Use as orientações na Folha de
Actividades 3. Precisará de cópias da Folha de Actividades 3 para cada criança, lápis e marcadores, tesouras, fita de duas
faces e um pequeno vinil descartável ou luvas de jardinagem (um por cada criança)
Diga: O programa Child Sponsorship leva esperança às crianças e suas mães. Elas não só recebem comida
e roupa, como as crianças podem ir para a escola e receber cuidados de saúde. Também recebem cuidados
espirituais. Uma ferramenta chamada Cubo Evangelístico tem sido usada por algumas equipas missionárias para
ajudar as crianças a encontrar Cristo. Hoje podes fazer a tua própria luva evangelística e aprender como usá-la com
familiares e amigos.
Mostre âs crianças o exemplar que preparou e demonstre como funciona fechando as suas mãos para que não
vejam os símbolos. Ao falar sobre cada símbolo, levante o dedo para o mostrar. Quando a sua mão estiver completamente
aberta, revelando a Bíblia, compartilhe a informação sobre este símbolo.
Distribua e discuta a Folha de Actividade 3, incluindo o script e os símbolos. Peça âs crianças que pintem e colem
os símbolos na parte inferior da folha de actividade conforme indicação e depois coloquem um pedaço de fita adesiva na
parte de trás de cada símbolo. Distribua as luvas para as crianças usarem durante a colagem dos símbolos conforme a luva
modelo.
As crianças devem usar o seu texto e praticar com parceiros. Encoraje-as a memorizar o texto.
Nota do Editor: O Cubo Evangelístico foi criado por Odily Dias, um professor de Escola Dominical em El Salvador.
TEMPO DE ORAÇÃO
1. Antes da classe, escreva a seguinte passagem bíblica em folhas A4:
“Não vos preocupeis com coisa alguma, mas orai por todas as coisas” (Filipenses 4:6)
2. Por baixo do versículo, escreva o seguinte:
Orar por:
• Protecção divina para os órfãos e as viúvas
• Orientação de Deus para os líderes do ministério
• Fundos para educação e treinamento dos órfãos
Peça às crianças para procurarem Filipenses 4:46 e lerem o versículo em conjunto e depois colarem os seus papéis
aos seus papagaios de oração para as lembrar de orar pelos órfãos e viúvas.
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LIÇÃO 4: Honduras
PROPÓSITO
Ajudar as crianças a desenvolver um sentido de compaixão pelas pessoas com necessidades e providenciar oportunidades
para fazer uma diferença na vida dos outros.
INFORMAÇÃO BÁSICA
Informações Rápidas
• Honduras era conhecida como República das Bananas por causa da qualidade e quantidade das bananas que
exportava.
• Os Índios Maias viveram nas Honduras e construíram magníficas cidades com pirâmides e templos.
• Futebol é o desporto nacional. Rapazes de todas as idades jogam, mesmo com os pés descalços.
• O macaw é o pássaro nacional. É um símbolo do sol e as sete cores das suas penas representam o arco-íris.
• Cristóvão Colombo deu o nome Honduras ao país por causa das águas profundas das suas costas e significa
“profundidade.”
APRESENTAÇÃO DA LIÇÃO
Introdução
Para prepara o quadro para a lição, encha um dos cantos da sala com peças de lixo recicláveis e limpas, tais como
caixas, sacos, recipientes de plástico, palhinhas e outros. Inclua uma variedade de objectos grandes e pequenos. No outro
lado do quadro crie um ambiente de uma floresta tropical com plantas. No quadro de anúncios, use longas tiras de papel para
criar uma escada em forma de pirâmide. Exponha cestos e frascos com exemplos de produtos das Honduras tais como
bananas, cocos, batatas, mangas, papaias, abacate, feijões, arroz, açúcar, tortilhas e grãos de café. Corte pedaços de frutas
para as crianças provarem. E não se esqueça da bola de futebol.
Muitas das famílias das Honduras são pobres. Os pais não conseguem pagar pelos sapatos, uniformes e material
escolar para seus filhos. Muitas crianças passam fome e estão doentes porque há falta de comida e os cuidados de saúde
são os mínimos. Algumas congregações nazarenas reúnem-se em casas ou em quintais porque não conseguem pagar as
rendas. As equipas de Trabalho & Testemunho vão para ajudar a construir igrejas e escolas, trabalhar em clínicas médicas e
realizar Escolas Bíblicas de Férias.
Aponte para a pilha de lixo na sala. Diga: Imagina que fosses tão pobre que a tua família não conseguiria viver
em nenhum outro lugar senão nas redondezas da lixeira da cidade. A tua casa seria feita de restos de madeira
estragada, papelão, plástico e metal enferrujado. O chão seria de terra e a casa de banho a céu aberto no meio das
plantas. Os teus pais não saberiam ler nem escrever, nem teriam algum ofício que os ajudasse a encontrar algum
trabalho. Terias de vasculhar no lixo para ajudar a tua família a sobreviver. Todos os dias os teus pais recolheriam
coisas para reciclar ou vender. Tu procurarias restos de comida para comer e roupas velhas e sujas para vestir.
Tentarias encontrar coisas para brincar ou então usar na escola. Terias vivido assim desde o teu nascimento.
Apanhe alguns itens do monte de lixo e pergunta as crianças como podem usá-las (brinquedo, roupa, pratos,
mobília). Depois divida a classe em pequenos grupos e peça a cada grupo para escolher um determinado número de itens da
pilha de lixo e usar fita adesiva para criar alguma coisa para usarem em casa. Depois de mais ou menos 10 minutos volte a
reunir as crianças para cada grupo descrever como o seu item pode ser usado.
Diga: Divertiram-se a fazer peças com o lixo? Contudo, depender do lixo para a vossa sobrevivência não
seria tão divertido. A história de hoje fala-nos sobre uma família que vivia assim – até que um casal nazareno viu as
suas necessidades e agiu. Deus quer que sejamos saudáveis e bem-educados para que ganhemos a nossa
sobrevivência e vivamos com a dignidade necessária.
HISTÓRIA MISSIONÁRIA: Esperança nas Honduras
por Anne Rudeen, conforme contada por Brian Ruark
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Hector e Rosemary trouxeram esperança às famílias em Cocal Gracias, Honduras. Compartilharam o amor de Deus
com compaixão e ajudaram a mudar muitas vidas.
A lixeira da cidade de Cocal Gracias, Honduras, foi começada anos atrás quando uma companhia começou a deitar
ali o seu lixo sem autorização dos líderes da cidade. Então, famílias pobres começaram a vasculhar no lixo, procurando
coisas para reciclar, comida para comer e itens para vender tais como metal e roupa. Acabaram por depender do lixo para
sobreviver. As suas casas eram feitas de lata, cartão e metal enferrujado. A dada altura, 70 famílias viviam ao longo da
lixeira, em casas feitas de lixo com chão lamacento.
A maioria das pessoas em Cocal Gracias não sabia ler nem escrever. Os seus filhos nasceram numa vida de
pobreza e cresceram dependendo do lixo para comida e abrigo. Não sabiam nada sobre higiene e na maioria das vezes
estavam sujas e doentes. Muitos morreram, pois Cocal Gracias era um lugar perigoso para se viver.
Feliciano e Betty, que tinham vivido durante muito tempo em Cocal Gracias, estavam entre os poucos que sabiam
ler e escrever. Eram os donos da única loja na vizinhança, mas com 12 netos para educar, eles também tinham as suas
dificuldades.
Um dia, um casal nazareno trouxe esperança a estas famílias. Hector e Rosemary eram membros de uma Igreja do
Nazareno próxima de Puerto Cortes. Eles empacotaram cereais e leite e saíram em direcção à lixeira para ajudar as
crianças. O que viram quebrou-lhes o coração. Crianças sujas e famintas deambulavam através de montes de lixo. Muitas
tinham feridas infectadas e doenças de pele. Hector e Rosemary sentiram tal compaixão pelas crianças, que semanalmente
regressavam com cereal e leite.
Logo, Hector e Rosemary descobriram que só alimentar as crianças não era suficiente e assim começaram a
ministrar de outras formas. Ensinar às crianças e aos seus pais coisas básicas – como lavar as suas mãos e roupas, escovar
os dentes e ler.
O casal começou uma classe de Escola Dominical e ensinaram às crianças e seus pais sobre Deus. Centenas de
crianças frequentavam as classes, incluindo os netos de Betty e Feliciano. Eventualmente, Betty começou a frequentar a
Escola Dominical com os seus netos, até ela se encontrar com Deus. Então foi a vez de o seu marido começar a frequentar
e, ele também, encontrar-se com Deus. Pouco depois sentiram uma chamada para servir a comunidade.
Feliciano e Betty passaram quatro anos no ministério que Hector e Rosemary começaram. Feliciano e Bety
ganharam a confiança e o respeito dos seus vizinhos. Mais tarde Feliciano tornou-se representante da Câmara Municipal em
Cocal Gracias. Ele trabalhou com o governo local para fazer novas casas para as famílias que ali viviam.
Pela primeira vez nas suas vidas, as famílias agora viviam em casas verdadeiras, feitas de cimento e blocos. A sua
nova vizinhança chama-se “La Esperanza", o que significa “A Esperança”. As pessoas ainda continuam a precisar de
educação e alguma arte que as ajude a encontrar trabalho para que possam sustentar as suas famílias. Contudo, cada
família agora tem a oportunidade de começar uma nova vida com nova esperança. Betty e Feliciano também se mudaram
para La Esperanza. Continuaram a alimentar as crianças, enquanto faziam a Escola Dominical em sua casa até que a igreja
local fosse construída.
Hoje há uma Igreja do Nazareno, uma clínica médica, uma escola elementar pública e uma escola de negócios no
meio da vizinhança. Muitas equipas de Trabalho & Testemunho dos Estados Unidos trabalharam lado a lado com
trabalhadores nacionais para ver isto acontecer.
Betty acredita no ministério da Escola Dominical. Ela e o marido dão graças a Deus todos os dias, por ter enviado
pessoas que se importaram o suficiente com eles a ponto de compartilhar o amor de Deus e contar-lhes como a sua vida
poderia ser mudada.
Esperança por Honduras veio quando outros os ajudaram com as suas necessidades básicas e depois os ajudaram
a ter alguma habilidade e conhecimento que precisavam para se ajudarem. Uma nova geração de hondurenhos estão agora
a descobrir formas de conseguir uma vida melhor.
Visitem www.cocalgracias.org para verem excelentes fotografias e filmes sobre o trabalho actual em Cocal Gracias
DISCUSSÃO
Visitem www.cocalgracias.org para ver fotografias e vídeos do trabalho em Cocal Gracias. Num quadro escreva tudo
o que Hector e Rosemary e Betty e Feliciano e a Igreja do Nazareno já fizeram pelas pessoas de Cocal Gracias: deram leite
com cereal para as crianças; ensinaram-lhes como lavar as mãos e as roupas, escovar os dentes e ler; trabalhar com os
líderes governamentais para construir casas de bloco numa nova vizinhança agora chamada La Esperanza; construir uma
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escola primária, uma escola de negócios, uma igreja do nazareno e uma clínica médica; ensinaram às famílias sobre o amor
de Deus e como Ele pode mudar as suas vidas.
Considere com as crianças formas pelas quais podem ajudar a sua comunidade e globalmente. Discutam projectos
individuais e em grupo e façam uma lista no quadro. Distribua a Folha de Actividades 4 e manda as crianças cortar o
quadrado grande e depois dobrar o quadrado conforme sua orientação. No fim discutam a forma de usar o seu puzzle para
jogar o jogo "Abrir a Porta para o Serviço”. Divida a classe em pequenos grupos de 2 a 4 e escolha os líderes.
Depois dos grupos terem tempo suficiente para discutir as questões, traga-as de volta para compartilharem as
respostas. Lembre às crianças que servir aos outros é uma forma de servir a Jesus. Diga-lhes que nunca são jovens demais
para fazer a diferença na sua comunidade ou no mundo. Se possível, escolha uma ideia de projecto para a classe e comece
a planear os detalhes com os alunos e seus pais.
