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Viva o Poder de

Transformar
“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de
poder, de amor e de equilíbrio.” (2Timoteo 1.7)

O apóstolo Paulo ao iniciar a segunda
carta ao seu jovem discípulo fala que
Timóteo deve manter viva a chama
do dom dado por Deus. A referência
de dom aqui é a presença do próprio
Espírito Santo em nós. E descreve
o que ela faz em nós. A ação do
Espírito se confunde com o que
Ele é. Por isso o apóstolo Paulo
divide em duas perspectivas o
que essa presença produz em
nosso ser. Nesse texto tentarei
mostrar suas ligações com a
Grande Comissão.
A primeira perspetiva é da
purificação, da retirada do
que não é resultado da ação
do Espírito. Neste sentido,
o apóstolo fala que a ação do
Espírito não nos torna covardes,
pois o Espírito não tem tal
característica. A covardia tem como
origem o medo das consequências.
Paulo adverte a Timóteo que ele
não deve se pautar pelo medo,
pela covardia. Não deveria ter em
mente os sofrimentos que afligem o
apóstolo, como prisão e abandono.
O medo paralisa e impede a ação da
propagação do Evangelho, pois uma
das consequências seria a vergonha.
O medo de ser rejeitado leva à ideia
da vergonha de tal sentimento e
isto leva à inação. Por esta razão
Paulo diz a Timóteo que ele não
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deve se envergonhar de testemunhar de
Deus, nem do apóstolo que reconhece
ser prisioneiro de Deus. Para cumprir
a Grande Comissão precisamos
compreender que a presença do Espírito
deve lançar fora o medo de qualquer coisa
que possamos perder por testemunhar de
Jesus, pois tudo que temos é Dele. Nada
de fato é nosso.

o apóstolo Paulo que o amor não é um
sentimento, mas uma atitude que é fruto
do amor de Deus, do sacrifício de Jesus
e da ação do Espírito. Se o poder nos
torna capazes de suportar o sofrimento,
o amor nos mostra o valor pelo qual
sofremos. Ao amarmos, compreendemos
o valor do outro. Quando o verdadeiro
e pleno amor está presente não existe
o questionamento sobre se vale a pena.
Por isso o apóstolo João disse que “Deus
amou de tal maneira”. O amor leva ao
sacrifício. Paulo suporta tudo com o poder
do Espírito e com o amor por Deus e
pelos gentios. Quem de fato tem a ação
do Espírito Santo em sua vida, ama e, por
isso, cumpre a Grande Comissão.

A segunda perspectiva é da capacitação,
do que é acrescentado pela ação do
Espírito em nós. Paulo aponta que o
Espírito Santo tem como algumas de
suas características o poder, o amor e o
equilíbrio. Estas três características são
repassadas às pessoas que se submetem
à ação do Espírito. Importante ressaltar
que a ação do Espírito não é violenta,
compulsória. Por isso cada pessoa deve
ter em mente que é ela quem permite
ou não a ação do Espírito de Deus. As
três características listadas do Espírito
pelo apóstolo são fundamentais para
cumprirmos a Grande Comissão. Sobre
elas devemos nos deter um pouco mais.

O equilíbrio também é resultado da
ação do Espírito. Ele transforma a nossa
mente e a torna sã. Sim, o significado de
equilíbrio é ter uma mente sã produzida
pelo Espírito Santo. Ele não permite os
radicalismos ou outros erros tolos, mas nos
dá sabedoria. Este equilíbrio foi também
fundamental para que Paulo conseguisse
fazer tanto. Por ter a mente sã, resultado
da ação do Espírito, ele pode escrever
e abençoar a todos que conhecem seus
textos. O equilíbrio é fundamental para
cumprirmos a Grande Comissão, nos
dando sabedoria para realizarmos aquilo
que nosso Senhor espera de nós.

O poder mencionado é o mesmo poder
citado por Jesus quando falou sobre a
vinda do Espírito Santo. É o poder não
de realizar milagres, mas de ter condições
de enfrentar qualquer adversidade até
terminar a missão. É uma capacitação
para ser, viver. Jesus disse que quando o
Espírito viesse, os discípulos receberiam
poder para ser testemunhas. Paulo
demonstra que este poder está nele e o faz
suportar os sofrimentos que a pregação
do Evangelho lhe trouxe. O poder do
Espírito faz com que cristãos no mundo
inteiro enfrentem as consequências de
pregar a Palavra de Deus, como prisões
e perseguições.