TEMPO DE ORAÇÃO
Reúna as crianças para oração e compartilhe rodelas de banana com elas. Sugira que orem pelas crianças das
Honduras cada vez que comerem um fruto tropical. Lembra-lhes que devem ser gratos pela educação que recebem e pelas
oportunidades que ela oferece. Peça voluntários que orem para que:
As crianças possam frequentar a escola regularmente e recebam uma boa educação.
Famílias possam encontrar formas de parar o ciclo de pobreza. Os pais em La Esperanza aprendem novos ofícios
necessários para o trabalho.
As igrejas nazarenas continuam a fazer uma diferença nas vizinhanças.
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LIÇÃO 5: Costa Rica
PROPÓSITO
Ajudar as crianças a reconhecer que hoje os missionários são chamados e enviados do e para o mundo inteiro.
INFORMAÇÃO BÁSICA
Informações Rápidas
• Os costa-riquenhos comem arroz e feijão praticamente todos os dias.
• Porque chove muito na Costa Rica, as pessoas têm diferentes palavras para a descrever. “Cat’s fur” significa uma chuva
mansa.
• Há mais espécies de animais e plantas por metro quadrado na Costa Rica do que em qualquer outra parte do mundo.
• O Iguana Park, na Costa Rica, foi estabelecido para pesquisar e proteger as iguanas e as florestas nas quais elas vivem.
• Nas áreas rurais da Costa Rica, muitas pessoas ainda viajam em carroças puxadas por cavalos.
APRESENTAÇÃO DA LIÇÃO
Introdução
Para mudar a atmosfera da sala, crie um centro de viagens para promover o turismo na Costa Rica. Pendure nas
paredes posters da Costa Rica que mostram lugares de interesse para visitar, tais como as florestas e as montanhas aonde
se pode caminhar, praias para relaxar, ondas para surfar e outros. Exponha brochuras promovendo a viagem para Costa
Rica. Coloque também na sala plantas com aspecto tropical e/ou flores. Organize um cesto com frutos tropicais e prepare
algumas para as crianças experimentarem.
Durante 100 anos a Igreja do Nazareno enviou missionários dos Estados Unidos, Canadá e do Reino Unido para mais
de 150 áreas mundiais. Hoje, jovens dessas áreas mundiais que receberam o Evangelho estão agora a responder à
chamada de Deus para serem missionários também. Costa Rica é um grande exemplo de como missionários de diferentes
nacionalidades e culturas podem trabalhar juntos para apresentar o evangelho de Jesus Cristo e ganhar os perdidos.
Localizem a Costa Rica no mapa. Depois discutam sobre as fotografias no centro de viagens sobre este país. Diga: As
pessoas amam visitar a Costa Rica porque é um país muito lindo. Usam uma variedade de transportes para se
locomoverem. Nas cidades, as pessoas usam autocarros, táxís e carros. Mas nas áreas rurais, as pessoas andam de
cavalo e muitos ainda usam carroças puxadas por cavalos.
Diga: Esta história acontece no Seminário das Américas em San José, Costa Rica. Uma iguana e um filho de
missionários com uma grande imaginaçao introduziram-nos à diversidade de nacionalidades e culturas entre os
missionários no seu campus.
HISTÓRIA MISSIONÁRIA: Iggy encontra um novo lar
por Carol Anne Eby
“Uau! Esta foi por pouco!”!, disse Kayley e saltou da sua bicicleta e correu em direcção a Iggy justamente antes dele se
esconder dentro de um buraco. “Ok, Iggy, isto acontece! Tens de encontrar uma nova casa!”
Kayley ouviu os gritos enquanto corria ao redor do campus onde vivia. Então viu duas senhoras da equipe de
Trabalho & Testemunho a correr e a gritar: “Socorro! Há uma criatura muito estranha ali!”
Kayley sabia que o seu pai lhes diria para não se preocuparem. Já lhes tinha dito que a Iguana Iggy é um animal de
estimação não oficial do campus e não fazia mal a ninguém.
“Iggy, sai para fora agora!”, Kayley ordenou. Devagar, Iggy rastejou para fora do buraco.
“Iggy, vamos dar uma volta pelo campus e podes escolher onde queres viver. Aqui as pessoas são de países diferentes,
comem comidas diferentes e têm costumes diferentes. Podes escolher o que mais gostas.”
Kayley escolheu primeiro a casa de Ruthir Cordova, porque sabia que Ruthie estava a dar aulas.
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“Aqui estamos. Ruthie é do Peru", explicou Kayley, ao entrarem pelo portão. “Ela veio para a escola quando ainda era
muito jovem, e Deus chamou-a para ser uma missionária. Ela foi para os Estados Unidos para aprofundar a sua educação e
enquando lá trabalhou em uma igreja espanhola e numa publicação espanhola na Sede da Igreja (conhecido como Centro de
Ministérios Globais). Ela também serviu como pastora de crianças.”
Kayley continuou: “Ruthie disse que a sua comida favorita é ceviche. Acho que há alguma coisa ali no balcão". Iggy
olhou para cima. O que viu foi uma tigela com peixe cru a marinar em limão, cebola e piripiri.
Iggy pensou: “Eu não sei, Kayley. A sua casa é muito bonita, mas fiquei preocupado com o peixe! E se ela decidir comer
iguana?”
“Oh, Iggy. Não te preocupes. Ruthie ama todas as criaturas. Mas vamos visitar outra casa.”
“Aqui é onde a família Fernandez vive", disse Kayley. “Ele vieram da Argentina, América do Sul, onde serviram durante
14 anos. Já estão na Costa Rica há 13 anos. Dr. Fernandez é o presidente do nosso seminário e a sua esposa é professora.
“Dr. Fernandez disse-me que quando era criança, todos os missionários vinham ou dos Estados Unidos ou da GrãBretanha. Hoje, a Igreja do Nazareno tem missionários de mais de 34 nacionalidades diferentes. Olha, justo aqui no nosso
campus temos missionários do México, El Salvador, Nicarágua, Panamá e também do Peru, Argentina e Estados Unidos. Vai
reparar que as pessoas da Argentina e dos Estados Unidos falam muito alto e que os da Costa Rica e a maioria da América
Central são muito calados.”
Iggy levantou a cabeça. “Gosto dos calados. Talvez devemos continuar.”
“Ok, vamos para a minha casa.”
“Porque vieste para Costa Rica, Kayley?”
“Os meus pais responderam à chamada de Deus para fazer trabalho missionário e isto significou levar toda a família
junto. Eu gosto da Costa Rica. O meu pai é o coordendor de evangelismo para a Costa Rica, Panamá e Nicarágua. A minha
mãe é a coordenadora do Child Sponsorship e todos trabalhamos muito para aprender espanhol. Sabias que os costariquenhos comem feijão com arroz praticamente em todas as refeições? Eu e o meu irmão gostamos de os comer ao
pequeno-almoço.”
Um som fez com que Iggy saltasse. “Que barulho é este?”
“Oh, este é Tawny, o meu novo cão", respondeu Kayley.
Iggy saltou para a mesa. “Oh, Kayley, não acho que estar aqui seja uma boa ideia. Tawny pode querer-me para o seu
almoço. Podemos fazer algo melhor.”
Iggy correu para a porta o mais rápido que podia com Kayley logo atrás. “Mas Iggy,tens de encontrar uma nova casa.”
Repentinamente Iggy parou. “Kayley, olha para aquele novo prédio onde a equipa de Trabalho & Testemunho está a
trabalhar. Vês aquele grande tubo de água? Aquele buraco seria uma bela casa. E prometo não espantar as senhoras! Muito
obrigado pela volta e por me teres falado sobre os missionários que vieram do mundo inteiro para trabalhar aqui no
seminário.”
DISCUSSÃO
Diga: Porque na Costa Rica chove muito, as pessoas têm diferentes palavras para descrever a chuva. Por
exemplo, “cat’s fur” significa uma chuva mansa. A abundância de chuva produz um solo muito rico no qual crescem
algumas das mais densas florestas do mundo. Estas florestas são a habitação de uma grande variedade de
criaturas. Na verdade, há mais espécies de animais e plantas na Costa Rica do que em qualquer outra parte do
mundo.
Uma dessas criaturas é a iguana verde. Este lagarto está em perigo de extinção em alguns países da América
Central e extinto em outros. A Costa Rica criou o Iguana Park para pesquisar e proteger as iguanas e as florestas
aonde vivem.
Distribua a Folha de Actividades 5 e Discuta as direcções. Precisará de lápis e marcadores, tesouras e cola. Peça a
voluntários para identificar os animais e depois as crianças podem completar as actividades nas folhas. Lembre a cada
criança o seguinte: Deus ama a todas as criaturas, pequenas e grandes. Os missionários compartilham esta verdade com
aqueles a quem servem e ensinam as pessoas que Deus as ama e cuidará delas da mesma forma como cuida de todas as
Suas criaturas.
Chave dos animais da Folha de Actividade: 1. toucan; 2. iguana; 3. Aranha macaco; 4. Sapo da árvore; 5. boa; 6. Tartaruga
marinha
TEMPO DE ORAÇÃO
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Antes da classe, prepare tiras de papel com os nomes dos missionários na Costa Rica. Para encontrar esses nomes, vá
a www.nazarene.org, clique em “missions” e depois em “Missionary Profiles” (do lado direito da página), “Mexico/Central
America" e “View printable list of missionaries.”
Diga: Aprendemos que a Costa Rica é um lugar muito lindo e tem uma cultura muito interessante. Também
aprendemos que os missionários vieram do mundo inteiro para falar às pessoas sobre Jesus.
Leia I Crónicas 16:24 e diga: Vamos orar pelos missionários que ao redor do mundo falam às pessoas sobre o
poder e o amor de Deus. Oremos por Costa Rica e pela sua população, para que Deus continue a edificar o Seu
Reino naquele país.
Diga às crianças os nomes dos missionários que estão a servir na Costa Rica. Peça a voluntários que orem por eles e
depois temine o tempo de oração.
Distribua os papagaios de oração para que as crianças colem a tira de oração.
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LIÇÃO 6: Colômbia
PROPÓSITO
Ajudar as crianças a compreender que há muitas formas das pessoas serem discípulos e depois discipularem outros.
INFORMAÇÃO BÁSICA
Informações Rápidas
• Colômbia é o Segundo maior produtor de café no mundo.
• Muitos colombianos comem um prato feito com formigas. Alguns dizem que tem gosto de pipocas com manteiga; outros
comparam-no com bacon.
• A maioria das esmeraldas do mundo são extraídas das minas da Colômbia.
• Os colombianos gostam de desporto, especialmente de futebol e guerra de touros.
• Colômbia recebeu o nome em honra do explorador europeu Cristóvão Colombo.
• Uma das maiores igrejas do nazareno do mundo encontra-se na Colômbia.
APRESENTAÇÃO DA LIÇÃO
Introdução
Colômbia é um dos maiores produtores de gemas de Esmeralda, flores e grãos de café. Coloque num dos cantos da
sala um sinal que diz “Loja de Café”. Decore-o com a cor verde. Coloque um vaso com flores, um saco com grãos de café ou
chávenas cheias de grãos de café e uma máquina de café expresso. Também tenha café descafeinado para as crianças
beberem com leite e muito xá rope de chocolate.
La Casa de Oración, quer dizer em espanhol “A Casa de Oração” – Igreja do Nazareno em Cali, Colômbia, começou
em 1985. Tinha apenas cinco crentes, incluindo o marido e a esposa da equipa pastoral, o Rev. Adalberto e Sra. Nineye
Herrera. Hoje a igreja tem cerca de 8.000 membros, todas as semanas em múltiplos cultos. A sua estratégia foi simples:
Fazer discípulos através da oração. Discipulado não é só para os adultos. As crianças estão também envolvidas no fazer
discípulos. São nutridas na sua fé e, em retorno, ajudam os seus familiares e amigos a se tornarem discípulos também. Esta
congregação usa as igrejas em casa para fazer discípulos nos bairros da sua cidade. O seu ministério é constantemente
banhado em oração por cristãos cheios do Espírito na Igreja do Nazareno.
Escreva cada Facto Interessante em pequenos pedaços de papel e coloque-os em canecas de café em número
suficiente para cada criança ter uma.
Distribua a Folha de Actividades 6 e diga: Têm um minuto para encontrar e marcar os contornos de cada igreja
escondida nas formas geométricas desta página. Depois de um minuto as crianças devem dizer quantas igrejas
encontraram.
Diga: Uma igreja é um lugar onde o povo de Deus se reúne para O adorar, cantar, escutar as mensagens,
orar e ler e estudar a Bíblia. Olhe mais uma vez para a tua folha de actividades. Consegues ver algum outro prédio
aonde as pessoas podem fazer estas coisas? Ajude as crianças a descobrirem uma escola, uma cabana e uma casa.
Diga que cada um destes lugares pode ser um local de encontro para uma igreja e que pessoas no mundo inteiro se reúnem
em tais lugares para terem uma igreja.
Diga: Mais importante que prédios são as pessoas que lá se reúnem. Elas são o Corpo de Cristo e são elas
que fazem o ministério da igreja. Pregam, ensinam, visitam os doentes e ajudam os necessitados.
Uma das mais importantes tarefas da igreja é proporcionar uma atmosfera na qual as pessoas podem
encontrar-se com Deus e orar. Jesus disse: “A minha casa será chamada casa de oração” (Mateus 11:17ª). Uma
“casa de oração” é uma outra forma de descrever uma igreja.
Localize a Colômbia no mapa. Cada criança deve apanhar um dos Factos Rápidos das chávenas e lê-lo em voz
alta.
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Diga: a história de hoje conta-nos como Deus trabalhou através de uma colombiana a viver em Miami para
trazer um criminoso a Cristo.
HISTÓRIA MISSIONÁRIA: O fazedor de discípulos e a Cadeira Vazia
por Liliana Vargas, conforme contado por Matt Price
Liliana estava cheia de medo quando começou a ministrar ao prisioneiro chamado Felix. “Nunca antes tinha encontrado
este homem, contudo o meu coração disse-me para lhe falar sobre Deus”, ela recorda.
A princípio, Felix estava muito zangado e disse: “Se estás aqui para me falar sobre Deus, é melhor dar a volta.”
Mas Liliana falou-lhe sobre Deus. De oito em oito dias ela visitou-o na prisão. A sua amizade cresceu e logo Liliana
descobriu que estava a apaixonar-se por ele. Durante seis meses Liliana recusou visitar Felix e ela começou a jejuar e a
perguntar a Deus o que fazer.
Um dia ela abriu a Bíblia em Actos 9:13-15 e Deus pareceu falar-lhe através destes versículos: “Vai, tu és o instrumento
que Eu escolhi". E isto ajudou-a a compreender que ela tinha de compartilhar com ele o plano de salvação e assim ela voltou
à prisão.
Não muito tempo depois, Liliana e Felix casaram-se numa cerimónia dirigida pelo capelão da prisão. Todas as vezes que
Liliana visitava Felix, ela dizia: “Jesus te ama". E Felix sempre respondia: “Não acredito em Deus”. Mas ela não desistiu
porque acreditava que Deus mudaria Felix.
Pouco depois, Felix foi libertado da prisão e enviado de volta para a Colômbia. Ele decidiu que o seu casamento com
Liliana não funcionava e a ignorou. Mesmo assim, ela seguiu-o até a Colômbia. Felix disse-lhe: “Não há nada aqui na
Colômbia para ti. Volta para os Estados Unidos.”
“Foi só através da força de Deus”, diz Liliana, “que foi possível ficar com Felix.”
Felix pediu à Liliana para deixar de ir à igreja e até mesmo ofereceu-lhe dinheiro para ela se esquecer de Deus e ir para
as festas com ele. Ela não lhe deu ouvidos, mas continuou a orar por ele.
Um dia, Liliana encontrou a Igreja do Nazareno de Cali, onde conheceu uma mulher que a encorajou a lutar pelo seu
casamento. Ela lembrou à Liliana que Deus se importava com ela e com Felix e que a igreja estaria a orar por eles.
Liliana juntou-se à Igreja de Cali e todas as vezes que ia ao culto, guardava um lugar ao lado dela. Se alguém quisesse
se sentar, ela dizia: “Desculpe, mas esta cadeira é para o meu marido". Então ela orava para que ele viesse um dia.
Felix continuou a negar Deus até que uma noite ele desafiou Liliana: “Quero saber se Deus é tão poderoso como
dizes que é".
Liliana orou: “Senhor, mostra-lhe quão poderoso Tu és e quanto o amas".
No dia seguinte Felix pediu o número de telefone do pastor. A princípio Liliana ficou com medo do que ele poderia fazer.
Mas, assim como tinha vindo a orar para que Deus lhe mostrasse o Seu poder, agora ela tinha de confiar nele e assim ela
deu o número de telefone do pastor. Depois de telefonar, Felix encontrou-se com o pastor naquela noite e tiveram uma longa
conversa.
Quando Felix regressou a casa, Liliana foi ter com ele à porta. Ela olhou para ele e viu lágrimas rolando pela cara abaixo
e ele pediu à Liliana que o perdoasse e disse: “Agora o teu Deus é o meu Deus. Quero deixar a minha vida antiga para trás.
Vamos começar uma nova vida juntos".
Liliana agradeceu a Deus pela resposta às suas orações. Hoje ela testifica: “Nós temos um Deus poderoso – um Deus
capaz de fazer qualquer coisa. Temos de acreditar nele, entregar-lhe os nossos corações e confiar nele. Sem Deus, nada
podemos. Ele é maravilhoso. Só Deus poderia fazer tal trabalho na vida de Felix.”
Hoje Felix e Liliana servem a Deus no ministério no Equador.
DISCUSSÃO
Discuta as seguintes perguntas:
1. Como foi Liliana uma fazedora de discípulos?
2. Podes pensar em alguém que precisa estar na igreja e para quem precisas guardar uma cadeira vazia?
3. Onde é que Felix e Liliana discipulam outros?
Diga: Os membros da Igreja do Nazareno Casa de Oración em Cali, Colômbia, oram sobre cada cadeira na igreja
antes dos seus cultos de fim-de-semana. Todas as Terças de manhã reúnem-se para oração antes do trabalho e da
escola. Nas quartas, os membros da igreja passam o dia inteiro a orar e a jejuar. Cada um se compromete por um
período de duas horas. Membros de outras igrejas ao redor do mundo também se comprometem a fazer o mesmo
durante 24 horas por dia, dois dias por semana.
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Use as seguintes perguntas para orientar a discussão sobre o poder da oração em fazer discípulos e no crescimento
da igreja.
1. Que oportunidades para oração pode uma igreja providenciar? (correntes de oração, reuniões de oração, grupos de
oração, caminhadas de oração, oração e jejum, pequeno almoço de oração, capela de oração, etc. Se a tua igreja não
participa em nenhuma destas actividades de oração, talvez tenhas de as explicar para as crianças. Talvez queiram
começar uma actividade de oração por elas mesmas)
2. Como pode a oração ajudar uma igreja a crescer? (Estar ciente dos planos de Deus, ajuda as pessoas a procurar e
seguir a Sua vontade e a manter o foco nos recursos espirituais, etc.)
3. De que formas podes ser parte do ministério da oração?
Diga às crianças: Apesar de serem jovens, podem crescer espiritualmente e ser alguém de influência. A Igreja do
Nazareno Casa de Oración mostra esta mesma verdade. Começou com apenas alguns membros e hoje é uma igreja
de 8.000 membros. Considerem isto: Se cada cristão levasse uma pessoa para Cristo a cada ano e discipulasse esta
pessoa para fazer a mesma coisa, seriam necessários apenas 35 anos para alcançar o mundo inteiro para Cristo!
Isto é multiplicação! Vamos seguir o exemplo da Igreja Casa de Oración e ajudar a alcançar o nosso mundo para
Cristo.
TEMPO DE ORAÇÃO
Compartilhe os seguintes pedidos de oração e depois peça às crianças que usem uma das posturas de oraçao (de
joelhos, de pé, sentados) para oferecer frases de oração.
• Orem pelos pastores e trabalhadores da igreja
• Orem por aqueles que estão a se preparar para ser pastores.
• Orem por aqueles que precisam ouvir que Jesus é o seu Salvador.
• Orem pelos que estão doentes e precisam de cura.
• Orem para que a igreja na Colômbia continue a crescer.
• Orem para que Deus continue a chamar pessoas da Colômbia para servirem como missionários em outras partes do
mundo onde compartilharão as boas novas de Jesus Cristo.
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LIÇÃO 7: Peru
PROPÓSITO
Ajudar as crianças a compreender como o Evangelho é levado ao mundo inteiro até as pessoas difíceis de alcançar com o
amor de Jesus.
INFORMAÇÃO BÁSICA
Informações Rápidas
• Peru foi a habitação de um antigo Império Inca.
• Machu Picchu, as antigas ruínas dos incas no alto dos Andes, é a atracção turística mais visitada no Peru.
• O Rio Amazonas começa no Peru.
• O trabalho missionário da Igreja do Nazareno entre os Aguruna está localizado no Rio Marañón, uma das cabeças de
água do Amazonas.
• Iquitos, uma cidade na floresta amazónica, é a maior cidade no mundo onde só se pode chegar de avião ou de barco.
• Anualmente há mais de 3.000 festivais no Peru, a maioria relacionados com a religião.
APRESENTAÇÃO DA LIÇÃO
Introdução
Crie num dos quadros uma atmosfera florestal. Use muitas plantas artificiais e/ou naturais para simular uma densa área
florestal. Coloque animais como macacos, pássaros, lagartos, etc., nas árvores e plantas. As crianças devem ficar nos seus
lugares enquanto conta a história de Greg Garman. Durante a entrada das crianças, ponha a tocar alguma música de fundo
com sons de uma floresta ou de animais. Escureça a sala para se ajustar ao tema da floresta.
Deus chama algumas pessoas para serem Suas testemunhas nos lugares mais isolados do nosso planeta, como as
florestas do Peru, onde Larry e Addie Garman têm servido por mais de 40 anos. Eles criaram uma família numa floresta em
uma área remota. Enfrentaram dificuldades e foram perseguidos, mas perseveraram. Deus foi fiel à Sua promessa de ir e
estar com eles e hoje o Reino está sendo estabelecido nas selvas do Peru.
Antes da aula, escreva as seis Informações Rápidas em diferentes folhas de papel. Diga: Hoje vamos aprender sobre
o Peru, um país da América do Sul. Indique o Peru no mapa e depois mostre as Informações Rápidas uma por uma para
serem lidas em voz alta. (Esteja preparado para ajudar as crianças com a pronúncia)
Diga: Os rios são uma das vias através das quais as pessoas viajam nas selvas do Peru. Elas usam o rio como
se fosse estrada e muitas viajam em canoas. Usam remos para movimentar as canoas na água. Hoje vamos ter uma
corrida no Rio Marañón, que é um rio muito importante no Peru. É um dos grandes rios que desagua no Rio
Amazonas. Localize os rios no mapa.
Dívida a classe em duas equipas e entregue um remo à primeira pessoa na fila. Diga: Vamos ver de quantas
Informações Rápidas se lembram. Traga a lista da lição anterior também. Se responderem correctamente, o remo será
passado para o jogador seguinte da equipa. Se não acertar, ficará com o remo e tentará mais uma vez. A equipa que
passar o remo mais vezes será o vencedor. Dê prémios a cada equipa.
Diga: A história de hoje é sobre Greg, um filho de missionários que cresceu na selva do Peru com os seus pais
missionários.