A ação do Espírito Santo transforma.
Transforma quem por Ele se deixa
conduzir. Transforma o mundo com os
que se deixam conduzir por Ele. Por isso o
desafio desta campanha, viver o poder que
transforma. Transformar não pelo ódio
e nem pela destruição, mas pelo amor e
com equilíbrio.
Desta forma, somos todos desafiados a
viver o poder que transforma.

O amor é fruto do Espírito. Pelo amor
demonstramos Cristo às pessoas com as
quais nos relacionamos. O Espírito nos
aperfeiçoa em amor. Aprendemos com

Pr. João Marcos Barreto Soares
Diretor Executivo de Missões Mundiais
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Respire
e inspire
missões
Imagens, histórias, estudos,
atividades, desafios... Tudo isso
é motivador para você inspirar
a sua igreja a viver o poder de
transformar. Esta revista é parte
do kit da campanha 2021, que é
apenas uma das muitas peças que
deverão ser usadas para mostrar a
todos que no mundo há pessoas
esperando a manifestação do povo
de Deus. Conteúdos que orientam
o papel de cada um dentro da
Grande Comissão.

Kit da Campanha
Vivemos num mundo
cada vez mais digital, mas
não podemos ignorar que
uma parte da população brasileira
ainda é analógica, com pouco ou
nenhum acesso à internet. Por
isso, preparamos o kit impresso
com esta revista, o cartaz oficial
e o infantil, um bloco com fichas
para ofertas do PAM e o boleto da
oferta do Dia Especial. Uma porta
de entrada para um conteúdo mais
amplo que você encontrará no site
missoesmundiais.com.br/campanha.
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Revista

encontra os sermões, estudos, ordens
de culto, os vídeos, as músicas da
campanha e todas as artes para baixar
e inspirar a sua igreja. Uma infinidade
de conteúdos que ajudarão a sua igreja
a alcançar o alvo de Missões Mundiais
para esta campanha.

Nesta revista “Viva o Poder de
Transformar” você conhece mais sobre a
campanha e tem uma visão geral de todo
o material que estará a sua disposição no
site para fazer desta a melhor campanha
de todos os tempos. Histórias, sugestões
para culto da campanha e estudos que
poderão ser usados nos cultos e reuniões
de pequenos grupos ou células.

Site Infantil
Aqui os líderes podem acessar um
material exclusivo, separado por
faixa etária, para trabalhar o tema da
campanha com as crianças da igreja.
Um material construído com a ajuda de
líderes como os da sua igreja, que estão
atentos a melhor forma de construir o
futuro de missões.

Vídeos
Os vídeos da campanha estarão sempre
disponíveis para download no site da
campanha ou online no Canal JMM do
YouTube. Nos cultos em que não for
possível ter a presença de um missionário
ou missionária, apresente à igreja um dos
vídeos com testemunhos edificantes.

Camisas
As camisas da campanha sempre
são um sucesso. E este ano não será
diferente. Preparamos uma variedade
de cores que simbolizam o sentido
de viver o poder de transformar.
Elas estarão disponíveis, enquanto
durarem os estoques, durante os
eventos presenciais de Missões
Mundiais e também na sede, no
Rio de Janeiro. Para adquirir a sua,
basta entrar em contato com Missões
Mundiais e conferir a disponibilidade
de cor e tamanho.

Música
O hino da campanha conta com duas
versões: a oficial e a infantil. Inspirada por
Deus e elaborada em ritmo e harmonia
agradáveis, as músicas se encontram
disponíveis para download no site,
juntamente com a cifra e partitura, além
do clipe e do “cante junto” no YouTube.