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HISTÓRIA MISSIONÁRIA: A Vida Salvagem de um MK
por Wes Eby
“Greg, aqui está uma minhoca gordinha e suculenta", disse Rusty. “Com isto vamos apanhar um bom bagre”
“Aqui está um monte deles", disse Greg ao cavar um bocado de lama com o seu machete (uma faca grande tipo
espada). Hoje vamos apanhar muitos peixes.”
“Acho que já temos minhocas suficientes”, disse Rusty. “Vamos para o rio".
Amarraram as suas linhas de pesca ao ramo de uma árvore e lançaram o anzol com a minhoca à água.
“Agora podemos ir nadar. O último a chegar é um macaco", Greg disse ao saltar para o mar.
De vez em quando os rapazes olhavam para as linhas de pesca. Se estivessem frouxas sabiam que não havia peixe
nenhum, mas se a linha estivesse esticada, havia um peixe na linha. Parariam de nadar o tempo suficiente para tirar o peixe
e colocar nova minhoca no anzol. Depois lançariam a linha outra vez na água.
Depois de uma hora, Greg disse: “Estou com fome. Vamos apanhar alguns girinos.”
Greg e Rusty encontraram algumas minhocas onde estavam os girinos. Limparam-nos nas suas mãos e
embrulharam-nos em folhas. Depois fizeram uma fogueira e assaram os girinos.
“Isto está muito bom!” disse Greg.
“Verdade! Tão bons que até dá vontade de comer mais”. Acrescentou Rusty: “Vamos apanhar mais alguns.”
E lá foram atrás de mais girinos.
***
Hoje Greg dirá: “Aquela foi a vida que vivia e gostava como criança.”
Greg tinha quatro anos de idade quando os seus pais, Larry e Addie Garman, foram para o Peru como missionários.
Dr. Larry Garman sentiu que Deus o estava a chamar para ser missionário nas selvas do Peru. Ele se mudou para lá com a
sua esposa e seus três filhos, Rusty, Greg e Candy.
“O nosso irmão mais novo, Tim, nasceu no Peru”, disse Greg. “Eu cresci em uma família cristã, cheia de amor e
carinho. Quando chegou a altura de ir para a escola, fui mandado para um internato. Eu sempre soube que Jesus queria que
eu fosse seu filho. Mais do que uma vez pedi-lhe que viesse ao meu coração.”
Durante um Natal quando Greg regressou a casa vindo da escola, ele sentiu que não estava a viver como Jesus
gostaria. “Em nossa casa no meio da selva Amazónia perto do Rio Marañón”, conta Greg, “ajoelhei-me ao lado do nosso sofá
e pedi a Jesus que perdoasse os meus pecados e entrasse na minha vida. Esta foi uma das melhores férias de Natal que
jamais tive".
Hoje Greg é um ministro na Igreja do Nazareno. Ele é pastor na Califórnia. Ainda ama as missões e anualmente
viaja para o Peru para visitar as pessoas. Ele também organiza viagens de equipas de Trabalho & Testemunho para a selva.
O Rev. Greg Garman e a sua esposa, Leslie, têm duas filhas, Aubree e Spencer. A família toda ama o Peru tal como
Greg e já visitaram o país muitas vezes.
Um ano, Greg e as suas duas filhas fizeram uma longa viagem de bicicleta pelo Peru. “Começamos na cidade de
Chiclayo no norte do Peru, ao pé do Oceano Pacífico", diz Greg. “Pedalamos pelos Andes e depois para dentro da selva.
Terminamos a viagem em New Horizon, uma missão Nazarena onde meus pais viveram durante muitos anos. O propósito da
viagem de bicicleta foi levantar fundos para duas escolas bíblicas no Peru, um deles na selva.
“Missões é para todos”, diz Greg Garman. “Praticamente todos os verões as nossas filhas envolvem-se em algum
tipo de projecto missionário. Eu nunca vou parar de apoiar missões. É onde está o meu coração.”
DISCUSSÃO
Diga: Porque as filhas do Rev. Greg Garman, Aubree e Spencer, gostam de ir para o Peru? Gostarias de ser um
filho de missionários nas selvas do Peru? Porque ou porque não?
Depois das crianças responderem, diga: Os missionários têm de aprender a aceitar a cultura das pessoas às quais
servem. Os Garmans aceitaram a cultura do Peru. Isto fez com que fosse possível testemunharem às pessoas sobre
Jesus Cristo e levar muitos a aceitá-Lo como seu Salvador.
Use a Folha de Actividade 7 para ajudar as crianças a aprender o versículo bíblico: “Sereis minhas testemunhas tanto
em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e até aos confins da terra” (Actos 1:8). Antes da classe, escreva o versículo numa
grande folha de papel ou no quadro.
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Diga: Um dos lugares que as pessoas gostam de visitar no Peru é o Machu Picchu. Este foi um dos lugares
onde viviam os Índios Incas centenas de anos atrás. Machu Picchu foi construído na encosta de uma montanha. As
pessoas construíram terraços onde faziam agricultura. Isto dificultou a entrada de inimigos e estrangeiros.
Segure o cartaz com a passagem bíblica e diga: Os versículos da Bíblia contêm as palavras de Jesus. Leia o
versículo em voz alta. Discuta com as crianças o significado de Jerusalém Judeia, Samaria e os confins da terra. Mande as
crianças lerem o versículo duas vezes em voz alta. Depois peça a um ou dois que o recitem de cor.
Distribua a Folha de Actividade 7 e veja as orientações com as crianças antes de começarem. Encoraje-as a levar o
versículo para casa e decorá-lo.
TEMPO DE ORAÇÃO
Diga: As pessoas nas selvas do Peru vivem muito longe das grandes cidades. Muitas vezes vivem sozinhas. Os
Índios Incas construíram Machu Picchu bem alto na montanha para que outras pessoas não as atacassem. Mas não
há lugar nenhum aonde Deus não consegue chegar. Deus pode ouvir as orações das pessoas seja onde estiverem
no mundo.
Pergunte: Que pedidos de oração tem pelas pessoas nas selvas do Peru? Oriente as crianças na oração por:
Pessoas conhecerem Jesus como seu Salvador.
A segurança dos missionários durante as viagens e sua vida na selva.
Equipas de Trabalho & Testemunho que ajudam a construir igrejas nas selvas do Peru.
Lidere as crianças num tempo de oração. Encoraje algumas a dizer pequenas orações. Depois ajude-as a colocar
suas orações no papagaio.
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LIÇÃO 8: Equador
PROPÓSITO
Ajudar as crianças a descobrir como Deus trabalha através da oração para proteger e ajudar os missionários em situações
perigosas.
INFORMAÇÃO BÁSICA
Informações Rápidas
• Equador é a palavra espanhola para equador.
• As famosas Ilhas Galápagos na costa do Equador são o habitáculo de alguns dos animais mais raros no mundo.
• Os pinguins que vivem na costa do Equador são os únicos encontrados a norte do equador.
• Um dos animais mais conhecidos dos Galápagos são as tartarugas gigantes dos Galápagos.
• O Lama, um primo dos camelos, é usado no Equador para transporte, na produção de algodão e na guarda de criação
de gado.
• O país do Equador é conhecido como “Meio do Mundo” porque a linha do equador passa por ele.
APRESENTAÇÃO DA LIÇÃO
Introdução
Sobre uma mesa, exponha uma manta Indiana muito colorida. Sobre ela expõe fotografias típicas do Equador, tais como
cenários montanhosos, flora e fauna da selva, floresta tropical e praias lindas. Intitula o quadro de anúncios – EXPLORANDO
O EQUADOR. Como pano de fundo, coloque um mapa do Equador sobre as cores amarelas, azul real e vermelho – as cores
da bandeira do Equador. Prepare um “cesto de tesouros” para usar durante as actividades da lição (use caixas de jóias,
caixas de sapatos decoradas ou caixas de presentes). Num dos cantos da sala coloque o sinal – ESQUINA DE ORAÇÃO.
Providencie uma mesa e cadeiras. Na mesa coloque um cesto com pedidos de oração que as crianças podem seleccionar
quando vierem orar. Disponibilize papel e caneta para que possam também colocar os seus pedidos de oração.
Antes da classe, escreva cada uma das seis Informações Rápidas em tiras de papel e coloque cada uma em envelopes
com a frase “EXPLORAR O EQUADOR”. Numere os envelopes de 1 a 6, e prende-os no quadro de anúncios. Escreva os
números 1 a 6 em pequenas tiras de papel e coloque-as no cesto de tesouros.
Pergunta: O que significa a palavra “explorar”? (procurar informação desconhecida; viajar para descobrir coisas
novas). Diga: Hoje vamos explorar o Equador. Aprenderemos algumas coisas interessantes sobre este país. Mas
antes vamos ver o Equador no mapa. Reparem que o Equador fica na América do Sul e tem fronteiras com a Colômbia e o
Peru e Oceano Pacífico. Indique Quito, a cidade capital.
Diga: Equador leva o nome da linha imaginária que atravessa o planeta. Alguém sabe como se chama esta
linha imaginária? (o equador corre sobre o mundo dividindo-o em dois hemisférios, Norte e Sul). Um monumento foi
erguido na linha do Equador, no Equador. É uma atracção turística. Se uma pessoa ficar de pé sobre a linha do
equador ao meio dia, ela não terá sombra.
Agora vamos descobrir alguns outros tesouros sobre o Equador. Peça a seis voluntários para que apanhem os
números, um de cada vez, do cesto de tesouros. Cada um tem de ler as Informações Rápidas do envelope com o número
correspondente. Diga às crianças que a sua exploração do Equador acabou de começar.
Todos os nossos missionários são heróis. Vão para lugares desconhecidos e muitas vezes lugares sem protecção para
seguir a chamada de Deus. O nosso herói na lição de hoje é Don Cox, que foi raptado enquanto servia no Equador. A sua
história é de perseverança e esperança na fidelidade de Deus. A comunidade de crentes ao redor do mundo compartilhou a
dor do rapto de Don e o levantaram a uma só voz em oração a Deus. Quando um esforço unificado como este acontece, a
igreja atinge o seu melhor e cada um fica para sempre mais forte. É por causa desta experiência de fé que a história de Don
Cox deve ser contada.
Diga: Esta é uma história verdadeira sobre Don Cox, um herói missionário. Don foi raptado enquanto servia em
Quito, Equador, em 1995. A sua história reflecte persistência, esperança e coragem.
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HISTÓRIA MISSIONÁRIA: Terror na Montanha
por Bev Borbe
O missionário Don Cox acordou no meio de uma gritaria. Alguma coisa estava errada. Estava com frio e com fome e o
som de mosquitos circulavam a sua cabeça. De repente a sua memória voltou. Fora ontem, ele tinha ido à baixa por causa
de alguém que tinha telefonado sobre um carro que ele tinha à venda. Dois homens e uma mulher encontraram-se com ele e
pediram-lhe para conduzir o carro antes de o comprarem. Don concordou. Mas ao saírem da cidade, Don sentiu que tinha
cometido um erro. Ao longo do caminho apanharam mais dois homens e agora eram cinco contra um.
Agora ali estava ele, algures numa densa e escura floresta nas Montanhas dos Andes no Equador. Estava muito longe
da sua casa em Quito, da sua esposa, Dheryl, e dos seus quatro rapazes. Lembrava-se de ter andado uma longa jornada até
chegar lá, tropeçando montanha acima e para baixo e através de uma pesada cadeia de árvores. Estava ferido, com
escoriações e muito frio.
Dois dos mal-encarados homens que o tinham raptado, agora guardavam-no. Do que podia dizer, estava numa velha
plataforma de madeira com alguns dos seus raptores a dormirem por baixo. Ele puxou a manta para se proteger dos famintos
mosquitos. Os raptores tinham-no dito que seria libertado depois da família pagar meio milhão de dólares de resgate. Ele
sabia que a sua esposa não tinha esse dinheiro, nem a Igreja do Nazareno pagava resgates. E perguntou o que iria
acontecer-lhe.
Os dias se passaram. Don esperava que fosse resgatado, mas altas árvores protegiam o esconderijo na montanha.
Durante a primeira semana, Don usou as duas únicas armas que tinha – a oração e a sua Bíblia de bolso. Todas as manhãs,
ele orava o mais alto que podia. Durante o dia, ele lia livros inteiros da Bíblia com uma voz forte e retumbante para que os
raptores podessem ouvir. A Palavra de Deus enchia os seus ouvidos e pensamentos. Quando os dias terminavam e as noites
frias chegavam, Don enrolava-se na sua manta e recitava uma oração que aprendera em criança. "Agora, ao deitar-me para
dormir, peço ao Senhor que guarde a minha alma. Se morrer...” Ele tinha feito o seu melhor. O seu coração estava em paz.
Havia uma outra arma sendo usada para ajudar Don – as orações de milhões de nazarenos ao redor do mundo.
Enquanto oravam, Deus conservou o corpo de Don saudável – independentemente de continuar a sentir frio na gélida
montanha, fome, sede e a possibilidade de enfrentar a tortuna e a morte. Deus também ajudou Cheryl e os rapazes durante
este tempo difícil. E Deus ajudou as autoridades a descobrir pistas e a polícia a identificar a chamada que os levou aos
raptores. As orações do povo de Deus foi uma força poderosa na libertação de Don Cox.
Logo que a polícia e os investigadores descobriram o local do cativeiro de Don, não perderam tempo e já estavam a
caminho para o esconderijo na montanha para o libertar. Subiram montanhas, desceram declives e lá foram através de
caminhos perigosos e difíceis. Finalmente, chegaram á área onde os raptores de Don guardavam-no.
Nas montanhas escurece cedo. O raptor que estava a guardar Don tinha ido já para cama e num minuto a polícia saltou
sobre ele, retirando-lhe a pistola. Ao mesmo tempo correram para Don a gritar: “Sr. Cox, somos da polícia. O senhor está
salvo!”
“Já me encontraram!”, pensou Don. “Não vou morrer nesta montanha!”
Tudo tinha acabado. O missionário Don Cox era um homem livre.
Foi no dia do Natal, 25 de Dezembro de 1995. O avião que transportava o herói Don Cox de volta aos Estados Unidos da
América aterrou no O’Hare Airport, em Chicago. Don foi o primeiro a sair do avião. Correu para os braços da esposa e dos
seus quatro filhos, Phil, Matt, Paul e Mike. Espantosamente, mesmo depois de todo este tempo nas montanhas, ele ainda
tinha 400 dólares em dinheiro no seu bolso. Os raptores nunca descobriram isso. Mas muito mais importante, ele estava livre,
e estava em casa! Este foi o melhor Natal de sempre de Don.
DISCUSSÃO
Depois de ler a história de Don Cox para as crianças, discuta com elas as seguintes perguntas:
1. Durante o tempo que Don Cox esteve preso pelos seus raptores, acham que ele pensou que Deus se esquecera
dele?
2. Quais as duas coisas que Don fez que mostram a sua confiança em Deus? (Orou e leu a Bíblia).
3. O que é oração intercessora? (a oração que é feita em nome de, ou por outra pessoa.
4. Quando tem um problema, ajuda saber que outros estão a orar por ti?
5. Conheces alguém que precisa de ajuda neste preciso momento? Podes orar por essa pessoa? Porque seria uma boa
ideia dizer à pessoa que estás a orar por ele ou ela? (encoraja a pessoa saber que é um parceiro em oração, ajuda a
fortalecer a fé da pessoa).
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Tomem tempo para oração intercessora. Diga às crianças que se não for apropriado não têm de dizer os nomes das
pessoas. Lembre-as que devem agradecer a Deus pelas respostas às orações e por ter respondido à oração a favor de
Don Cox. Desafia-as a orarem diariamente uns pelos outros.
Diga às crianças que cada uma irá levar para casa um livrinho da historia de Don Cox. Distribua a Folha de Actividade 8.
Ajude as crianças a cortar o livrinho, seguindo as intrucções. Na primeira página devem escrever o título: TERROR NA
MONTANHA. No resto, é seguir as orientações para produção do livro.
A seguir estão as palavras que serão usadas no livrinho:
1. Terror na Montanha
2. Rapto
3. Esconderijo na Montanha
4. Oração
5. Resgate
6. Chegada a Casa
As crianças levam o seu livrinho para casa para compartilhar com os outros e se lembrarem da importância da oração.
TEMPO DE ORAÇÃO
Diga: Não é todos os dias que ouvimos sobre o rapto de missionários, como foi o caso de Don Cox; mas
histórias de heroicidade dos missionários são escritas todos os dias. Devemos continuar a orar por aqueles que
estão a sofrer e têm de enfrentar situações difíceis. Anualmente a Igreja do Nazareno dedica um dia de oração pela
igreja perseguida no mundo. Todos são convidados a participar desta oração.
Agora vamos lembrar os seguintes pedidos enquanto orarmos por Equador:
Pedidos de Oração
• Orem para que todos oiçam o Evangelho
• Orem para que a igreja continue a crescer.
• Peçam a Deus que ajude os meninos e meninas do Equador nas suas escolas, igrejas e casas.
• Orem pelos missionários que os servem.
• Agradeçam a Deus pelas bênçãos que recebemos.
Peça às crianças que escrevam o seu pedido de oração e o colem no seu papagaio.
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LIÇÃO 9: Brasil
PROPÓSITO
Fazer as crianças estarem cientes acerca de formas criativas usadas para comunicar o Evangelho.
INFORMAÇÃO BÁSICA
Informações Rápidas
• Brasil é o quinto maior país do mundo. Ocupa cerca de metade da América do Sul.
• O Brasil já ganhou a Copa do Mundo de futebol mais do que qualquer outro país.
• Nas florestas tropicais da Amazónia, as pessoas dormem em redes.
• O Brasil tem as maiores florestas tropicais do mundo.
• As pessoas que vivem nas florestas tropicais da Amazónia são chamadas Amazónios.
• As crianças da Amazónia brincam nas florestas tropicais onde há golfinhos cor-de-rosa, piranhas e serpentes anacondas
mortais.
PREPARAÇÃO DA LIÇÃO
Introdução
Crie a sua própria floresta tropical com folhagem real ou artificial. Enquanto as crianças entram na classe, ponha a tocar
um CD com sons dos animais selvagens e o som de água corrente ou cascata. Numa grande folha de papel, espalhe tinta
amarela, verde e azul para criar uma variedade de texturas. Depois de a tinta secar, corte o papel em forma de folhas para
servir de borda para o boletim informativo. Cubra as bordas com papel verde e escreva: “A Floresta Tropical da Amazónia".
Exponha fotografias de animais, pássaros, peixes, insectos e flores típicos das florestas tropicais (vai ao Google e procure
“animais da floresta tropical amazónica" ou pesquise tópicos em livros e bibliotecas, por exemplo). Se possível, exponha uma
rede. No chão cole papel azul para representar o Rio Amazónia. Deixe as crianças sentarem-se à beira do rio durante a lição.
Das 62 cidades ao longo do Rio Amazónia, 10 são acessíveis por terra e as outras 52 por água. Há 20.000 comunidades
que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. O Rev. Manuel Lima, um missionário do Brasil, foi pastor em São Paulo
durante 42 anos e então sentiu-se chamado para ir como evangelista para a Amazónia e plantar novas igrejas. Ele sonhava
com um barco que o pudesse levar para ministrar a essas comunidades. Na altura, foi levantado dinheiro suficiente para
comprar um barco de rio usado, e metade deste valor foi enviado de igrejas no Brasil. O barco chamado Jesus a Esperança
transporta a equipa do Filme JESUS e também providencia uma clínica e estação de rádio que emite para milhares de
pessoas.
Antes da lição, faça seis cortes de barcos e escreva neles as seis informações Rápidas.
Diga: No mapa pode-se ver quão grande é o Brasil. Cobre praticamente metade de toda a América do Sul. O
Brasil tem a maior floresta tropical do mundo. Imaginemos como seria viver na floresta amazónica. Se fosses um
amazoniano, viverias numa casa feita de paus amarrados com cordas ou feitas com pranchas sem pintar.
Provavelmente a tua mãe faria o pão para a família e o teu pai certamente caçaria com arco e flechas. O teu almoço
poderia ser um macaco bem gordo cozido numa concha.
Pergunte: Como te ensinam as tuas lições de escola? Diga: SE morasses no Amazónia muito provavelmente
ouvirias a tua lição através de um rádio e depois brincarias nas florestas tropicais onde há golfinhos cor-de-rosa,
piranha e cobras anaconda.
Pergunte: Para onde vais procurar ajuda quando estás doente? Diga: Se vivesses na selva amazónica, muito
provavelmente não haveria nem médico nem clínica por perto. Um médico missionário poderá passar de barco pelo
rio para trazer cuidados de saúde e compartilhar o amor de Deus.
Reveja as Informações Rápidas do Brasil lendo-as em voz alta.
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HISTÓRIA MISSIONÁRIA: Libertar
por Carol Anne Eby
Diga: O Pastor Manuel Lima é um missionário do Brasil. Ele viaja no barco "Jesus, a Esperança" para as muitas
vilas ao longo do Rio Negro e da selva amazónica. Esta história conta-nos como ele ajudou uma família que
precisava de esperança.
Escuridão espessa envolvia a floresta tropical enquanto o barco ministerial "Jesus, a Esperança" ancorava ao longo do
Rio Negro. São Sebastião era o destino. Equipas de ministério já tinham estado ali com o barco que transporta o Filme Jesus,
cuidando da saúde e transmitindo o Evangelho pela rádio. O barco trouxe esperança a estas áreas isoladas do Amazónia.
Vidas foram transformadas e novas igrejas plantadas.
Era uma da manhã quando o Pastor Manuel e a sua equipa saíram do barco para a canoa. Enquanto navegavam pelas
águas escuras, eram guiados apenas por um ponto de luz – uma lanterna segurada por aqueles que estavam à espera em
terra.
“Veja Pastor", um dos membros da equipa sussurrou. “Crocodilos!”
O Pastor Manuel viu os olhos do crocodilo precisamente sobre a superfície da água. Brilhavam como bolas de fogo na
noite. Ele sussurrou uma oração e juntamente com a equipa chegou à terra. Com a luz da lanterna, andaram a pé até a casa
de Barnabé e a sua esposa, Sandra, que lhes serviam de anfitriões.
"Bem-vindo, Pastor!” exclamou Bernabé com um largo sorriso.
A equipa ministerial entrou na pequena casa já ocupada pelos pais e seus oito filhos.
Na manhã seguinte, o Pastor Manuel acordou com os sons da selva. Os macacos conversavam e os pássaros
chamavam. Sandra deu a cada membro da equipa um pedaço de pão e um copo de leite. Ela olhou para os filhos e disse:
"Vão passear enquanto os visitantes comem".
Enquanto as crianças esperavam lá fora, a equipa reparou que se não deixassem um bocadinho de pão nos pratos, as
crianças não teriam o que comer.
O pastor observou a família durante o dia enquanto trabalhavam ao redor da casa. O seu coração estava triste ao
observar as pranchas sem pintar, os bocados de lata que usavam como telhado e o pobre recheio da casa. A família tinha
um estilo de vida muito simples, sem electricidade, pouca água e provavelmente nada para comer.
Um dos membros da equipa comentou: “Pastor, são tão pobres, contudo parecem tão felizes.”
O Pastor Manuel respondeu: “Sim, excepto Elcilei e Elcimeire, duas das filhas mais novas. Não sei porque parecem tão
tristes."
Nessa noite, a família e toda a vizinhança se reuniram numa pequena capela nazarena nas redondezas. Durante o culto,
as duas jovens irmãs repentinamente começaram a tremer e a fazer sons estranhos. Alguns dos homens ajudaram-nas a sair
da igreja.