Site da Campanha
Em missoesmundiais.
com.br/campanha você

Todos os conteúdos da campanha “Viva o Poder de
Transformar” estarão disponíveis ao longo do ano de
2021 em www.missoesmundiais.com.br/campanha
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Tenha êxito em sua

mobilização

por: Pr. João Marcos Florentino, missionário mobilizador
É tempo de mobilizar a sua igreja para uma nova campanha de Missões Mundiais. Nesta
mobilização você tem um papel muito especial. Inclusive, pensando bem, que privilégio
Deus nos dá! Fomos por Ele escolhidos como seus porta-vozes na sensibilização de
seus discípulos para o clamor dos povos. Para esta tarefa, o Espírito Santo é nosso
companheiro. Ele é o Conselheiro prometido por Jesus, o qual convence o mundo do
pecado, da justiça e do juízo; guia-nos a toda a verdade e nos dá poder para testemunhar.
(Jo.16.8,13; At.1.8). Por isso, volto a dizer: que privilégio!
Contudo, toda prerrogativa tem seus compromissos. Em nosso caso, temos o
compromisso de buscar conhecer mais sobre missões transculturais. Por isso, procure se
informar sobre o que Deus está fazendo no mundo, principalmente através de Missões
Mundiais. Nós disponibilizamos para você vários canais na web para que tenha as
informações necessárias a sua missão de divulgar com excelência a obra do Senhor.
Temos o compromisso de envolver cada vez mais pessoas na missão. Por isso, identifique
na sua igreja os intercessores, inscreva-os no Programa de Intercessão Missionária PIM, peça para que orem por mais esta campanha e por sua equipe. Converse com o seu
pastor e sua liderança, envolva-os. É fundamental para o êxito de sua mobilização, que
o pastor e demais líderes de sua igreja estejam ao seu lado. Converse com os irmãos que
já estão envolvidos diretamente com Missões Mundiais. Observe os que já participaram
do programa Voluntários Sem Fronteiras ou de outra ação de Missões Mundiais. Veja
quem são os inscritos no Programa de Adoção Missionária – PAM, convide-os para
testemunhar sobre como é estar comprometido com o apoio e sustento da obra e dos
servos do Senhor.
Temos o compromisso de viver intensamente o ministério que Deus nos deu. O
apóstolo Paulo escreveu ao seu companheiro de missão, Timóteo, encorajando-o com
as seguintes palavras: “Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama
do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus
não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.” (2Tm1.6,7)
Assim, quis lembrá-lo que foi o Senhor que o chamou e capacitou para sua tão grande
obra. Queremos dizer o mesmo para você: Viva o Poder de Transformar! Busque
intimidade com o Senhor, seja ousado na fé e cheio de amor pelos perdidos.
Conte conosco!
Que Deus te bendiga!
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2021

Para Viver e Transformar
Quando um ano se finda somos motivados a fazer um planejamento de promessas e
objetivos a cumprir no ano que se inicia. Mas quantas vezes paramos para listar como
podemos fazer um pouco mais por missões?
Que tal começar agora? Este é um ano para viver e transformar. Seja em casa, na
igreja ou online.
Vamos às sugestões e passos para o planejamento de um ano mais envolvido com
Missões Mundiais.

Missões em Casa
Uma vida missionária não tem a ver com sair do seu lar. Você pode ter um coração
missionário no ambiente familiar e envolver mais pessoas a fazer parte do que Deus está
fazendo no mundo.

Cronograma de atividades

#1
#2

A partir de janeiro, faça um cofre missionário com algo que tenha em casa,
uma garrafa, uma lata, vasilha... Use a criatividade. Peça ajuda para alguém
ou reúna toda família para o trabalho artesanal. Personalize e comece a usar.
Será um cofre para que todos contribuam para o Dia Especial de
Missões Mundiais.

#3
#4

Escolha um mês entre janeiro e junho para fazer a campanha Viva o
Poder de Transformar.

Durante o mês que fizer a sua campanha em casa (sugerimos o mês de
março) escolha um país para cada membro da família se dedicar em
oração pelas pessoas de lá que ainda não conhecem a Cristo.

Escolha um dia da semana para reunir a família e cada um possa compartilhar algo
sobre o país que se dedicou em oração. Por exemplo, uma curiosidade, uma palavra
na língua, um desenho, um projeto missionário, uma tradição, a bandeira... Ao final,
intercedam pelas nações e agradeçam a Deus por realizar a campanha em família.

#5

Uma vez por semana prepare uma refeição típica do país que escolheram.
Juntos poderão celebrar a oportunidade de fazer parte da obra
missionária mundial.

Missões Online
Missões Mundiais não para! E nos últimos tempos pudemos vivenciar a presença online
da obra missionária. Por meio da internet é possível se conectar a pessoas de diferentes
países, línguas e culturas. Missões Mundiais está nas principais mídias sociais para que
você possa Viver o Poder de Transformar também na internet.
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Cronograma de atividades
Escolha pelo menos um dia da semana durante todo o primeiro semestre de
2021 e utilize suas redes sociais para Missões Mundiais. Por exemplo: “QuintaFeira de Missões Mundiais” ou um outro nome que preferir.

#1
#2
#3
#4

No dia escolhido publique a defesa teológica da campanha deste ano,
a divisa, o vídeo, o texto ou algo que você aprendeu com o tema Viva
o Poder de Transformar.
Compartilhe o clipe da música oficial da campanha.

Faça um post sobre Missões Mundiais. Fale de um projeto, um
missionário, um pedido de oração, entre outras coisas.

#5

Nos acompanhe nas principais mídias:
@missoesmundiaisoficial
Junta de Missões Mundiais
Canal Jmm
@MissoesMundiais
Missões Mundiais
Obs: Use a hashtag #vivaopoderdetransformar e marque Missões Mundiais
na sua campanha de Missões online.

Missões na Igreja
Promotores Voluntários, Missões Mundiais precisa de você! Louvamos ao Senhor por
sua vida e dedicação em levar a obra missionária para dentro da igreja. A criatividade e
empenho das igrejas durante as campanhas motivam Missões Mundiais a viver o poder
da transformação.

#1
#2
#3
#4
#5

Cronograma de atividades

Ao iniciar o mês da campanha Viva o Poder de Transformar na sua igreja,
incentive sua comunidade a fazer Missões em casa e Missões Online.
Lembre à igreja que Missões Mundiais não para, por isso, é importante
orar, ir, mobilizar e ofertar durante todo ano.

Incentive a igreja a louvar com o hino oficial da campanha Viva o
Poder de Transformar
Para arrecadação, use a criatividade. Cantinas missionárias, delivery,
artesanatos, chaveiros, canetas. Ao oferecer os itens, diga sempre que
não é uma venda, e sim uma oferta para a obra missionária mundial.
Envie fotos e testemunhos das ações na sua igreja para o e-mail
redacao@jmm.org.br.

Para mais dicas e sugestões sobre como realizar a campanha acesse o site
www.missoesmundiais.com.br/campanha. Esteja sempre em oração para que 2021
seja o ano de Viver o Poder de Transformar de forma ainda mais intensa.
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Oração de Abertura
Saudações e Boas-Vindas
“SOMOS GRATOS PELO PODER DE DEUS...”
“...QUE NOS SALVA,”
“Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui,
Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens; e se em alguma
coisa tenho defraudado alguém, eu lho restituo quadruplicado.
Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porquanto este é
filho de Abraão.
Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se
havia perdido.”
(Lucas 19.8-10)
Cântico “Poder pra Salvar”
“...QUE NOS LIBERTA”
Dirigente: Jesus estava ensinando numa das sinagogas do sábado
que tinha um espírito de enfermidade havia já dezoito anos; e
andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se.
Congregação: Vendo-a Jesus, chamou-a, e disse-lhe: Mulher,
estás livre da tua enfermidade; e impôs-lhes as mãos e
imediatamente ela se endireitou, e glorificava a Deus.
TODOS: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
(Lucas 13.10-13; João 8.32)
Hino 462 HCC “Cristo me amou e me livrou”
“...E QUE NOS LEVA A PROCLAMAR O SEU AMOR!”
“E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoninhado
que o deixasse estar com ele.
Jesus, porém, não lho permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa,
para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como
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ORDEM DE CULTO DA CAMPANHA

Prelúdio – Cântico oficial Viva o Poder de Transformar

teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo
quanto lhe fizera Jesus; e todos se admiravam.” (Marcos 5.18-20)
Cântico “Como não entoar teu louvor?”
Oração de Gratidão
TEMA: VIVA O PODER DE TRANSFORMAR

DIVISA: 2 TIMÓTEO 1.7 (NVI)