“Pastor, por favor ajuda as minhas meninas", suplicou o pai. “Comportam-se de forma tão estranha. Choram e parecem
ter tanta raiva. Por favor, ajude-as!”
No dia seguinte o Pastor Manuel visitou algumas das pessoas na vila e perguntou: “Porque essas meninas agem desta
forma? O que as faz tão tristes?”
Um dos líderes da vila disse: “Pensamos que a culpa é das orações de uma das senhoras nazarenas. Ora oito horas
todos os dias! Estão a perturbar as almas dos mortos no cemitério por trás da igreja.”
O Pastor Manuel reparou que as pessoas estavam com medo dos espíritos maus e do poder de Satanás. Ele voltou para
a sua equipa e disse: “Temos de orar e jejuar para que Deus venha a este lugar de forma tão poderosa que Satanás seja
derrotado. Creio que Satanás está a usar estas pobres meninas. Ele está a tentar destruir o bom trabalho aqui, mas Deus
quer fazer grandes coisas neste lugar”.
O Pastor Manuel foi ter com as meninas e pediu para orar por elas. A princípio ficaram com medo, mas ajoelharam-se
com ele e ele derramou o seu coração diante de Deus. Deus respondeu à oração. As meninas foram libertadas e entregaram
suas vidas a Jesus Cristo. Foram libertadas e agora mostram uma fé forte e alegria nos seus corações. Barnabé e Sandra
agora têm oito filhos que estão felizes e com um sorriso nas suas faces. O barco trouxe Jesus, a Esperança, e Ele nunca os
deixará.
DISCUSSÃO
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Diga: Para o povo da Amazónia, o rio é vida. A maioria das vilas ao longo da borda do rio só podem ser
alcançadas por barco.
O Pastor Manuel Lima sentiu-se chamado para a Amazónia para ministrar a famílias em sofrimento não só
fisicamente, mas também espiritualmente. O seu sonho era ter um barco que pudesse levá-lo para ministrar nessas
vilas. No tempo certo, já havia dinheiro suficiente para comprar um barco. Chamaram-no Jesus a Esperança. Jesus
também ministrou a partir de um barco. Lucas 5:3 diz-nos isso mesmo.
O barco que transporta o Filme JESUS, uma clínica e uma estação de rádio, providencia formas criativas de
compartilhar o Evangelho. Pergunte: Que outras formas através das quais o Evangelho pode ser comunicado?
(respostas possíveis: televisão, CD; pregação; canto; Trabalho & Testemunho; ferramentas evangelísticas tais como Cubo
Evangelístico, Evangelismo de Bola, etc.)
Distribua a Folha de Actividade 9 e diga às crianças para ligarem os pontos para completar a figura do barco Jesus
a Esperança. Repare que o nome do barco está escrito em português, que é a língua nacional do Brasil. Depois as crianças
devem pintar o barco que leva o Pastor Manuel e sua equipa através das selvas da Amazónia para compartilhar o Evangelho.
TEMPO DE ORAÇÃO
Antes da classe, visite www.worldmissionbroadcast.org e converse com o teu presidente da MNI sobre a Oferta para
Missão Mundial Rádio.
Diga: Já aprenderam muitas coisas sobre o Brasil. Um das coisas mais importantes que devem lembrar é
que Jesus traz esperança para os necessitados. Oremos pelo Pastor Manuel e por sua equipa enquanto ministram
com Jesus a Esperança. Ore para que mais meninas e meninos e suas famílias venham a conhecer Jesus como seu
Salvador.
Podes fazer a diferença, orando. Também podes fazer a diferença, dando. Durante as próximas semanas
podes ajudar a encher o nosso “banco” com ofertas que ajudarão a Missão Mundial Rádio a continuar a enviar o
Evangelho para as selvas do Brasil através de programas de rádio. A Rádio pode ir aonde os missionários e
pastores não conseguem.
Cole o pedido de oração pelo Pastor Manuel e a sua equipa nos papagaios.
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LIÇÃO 10: Bolívia
PROPÓSITO
Ajudar as crianças a compreender que o Evangelho sempre foi para ser compartilhado com todos.
INFORMAÇÃO BÁSICA
Informações Rápidas
• Na Bolívia, há muitos grupos de pessoas, incluindo os Índios Aymara.
• Muitos bolivianos acreditam na adoração da natureza, chamada animismo.
• Os lamas são parentes dos camelos mas não têm boças
• O condor Andean é o pássaro nacional da Bolívia. É o maior pássaro voador no Hemisfério Ocidental.
• As montanhas planas da região dos Andes na Bolívia chama-se Altiplano
• Bolívia e Peru compartilham as margens do Lago Titicana, o mais alto lago, mas também profundo o suficiente para
permitir a navegação de barcos.
PREPARAÇÃO DA LIÇÃO
Introdução
Faça com que um dos cantos da sala seja decorado como uma estação de rádio. Crie cabinas para dois anunciantes,
cortando “janelas” em cartões grandes, como as do frigorífico. Cubra o lado de fora da caixa com papel preto ou tinta. No
interior, coloque duas cadeiras e dois supostos microfones. Se possível, peça emprestado rádios para exposição. Ponha a
tocar música cristã enquanto as crianças estiverem a entrar na sala. Nas paredes pendure postais da Bolívia.
Os missionários na Bolívia ministram num país onde 95 porcento da população clama ser católico. Contudo, muitos
misturam o catolicismo com o animismo. Animismo é a crença de que o espírito está em todas as coisas da natureza tais
como plantas, animais, montanhas e rios. Depois de assistirem à missa, os bolivianos podem fazer uma oferta a um espirito
da natureza na sua própria casa. Outros podem trazer comida e bebida para um crucifixo, tal como fazem com a adoração
animista.
Estas pessoas têm religião, mas ainda continuam perdidas. Temem os espíritos. Precisam de uma relação salvadora
com Deus que vem através da fé em Cristo. Esta fé é algo que precisa ser compartilhado porque o evangelho é para todos.
Diga: Bolívia é um país da América do Sul. Compartilha a fronteira com cinco outros países: Paraguai, Argentina,
Chile, Peru e Brasil. Indique estes países no mapa.
Diga: A Bolívia tem três tipos diferentes de paisagem – as montanhas dos Andes, que representam o segundo
maior plateau do mundo, chamado de Altiplano; as florestas tropicais húmidas na bacia do Amazónia; e uma área de
terra baixa muito quente e seca.
Localize i Lago Titicana no mapa. Diga: a Bolívia e o Peru fazem fronteira com as margens do Lago Titicana, o
maior lago da América do Sul. A mais ou menos 12.000 pés sobre o nível do mar, é o maior lago, que também é
fundo o suficiente para navegação marítima.
Diga às crianças que a Bolívia é a habitação de um grande número de grupos de pessoas, incluindo os Índios Aymara.
Diga: A maioria dos Aymara vive nos Altiplano onde as condições são hostís. Trabalham a agricultura e fazem
criação de animais. Muita pessoas na Bolívia fazem a sua própria agricultura e têm seus próprios animais. O Lama,
que é parente do camelo, é um animal muito comum na Bolívia. Os Lamas são preciosos por causa do seu algodão
que é utilizado para fazer roupas, mantas e cobertores.
Diga: A Igreja do Nazareno na Bolívia tem mais de 250 igrejas com um total de cerca de 12.000 membros. Em La
Paz, uma das duas capitais da Bolívia, há também um seminário nazareno.
Reveja as Informações Rápidas antes da História Missionária.
HISTÓRIA MISSIONÁRIA: A Maldição das três rãs
por Gina Grate Pottenger
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Diga: Linda Spalding serviu como enfermeira missionária na Bolívia, onde compartilhou a sua fé com pessoas
que acreditavam no animismo.
Rosa caminhou em direcção à torneira de água da vila, carregando um balde e murmurando uma canção que aprendera
na Igreja do Nazareno.
A jovem de 16 anos de idade passou pela pequena loja onde os donos também davam injecções e medicamentos às
pessoas da vila. Contudo, não tinham qualquer treino para tal. Até a abertura da clínica nazarena mais abaixo na rua
empoeirada, a loja era o único lugar onde os habitantes podiam receber tratamento médico.
A esposa do dono da loja saiu para deitar fora um balde de água suja. Rosa sorriu, mas a senhora não estava de muito
bom humor.
“Ei", ela chamou Rosa, “ diz à senhora missionária para voltar para o sítio de onde ela veio. Não precisamos de mais
uma clínica aqui".
O sorriso de Rosa desapareceu enquanto corria. Depois de encher o balde com água, cuidadosamente ela o carregou
até a clínica nazarena. Ao destrancar a porta, Rosa deu um grito. Um grande sapo estava deitado ao contrário na relva com a
sua barriga branca virada para o céu e a garganta cortada.
“Oh, não!”, Rosa gritou.
“Qual o problema?”, perguntou a voz por detrás dela.
Rosa voltou-se para Linda Spalding, a enfermeira missionária que veio a correr de dentro da clínica.
“Foste amaldiçoada, Senhora Linda! A pessoa que enviou este sapo, enviará mais dois. Quando receber o terceiro,
morrerá. Eu penso que é a esposa do dono da loja que já a amaldiçoou! Ela não gosta da sua clínica. Talvez a senhora deve
ir embora".
“Não há problema”, disse Linda, apanhando o balde com água e levando Rosa para dentro. “Lembra-se de quando pediu
que Jesus perdoasse os teus pecados?”
Rosa assentiu com a cabeça
Linda sorriu. “Jesus é mais poderoso que toda a maldição. Eu sei que a tua família e muitas outras crêem que os
espíritos vivem nas árvores, nos animais e outras coisas da natureza. Mas Deus criou tudo na terra, incluindo aquele sapo.
Isto significa que o Senhor que tem poder sobre todas as coisas também tem poder sobre a maldição. Acreditas que é
verdade?”
Rosa engoliu uma grande lufada de ar e pensou por um instante. Um sentimento de paz invadiu-a.
“Vamos orar juntas e pedir a Jesus que nos proteja da maldição", sugeriu Linda.
“Ok”, disse Rosa.
“Senhor Jesus”, Linda começou, “ Rosa e eu sabemos que Tu és Mestre sobre toda a terra. Confiamos em Ti para nos
proteger de toda a maldição. Também te pedimos que mudes os corações daqueles que querem amaldiçoar esta clínica.”
Rosa acrescentou: “Jesus, obrigada por ter trazido a Senhora Linda até nós. Ela já ajudou muitas pessoas que estavam
doentes. Obrigada por nos proteger.”
“Amen” , Linda e Rosa disseram em conjunto
“Agora sinto-me muito melhor, Senhora”, disse Rosa.
“Então vamos trabalhar!”, disse Linda.
Na manhã seguinte quando Rosa chegou à clínica, encontrou outro sapo virado para cima ao pé da porta.
Quando Linda chegou, Rosa começou a chorar. “É o segundo sapo! Se trouxerem o terceiro amanhã, morrerá!”
Linda lembrou a Rosa das promessas de Jesus e oraram juntas para que o dono da loja e a sua esposa convidassem
Jesus para suas vidas.
No terceiro dia, Rosa esperava encontrar o último sapo junto à porta da clínica. Depois de passar a sua vida inteira com
medo dos espíritos, ela tinha alguma dificuldade em acreditar que Deus a protegeria. Olhou ao redor à procura do último
sapo.
Alguém com uma voz calma perguntou-lhe: “O que estás a fazer, Rosa?”
Rosa explodiu a rir. “Não há sapo, Senhora Linda! Jesus protegeu-nos, tal como a senhora dissera!”
Rosa desatou a correr em direcção à loja onde a esposa do proprietário estava a pendurar toalhas para secarem. Ela
parou quando viu Rosa e entrou para dentro.
“Talvez devêssemos convidar o dono da loja e a sua esposa para a igreja", disse Rosa à Linda.
“Esta é uma boa ideia”, Linda concordou. “Vamos passar pela loja para cumprimentá-los depois de fecharmos a clínica
hoje. Talvez possamos ser amigos.”