Cântico oficial Clipe da Campanha
Dedicação de Dízimos e Ofertas para Missões Mundiais
Testemunho Missionário
Oração final
Poslúdio – “Ao Teu Dispor” (Mônica Coropos)
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Viva um Dia Especial
A campanha de Missões Mundiais
anualmente desafia as igrejas filiadas
à Convenção Batista Brasileira a
levantarem uma oferta para contribuir
com o avanço da obra missionária
no mundo. Trata-se da Oferta do
Dia Especial. Cada igreja precisa
estabelecer seu próprio alvo a fim
de que, juntas, alcancem o alvo de
Missões Mundiais que neste ano é de
R$ 22.500.000,00
Ao longo dos anos vemos que a
existência de um alvo serve como
motivação; um desafio para a igreja
chegar mais longe. Uma igreja
envolvida com missões naturalmente
está mais preparada para os seus
desafios locais. Todos devem estar
envolvidos na missão de alcançar o
alvo da oferta do Dia Especial.
Comunicar o Evangelho a povos não
alcançados exige não só a participação
humana, mas também financeira.
Investir em vidas também tem um
preço, principalmente quando os
custos são pagos no exterior, como é o
caso de Missões Mundiais.
Por isso, a igreja local precisa crer
que Deus pode usá-la na salvação
do mundo. Com fé todas as igrejas
podem colaborar, até mesmo as
mais pequeninas e com menos
recursos financeiros. O que viabiliza
a participação de uma igreja na
campanha não é a renda per capita
de seus membros, mas a fé que
abraça desafios.
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A oferta do Dia Especial ajuda a igreja a se sentir parceira na evangelização do mundo.
Quem oferta pode se sentir lá no campo missionário, do outro lado do mundo, junto à
igreja perseguida ou num retiro de adolescentes. Toda vida importa. E nenhuma pode
ser desperdiçada. Sua contribuição chega aonde seus pés não conseguem alcançar. Pelos
meios de comunicação de Missões Mundiais e redes sociais sua igreja pode ver a obra
sendo realizada e ter a certeza de que também faz parte de cada conquista.
O dia da entrega da Oferta do Dia Especial precisa ser uma festa. Sua igreja precisa
viver um dia realmente especial! Pois a partir deste ato de entrega, novas vidas
poderão ser alcançadas. Fazer missões é uma ordem dada por Jesus. Sempre que esta
ordem é cumprida, há sentimento de dever cumprido. Quando o cristão faz a coisa
certa, há alegria.

Entregue a oferta o quanto antes
O boleto para a entrega da oferta foi enviado à igreja juntamente com este kit
da campanha Viva o Poder de Transformar. Caso precise de mais boletos, a
igreja deverá solicitá-lo a nossa Central de Atendimento. Quem preferir, pode
entregar a oferta do Dia Especial através de depósito em uma das contas abaixo
em nome da Junta de Missões Mundiais // CNPJ: 34.111.088/0001-30

Agência: 301
Agê
3010-4
0-4
C/C: 141900-5

Agência: 38
Agê
3894
C/C: 130
300
01270-8

Agência: 0201
Agê
C/C: 11
1165-4
OP. 0
00
03

Agência: 1125-8
Agê
C/C: 59000-2

Agência: 9218
Agê
C/C: 65100-9

Agência: 45
Agê
4501
C/C: 311
31168-5
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Envolvidos no
Poder de Transformar
2 Timóteo 1.7
Assim como Paulo escreveu para Timóteo, a fim de motivá-lo a Viver o Poder de
Transformar, Missões Mundiais deseja envolver você, sua igreja, sua casa, seu pequeno
grupo, a sua vida nesse poder.

Uma vida de alegria completa.
Uma vida de coragem.
Uma vida de verdadeira fé.
Uma vida para vivenciar o dom de Deus.
r.
Uma vida para Viver o Poder de Transforma
Para isso, você terá textos inspirados na divisa e no tema da campanha para usar nas suas
devocionais e onde desejar levar a Palavra de Deus para impactar as pessoas ao seu redor.
Aos pastores, promotores e líderes
Vocês poderão usar estes conteúdos durante todo o primeiro semestre como um sermão
para os cultos, células, reuniões entre outras atividades. Assim, envolverão mais pessoas
no poder de transformar.

Os textos estarão disponíveis no site da campanha.
Acesse, salve e compartilhe.
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Perseguição velada na Itália
Paloma é uma das muitas mulheres
estrangeiras que vivem na Itália. Tivemos
a oportunidade de agregá-la ao pequeno
grupo virtual que iniciamos na pandemia.
É perceptível a sua grande fome espiritual.
Mas à medida que estreitamos a amizade,
conhecemos um pouco mais da sua história.