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Depois do expediente, a fé de Rosa em Jesus estava mais forte. Linda e a sua família tinham-se tornado amigos do dono
da loja e da sua esposa. Alguns anos mais tarde, Rosa terminou a sua formação como enfermeira no hospital Metodista. Ela
continuou amiga de Linda, que entretanto deixara a Bolívia rumo a outro campo missionário.
DISCUSSÃO
Oriente as crianças na leitura em voz alta de Actos 10:34-35. Diga: Estes versos dizem-nos que Deus quer que todas
as pessoas de todas as nações tenham um relacionamento com Ele através do Seu Filho, Jesus Cristo. Até mesmo
quando Rosa praticava crenças animistas, Deus estava preocupado com ela e quis que ela aceitasse a salvação.
Quando as pessoas pedem a Jesus que seja o Seu Salvador, Ele as aceita completamente – não importa quem sejam
ou o que tenham feito de errado.
Quando compartilhamos a nossa fé com as pessoas que encontramos, como Rosa, e enviamos missionários ao
mundo inteiro, como Linda Spalding, fazemos com que seja possível pessoas virem a Jesus. Ele as liberta do medo
e dos espíritos e das maldições
Distribua a Folha de Actividades 10. Diga: Escondido nestes números há uma imagem de um homem e de uma
mulher da Bolívia, do grupo nativo chamado Aymara. Este grupo de pessoas vive nas altas planícies da região dos
Andes montanhosos. As roupas dos Aymara são muito coloridas e adaptam-se à vida nas montanhas.
Diga às crianças que liguem os pontos por ordem numérica, começando com o número 1 e no fim podem colorir o
ambiente e as roupas Aymara.
TEMPO DE ORAÇÃO
Lembre às crianças para orarem pelas igrejas do Nazareno na Bolívia, pelos missionários, pastores e líderes que
compartilham o Evangelho com as pessoas que precisam ser libertas do medo dos espíritos maus. As crianças devem
escrever o seu pedido de oração e depois colá-lo no seu papagaio.
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LIÇÃO 11: Argentina
PROPÓSITO
Desafiar as crianças a orarem especifica e consistentemente pelos outros.
INFORMAÇÃO BÁSICA
Informações Rápidas
• Buenos Aires, a capital da Argentina, é conhecida como “Paris da América do Sul.”
• Um chá à base de ervas chamado “mate” é a bebida nacional da Argentina.
• Gouchos são os “cowboys” da Argentina que vivem e trabalham nas fazendas de gado nos pampas.
• A cada ano 500.000 Pinguins Magellan regressam à costa atlântica da Argentina para se reproduzirem.
• Os restos de alguns dos mais velhos dinossauros do mundo foram encontrados na Argentina. Em 1988 os ossos do
Argentinosaurus foram descobertos.
• As Cataratas do Iguazú é a segunda maior queda de água do mundo.
APRESENTAÇÃO DA LIÇÃO
Introdução
Argentina é um país magnificente com uma grande variedade de climas e geografias. Tem muita influência europeia e o
espanhol é a sua língua. Apesar das orações dos missionários pelos seus vizinhos, pequenos actos de amizade e simples
presentes falam mais alto do que palavras. Ajude as crianças a descobrir que podem ser parte do trabalho de Deus orando
consistentemente uns pelos outros.
Decore a sala com decoração tropical ou uma cena da selva com pássaros e animais no lado norte, imagens de icebergs
na parede sul, montanhas na parede ocidental e uma cena de cidade e praias, pinguins e baleias na última parede.
Exponha comidas como tortilhas, tacos, feijões, arroz, chá, pasta, bife, salsicha polonesa, peixe, vegetais, etc. Se vive no
hemisfério norte, a estação actual que vive é sempre o contrário daquele que acontece na Argentina. Por exemplo, se onde
estás agora é inverno, então na Argentina veste-se roupa de verão. Mostre diferentes tipos de chapéus e não te esqueças de
incluir uma bola de futebol para representar o desporto nacional.
Disponha as cadeiras voltadas para o sul, em filas com três a cinco lugares ou então com uma fila no meio para imitar os
assentos de um grande avião.
Antes da lição, prepare os “snack” para o voo. Corte rodelas de baguette e caramelo com copos de sumo para distribuir.
Prepare as crianças para a sua viagem de avião. No mapa, mostre o país do seu destino, Argentina. Peça às crianças
para “embarcarem” e ocuparem os seus lugares. Se vive no hemisfério norte, diz-lhes que na Argentina está-se na estação
oposta. Diga aos passageiros: Buenos Dias.
Diga: Bem-vindos a bordo da Argentina Airlines Flight 101. Esperamos que gostem do voo. Para fazer a vossa
viagem mais agradável, gostaria de vos oferecer um snack de pão e caramelo com chá. Depois de recolher os copos e
os restos, informa aos passageiros que lhes irá indicar os lugares de interesse que podem ver “do lado de fora da janela” à
medida que se aproximam do destino final.
Repare nos murais ou postais no muro e diz: Ao sobrevoarmos a Argentina, vemos os Andes na vossa janela a
ocidente. Se olharem para baixo em direcção ao norte verão as espantosas Cataratas do Iguaçu e a selva que a
circunda. Agora estamos a sobrevoar precisamente a planície e os campos de cultura da Argentina. Também podem
reparar que há uma escavação para procurar dinossauros bem no meio do país. Mesmo à frente vemos os glaciares
e o fim do Pan-American Highway. À medida que descemos poderão ver as baleias e os pinguins e a costa do
Oceano Atlântico. Finalmente na janel do lado nordeste verão o aeroporto internacional onde aterraremos em
Buenos Aires, a cidade capital. Perto de 13 milhões de pessoas vivem ali.
HISTÓRIA MISSIONÁRIA: A Minha Mãe e a Missionária
por Anne Rudeen
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Diga: Esta história conta-nos como Deus juntou duas famílias – uma que precisava de amigos e outra que
precisava de Cristo.
O meu nome é Manuel. Era muito novo quando nos mudamos do Peru para a Argentina. Mas lembro-me de crescer
nas traseiras da loja onde vivíamos. O meu pai trabalhava na loja, lixando, pintando e vendendo utensílios de madeira.
A minha mãe não saia muito, a não ser para fazer as compras. Ela parecia estar sempre muito triste. Acho que ela
não tinha nenhuma amiga. Eu sei que não tinha. Eu sentia-me sozinho, e triste a maioria das vezes, apesar de ter dois cães
rottweiler.
Um dia, uma senhora com cabelos longos e olhos azuis, pele branca, entrou na nossa loja com um rapazinho
também ele loiro. Do banco lá atrás onde eu estava podia ouvi-la a perguntar ao meu pai: “Conhece uma família do Peru que
tem dois cães grandes e um rapaz mais ou menos da idade do meu filho?”. O meu pai disse-lhe que eramos essa família. Eu
nunca esquecerei o sorriso no rosto dela.
Encontrar-se com aquela senhora e o seu filho mudou o futuro da minha família. Eles eram estrangeiros na
Argentina, tal como nós. E precisavam de amigos, tal como nós.
Depois descobri que a senhora era missionária da Igreja do Nazareno. Ana e o seu filho Jordan vinham ver-nos com
frequência. Algumas vezes a minha mãe falava com ela, mas na maioria das vezes ela tinha muita vergonha e nem sequer
dizia olá. Apesar de continuar a estar triste, sempre que a missionária vinha visitar-nos eu via a minha mãe sorrir mais. De
alguma forma compreendiam uma à outra, mesmo sabendo que o espanhol de Ana não era muito bom.
Quando a missionária convidou-nos para a sua casa para almoçar um dia em Dezembro, mamã aceitou. A comida
era diferente, mas eu adorei brincar na pequena piscina com o Jordan. Na verdade, eu ficava sempre contente quando
eramos convidados para a sua casa. Não entendia o que Jordan dizia em inglês, mas não tínhamos qualquer problema em
brincar juntos.
Lembro-me do dia em que Ana veio e trouxe um prato cheio de umas coisas castanhas e redondas. Ela disse que
eram biscoitos de chocolate. Nunca antes tinha comido um. Mas, oh, como eram deliciosos!
Quando a família do Jordan nos convidou para visitarmos a sua igreja, descobrimos que era um pouco diferente
daquela a que costumávamos ir. As pessoas levantavam as suas mãos e cantavam com um sorriso no rosto.
Pouco depois de assistir à igreja do Jordan, mamã levou-me para ver um filme na casa de um vizinho. Contava a
história de Jesus. Eu chorei quando vi como o colocaram numa cruz e O mataram. Depois do filme, alguém convidou-nos a
deixar Jesus perdoar os nossos pecados e entrar nos nossos corações. A mamã não respondeu, mas eu podia ver lágrimas
nos seus olhos.
Alguns dias depois, mamã foi visitar Ana. Nem sei porque ela não me levou com ela, mas logo descobri o porquê.
A minha mãe já não estava triste mais. Ela disse-me que tinha aceitado Jesus como seu Salvador. Não sabia o que
significava, mas sabia que ela estava feliz. Agora ela abraçava-me e cantava para mim e também lia um livro especial.
Seja o que for que aconteceu, sei que foi bom. Praticamente todos os Domingos eu ia para a Escola Dominical com
o Jordan. Divertíamo-nos muito com os jogos e as histórias. Gostava de cantar e aprender sobre Jesus.
Finalmente compreendi porque Mamã já não estava triste. Ela gostava de compartilhar com os amigos e famílias
sobre como Deus tinha mudado a sua vida. E eu sei que sim. Ele também mudou a minha vida.
Se a nossa amiga missionária Ana ainda vivesse aqui, ela agora não encontraria a minha mãe escondendo-se no
quarto dos fundos da nossa loja de mobílias. Pelo contrário, a encontraria a gerir a loja, a sorrir e sempre pronta a dar um
abraço. Fico tão contente por Ana e Jordan terem vindo procurar um amigo naquele dia. Fico muito mais contente ainda por
terem compartilhado os biscoitos e orado por nós. Nunca pararam de orar por nós e Deus nunca parou de trabalhar nas
nossas vidas.
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DISCUSSÃO
Pergunte: Quais são alguns presentes simples que podes dar a um amigo ou vizinho que ajudam a estabelecer a
amizade e a compartilhar o Evangelho?
Diga: Através da lição, vamos concentrar-nos na importância de orar pelos outros. Algumas vezes temos de orar
durante muito tempo até a pessoa conhecer Jesus. Outras vezes nem tanto. Deus quer que continuemos a orar pelos
outros e que saibamos que Ele fielmente responde às nossas orações. Para ajudar-nos a lembrar disto, vamos fazer
um jogo típico da Argentina. Podes já tè-lo jogado antes e até o conheces mas com outro nome. Hoje vamos jogar
esse jogo usando as palavras “Orar, Orar, Deus Responde.”
Faça assentar as crianças em círculo. Escolha uma delas para andar à volta do lado de fora do círculo, tocando no
ombro de cada uma das outras. Enquanto andar, a criança repete a palavra “Ora". Quando a criança tocar no ombro de uma
outra, dizendo “Deus Responde", essa criança levanta-se e persegue a outra tentando tocá-la antes dela se sentar no lugar
vazio. O jogo continua enquanto a que está de pé continua a andar à volta do círculo, tocando cada ombro e dizendo “Ora".
Depois do jogo, peça às crianças para repetirem as palavras todas em conjunto: “Ora, Ora, Deus Responde.”
Antes da classe, corte a Folha de Actividade 11, separando a parte “A” da parte “B”
Pergunta: Que bebidas as pessoas mais bebem no país onde vives? Deixa as crianças responderem. Diga: Na
Argentina praticamente todos bebem mate. Este chá de ervas morno é a bebida nacional.
Para preparar mate, recolha folhas e coloque-as dentro de uma caneca mate. Depois acrescente água quente até
as folhas subirem. Para beber a água com sabor – e não as folhas de chá, use uma palhinha especial de metal com
um filtro na ponta. Uma vez que o sabor das ervas é naturalmente amargo, muitas pessoas preferem acrescentar
açúcar.