Aqui na Itália não há perseguição como a que
acontece em alguns países da Ásia e do Norte
da África, em que igrejas são queimadas
e os cristãos massacrados e mortos. Mas a
“perseguição” aqui acontece de outras formas:
é através da burocracia que dificulta ou não
autoriza a igreja a fazer um simples culto ao
ar livre; vem de pessoas como o marido da
Paloma ou como o Cesare.

Como tantas estrangeiras, ela é casada com
um italiano que não concebe a ideia de haver
um relacionamento com Deus. Ela confessou
que deseja frequentar a nossa igreja, mas sabe
que seu marido não permitirá. Se não fosse
um grupo que acontece pela internet, Paloma
não conheceria a palavra de Deus e nem
seria discipulada.

Realizar a obra missionária nesse contexto
exige total dependência de Deus, sabedoria
do alto e estratégias que tragam resultados
positivos. Estamos sempre focados em ações
que sejam uma resposta a essa calamidade.
Transmitimos a visão missionária através
de cultos missionários e do mentoreamento
de líderes. Despertamos os crentes a
sinalizar o Reino de Deus suprindo algumas
necessidades materiais a sua volta.

Cesare, um italiano de uns 65 anos, é outro
que tem o seu relacionamento com Deus
prejudicado, mas por ele mesmo. Logo após
uma cerimônia de casamento, ele puxou
conversa comigo, comentando sobre o
sermão que ouviu. Ele contou que seu pai,
um comunista convicto, começou a mudar
depois de ler a Bíblia. Naquele momento
tentamos marcar um café para “conversar
mais sobre essas coisas”. Mas ele, muito firme,
disse: “Não, obrigado. Não quero viver a
mesma experiência do meu pai”.

São desafios que requerem tempo e paciência
para ver os resultados. Contamos com as
suas orações para continuarmos a obra que o
Senhor nos confiou em terras italianas.
Luiz Cláudio Marteletto
missionário na Itália

Levando a esperança e o amor de Deus
Há dois anos Deus me deu a oportunidade
de servi-lo como voluntária do programa
Voluntários Sem Fronteiras de Missões
Mundiais. Embarquei em uma viagem ao
Oriente Médio para trabalhar com crianças.
Foram momentos que certamente marcaram a
minha caminhada cristã. Atuei em dois campos.
Um de refugiados e outro de deslocados.
O trabalho consistia em levar àquelas crianças
tão massacradas pela violência ao seu redor e
já sem esperança, o amor de Deus em forma
de alegria, abraços, sorrisos e brincadeiras.
Proporcionar àqueles pequeninos atividades
de recreação que deveriam ser comuns
a eles, mas que lhes foram roubados pela
realidade da guerra.
Em um dos campos, a média de crianças por
dia era de mais de 200. E não havia nenhum
trabalho com crianças ou um local apropriado
para elas. Elas chegavam ansiosas por
participar de qualquer atividade e tudo que
fazíamos, ainda que por mais simples, como
passar a bola numa roda, arrancava delas um
sorriso que alegrou a minha alma.

Pulamos corda, brincamos de pique, colorimos,
brincamos de bola, contamos estórias,
corremos, pulamos, dançamos e orei por cada
uma que se aproximava para receber um abraço
e um beijo – foram tantas que perdi a conta.
Ao partir deixei meu coração naquele lugar.
No outro campo, as atividades se repetiram.
Contudo, lá havia um trabalho organizado
e um local apropriado para receber os
pequeninos. A média diária era de 50 crianças.
Ainda assim, a receptividade foi a mesma.
Todos estavam ávidos por participar de tudo.
Confesso que antes de ir, me perguntei diversas
vezes o que eu poderia fazer em um lugar tão
árido e por tão pouco tempo. Achei que eu não
estava capacitada. Mesmo assim fui. Somente
pedi a Deus para me usar da forma como
Ele quisesse. E assim foi. Fui tremendamente
abençoada por aquelas crianças, por aqueles
sorrisos, por aqueles abraços apertados!
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Marcia de Oliveira Garcia
Membro da Igreja Batista do Méier, no
Rio de Janeiro, e voluntária do Programa
Voluntários Sem Fronteiras.

Presentes para a eternidade
Nesses dias, entregamos 120 caixas de
presente da “Bolsa do Samaritano”,
do ministério Billy Graham, no qual
atuamos. Cerca de 60 famílias da parte
mais carente do bairro, onde reciclam
o lixo que é recolhido das ruas foram
abençoadas com o presente.

onde vivem famílias de recicladores.
A recepção foi extraordinária e vários
adultos e crianças fizeram a decisão de fé
por Cristo. Como o bairro fica distante
do templo, planejamos a organização
de pequenos grupos para atender a esses
novos irmãos na fé.