Beber mate é uma experiência única. Apenas uma caneca de mate e uma palhinha é compartilhada pelos
amigos. Quando a caneca esvaziar, é reenchida com água quente e passada à próxima pessoa. Este processo
repete-se muitas vezes. Sentar-se em círculo, a falar e a beber mate é uma experiência cultural e uma expressão de
amizade para velhos e novos amigos.
Diga: Encontram-se canecas de mate de todas as formas e tamanhos. São feitas de cabaça, madeira, cerâmica e
até mesmo chifres de bois. Há vários estilos diferentes. Mostre imagens (a partir da internet ou bibliotecas), se possível.
Diga: Tal como as canecas de mate são diferentes, Deus propositadamente criou a cada um de nós diferente. Ele
sabe que todos precisamos dele. Seja de onde viemos, seja qual for a nossa situação, Deus quer atender às nossas
necessidades. Deus quer que cuidemos dos outros, também. Ele quer que oremos por elas e as alcancemos para
Cristo.
Peça às crianças para pensarem em duas ou três pessoas por quem sentem que devem orar consistentemente até que
venha a conhecer Jesus pessoalmente. Distribua entre elas a Folha de Actividade 11A e diga-lhes para escreverem os
nomes dessas pessoas nas linhas da caneca de mate. Dá-lhes alguns minutos para decorarem a sua caneca e cortá-la.
Sugira que coloquem a caneca na sua Bíblia ou no seu quarto como lembrança para orar pelos outros, confiando que Deus
responderá.
Para rever as Informações Rápidas sobre a Argentina, distribua a Folha de Actividade 11B. As crianças devem
contornar as linhas para ajustar os factos nas canecas de mate com figuras no mapa.
TEMPO DE ORAÇÃO
Diga: Enquanto “viajamos” pela Argentina, aprendemos muitas coisas interessantes sobre o país e o seu povo.
Aprendemos que os missionários oram persistente e consistentemente pelas pessoas às quais servem. E vimos
como a dádiva da amizade torna possível compartilhar o Evangelho.
Peça às crianças para escreverem os seus pedidos de oração e anexá-las aos seus papagaios de oração.
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LIÇÃO 12: Paraguai
PROPÓSITO
Ajudar as crianças a compreender quão importante é que os missionários comuniquem o Evangelho na língua nativa do povo
ao qual servem.
INFORMAÇÃO BÁSICA
Informações Rápidas
• Paraguai muitas vezes é conhecido como o “Coração da América do Sul,” por causa da sua localização central na
América do Sul.
• Espanhol e Guaraní são as duas línguas oficiais do Paraguai.
• Capivara, o maior roedor do mundo, vive no Paraguai.
• O sétimo maior rio do mundo, o Rio Paraná, corre através da fronteira entre o Paraguai e a Argentina.
• A hidroeléctrica do Itaipu é a maior do seu tipo no mundo.
• O “maior churrasco do mundo” foi feito no Paraguai em 2008. Em 6 horas, 30.000 pessoas comeram mais de 30
toneladas de churrasco.
APRESENTAÇÃO DA LIÇÃO
Introdução
A anaconda, a maior serpente do mundo, é comumente encontrada nas selvas do Paraguai. Esta serpente é verde
acastanhada com argolas negras nas suas costas. Para representar esta espécie do Paraguai, peça as crianças que façam
cadeias de papel de construção verde e preta para pendurar na sala. Uma vez que o Paraguai muitas vezes é referido como
“O Coração da América do Sul,” decore o quadro de anúncios com bordas de corações. No quadro exponha a fotografia da
bandeira do país e/ou os contornos do Paraguai. Faça um churrasco em lume brando enquanto as crianças estiverem
entrando na sala. Durante a lição as crianças podem experimentar o churrasco.
Comunicar o Evangelho é a mais importante tarefa do missionário. De forma a fazer isto, eles precisam
compreender a cultura e a língua do povo ao qual servem. O povo ao qual servem também tem de os entender. A
experiência dos missionários nazarenos voluntários Ted e Sara Voigt expressará as dificuldades e as alegrias encontradas
no aprendizado de uma outra língua. Este é o primeiro passo para contar aos outros sobre Jesus.
Diga: A lição de hoje é sobre o Paraguai. Vamos começar com as Informações Rápidas sobre este país. Pode
imprimí-las em papel com forma de coração e pedir às crianças que as leiam.
Diga: Conforme aprenderam das Informações Rápidas, o Guarani é uma das duas línguas oficiais do
Paraguai. Em muitos países fala-se mais do que uma língua. Portanto, quando um missionário vai para um outro
país, muitas vezes é necessário que aprenda mais do que uma língua para que possa realizar as tarefas diárias e
comunicar o evangelho.
A língua nativa (aquela que é falada em casa) é conhecida como a língua materna ou “lingua mãe.” Quando
os missionários vão para outro país, eles falam a língua desse país quando estão em público. Mas muito certamente
quando oram, falam com Deus na sua “língua mãe” porque é a que está mais perto do coração. Isto tem levado a que
alguns identifiquem a sua “língua mãe” como a sua “língua do coração.”
Vamos aprender algumas palavras na língua Guaraní, a qual é falada por quatro em cada cinco paraguaios.
Esta é verdadeiramente a “língua do coração” para a maioria das pessoas que vivem neste país conhecido como “O
Coração da América do Sul.”
Distribua a Folha de Actividade 12. Peça às crianças que usem diferentes cores para seguir as linhas e ajustar os
corações com as palavras na sua própria língua aos corações das palavras Guaraní. Pronuncie cada uma das palavras
Guarani e peça às crianças para as repetirem depois. Deixe as crianças exercitarem a sua nova língua com um parceiro.
Depois de praticar como pronunciar as palavras em Guaraní, discutam porque é importante comunicar-se com os
outros numa língua que compreendem.
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Inglês
Hello
Good-bye
Yes
No
Please
Thank you

(Tradução)
________
________
________
________
________
________

Guaraní
Mga’eichapa
Jajohech apeve
Hee
Nahaniri
Ikatupa
Aguijetaite

Pronúncia
[um-BIE-ee-chah-puh]
[hah-hoy-CHAH pay-vay]
[HEH]
[nah-NEE-dree]
[ee-kah-TOO-pah]
[Ah-vee-kuh-DIE-tay]

HISTÓRIA MISSIONÁRIA: Tudo da maneira como você diz
por Matt Price
Diga: É importante que os missionários sejam compreendidos quando compartilham o Evangelho com as
pessoas de uma outra cultura.
Há mais de 400 anos, um padre europeu que vivia nas selvas do Paraguai começou a colocar a língua Guarani na forma
escrita. Alguns anos depois, um outro padre organizou um dicionário, uma gramática e um manual de discipulado na mesma
língua; estas ferramentas são usadas ainda hoje. Ajudaram o cristianismo a enraizar-se no Paraguai.
Em 1968, o ministério da Igreja do Nazareno começou uma pequena igreja em casa. Juan Garcia deu o seu coração a
Cristo e a sua vida ao ministério como um dos primeiros pastores nazarenos do Paraguai. Desde então até agora, a Igreja do
Nazareno no Paraguai tem continuado a passar o Evangelho para a próxima geração.
Deus tem usado missionários para comunicar as boas novas de Jesus Cristo. Os primeiros missionários chegaram nos
anos 80 --- um da Europa e vários dos Estados Unidos. Nos anos 90 Ramón e Blanca Sierra chegaram, vindos do Porto Rico
como missionários para o Paraguai.
Ted e Sarah Voigt aprenderam quão difícil é comunicar-se numa nova língua enquanto ainda se está a aprendê-la. Uma
vez, Ted tentou explicar a um amigo como serviu feijão requentado ao jantar. Ele explicou que cozinhou e amassou os feijões
antes de acrescentar um bocadinho de “siete”. Ela pediu que ele repetisse o que tinha acabado de dizer. Quando o fez, ela
desatou às gargalhadas, o mesmo fazendo os outros à volta. Em vez de dizer que tinha acrescentado um pouco de “aciete,”
que quer dizer “óleo de cozinha", ele disse que acrescentara um pouco de “siete”, significando "sete.”
Numa outra altura, Sarah estava a ensinar uma lição sobre o amor cristão a um grupo de crianças. Ela falava espanhol
enquanto outra pessoa traduzia para o Guarani. Quando falou sobre amor, as crianças pareciam confusas e baralhadas. Não
compreendiam a palavra espanhola para amor, a qual é “amor”. Ela tinha de tentar uma série de outras palavras antes de
poderem compreender o significado que ela estava a tentar explicar.
Ted e Sarah sabiam apenas umas poucas palavras em Espanhol antes de irem para o Paraguai. Tinham um professor
que os estava a ensinar a nova língua. Descobriram que é preciso praticar falando a língua enquanto se está a aprender.
Também aprenderam que isto significa que às vezes as pessoas iriam rir-se deles. Cometiam erros, mas não desistiram de
aprender e repetir até acertar na palavra certa.
Os missionários precisam ser compreendidos, não apenas para cumprir a sua tarefa, mas também para poder falar aos
outros sobre Jesus. O propósito do missionário é um só – comunicar o amor e as boas novas de Jesus. Ted e Sarah Voigt
aprenderam a lição em primeira mão como novos missionários voluntários no Paraguai.
Sempre que os missionários tentam aprender a “língua do coração” de outras pessoas acontecem erros. Mas é a melhor
forma de compartilhar as boas novas da salvação através de Jesus Cristo com as pessoas às quais servem.
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DISCUSSÃO
Pergunte: Porque é importante que os missionários aprendam a língua do povo ao quem servem? O que Ted
e Sarah Voigt fizeram que os ajudou a aprender a língua?
Antes da classe, seleccione 10 palavras da Lição e escreve-as no quadro (Exemplos: Guaraní, missionário, voluntário,
lingua, comunicação, coração, rio, Paraguai, cesto, churrasco, anaconda, alfabeto, roedor, etc.)
Diga: Aprenderam quão importante é a língua na comunicação do Evangelho. Uma única palavra pode mudar o
significado do que se pretende dizer. Muitas vezes a comunicação é como um puzzle. Hoje podemos rever algumas
palavras importantes que aprendemos nesta lição fazendo o nosso próprio puzzle.
Discutam a lista de vocabulários. Depois distribua papel e peça às crianças para fazerem o seu próprio puzzle colocando
as palavras do vocabulário na horizontal primeiro e depois na vertical e diagonal nos quadros no papel. Quando todas as
palavras estiverem no lugar, devem preencher os espaços vazios com quaisquer letras que escolherem. Depois trocam os
puzzles e circulam as palavras escondidas.
TEMPO DE ORAÇÃO
Lembre às crianças que o Paraguai é conhecido como “O Coração da América Central” porque está localizado bem no
centro da América do Sul. No mapa aponte os países que circundam o Paraguai e que foram estudados: Argentina, Bolívia e
Brasil. Também localize México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colômbia, Peru e Equador.
Revejam alguns dos pedidos de oração por estes países. Cada criança deve recortar um grande coração e escrever o
seu pedido nele. Acrescentem estes corações ao quadro de anúncios. Lembre às crianças que Deus ama todas as pessoas.
Peça-lhes para orar pelos missionários e pastores no seu esforço para compartilhar o amor de Deus com as pessoas nos
países das regiões do México/América Central e do Sul
Peça-lhes para orarem pelos missionários que estão a aprender uma nova língua, missionários e voluntários que estão a
servir no Paraguai e os missionários que são enviados do Paraguai para outros países.
E que escrevam o seu pedido de oração em pequenos corações e depois os colem nos papagaios de oração. Cada
criança pode levar o seu papagaio para casa. Devem pendurar o papagaio como lembrança para não deixarem de orar por
aqueles que compartilham o Evangelho e pelas pessoas que recebem.
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