Entregamos também 50 caixas a 25
famílias da etnia Mbyá Guarani, que se
estabeleceram em um bairro da cidade.
A porta ficou aberta para voltarmos e
exibirmos o filme “Jesus” na língua local.

Louvamos ao Senhor pelas oportunidades
que nos dá para compartilhar o
Evangelho e Viver o Poder de
Transformar vidas.
Que o Senhor, em sua riqueza e glória,
supra cada uma de suas necessidades.

Começamos a visitar as famílias das
crianças que receberam as caixas de
presentes do ministério “Bolsa do
Samaritano”, na região do porto,

Família Ferreira
missionários no Paraguai

Servindo apesar de tudo
Nos últimos anos, nossa equipe assistiu
a centenas de pessoas perseguidas,
ajudando-as contra extremistas religiosos,
aqui no Sul da Ásia. E isso é impossível
de fazer sozinho; somente Deus fornece
todos os recursos e habilidades de modo
sobrenatural para essas situações.

acusações. Vários radicais os expulsaram
da aldeia, mas apesar de apresentarem
uma reclamação na polícia, nenhuma
ação foi tomada e eles tiveram que seguir
suas vidas em outra cidade. Mas não
abandonaram a fé em Jesus Cristo!
A cada mês outras pessoas se
envolvem nessa missão e a igreja tem
crescido, apesar das ameaças. É muito
emocionante e revigorante para o
missionário saber que não está sozinho.
Por isso, agradecemos e contamos
com suas orações e ofertas para seguir
evangelizando e ajudando aqueles que
sofrem pelo nome de Cristo. Ore pelos
nossos obreiros da terra, pela nossa
segurança e para que os religiosos locais
venham a conhecer o verdadeiro Deus.

Os irmãos P e J (não identificamos
por questão de segurança) assim que
aceitaram a Jesus como Salvador
começaram a viver dias difíceis. Eles são
moradores de uma aldeia onde fanáticos
religiosos os ameaçaram e pediram para
que parassem de seguir a Jesus ou, então,
seriam expulsos.
A dor da exclusão é intensa e esmagadora
nessa região, o que deixa os cristãos
inseguros. Muitos abandonam suas casas
para preservarem suas vidas. A situação
dos irmãos se complicou; foram presos
pela polícia diversas vezes com falsas

Pr. Fábio Costa
coordenador missionário no Sul da Ásia
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Eu vivo o poder de

transformar, porque...

“ “
“ “
“ “
“ “
...Porque sou discípulo
de Jesus Cristo.

...Creio no poder transformador
do Evangelho de Jesus.

Pr. Geraldo Santos Meireles, IB
Teosópolis de Itabuna – BA

...Por meu intermédio, o
amor de Deus se estende
aos confins da Terra.

Pr.Thiago Toledo Soares,
PIB em Vera – MT

...É a vontade e o desejo de Deus
para Sua honra e sua glória.

Pr. Alberto Freitas, IB Emanuel
em Boa Viagem – Recife - PE

missionário Mauro, IB em
Nova Petrópolis – RS

...Cristo vive em mim.

Pr. Genilson Araújo Souto - Secretário
Geral da Convenção Batista Baiana.

...Participo da obra que Deus
está fazendo no mundo através
do trabalho missionário.
Pr. Daniel Torgan, IB Alvorada – PR

...Porque o Senhor me
ordenou fazer assim.

Pr. Edson José Cerqueira, Gerente
de Missões e Evangelismo da
Convenção Batista Sergipana

...O amor de Deus me constrange.
Pr Josué Selayaran, IB da Videira
Flores da Cunha – SC

Você também pode demonstrar o seu
envolvimento com Missões Mundiais. Diga nas
suas redes sociais porque você vive o poder de
transformar e use #vivaopoderdetransformar.
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Pequenos
aprendem grandes

responsabilidades
por: Mayre Gaudard Corrêa Rangel, missionária em Moçambique
Querido Líder de Ministério Infantil,
Seja um missionário para as suas crianças! Capacite e discipule cada uma delas
para que sejam missionárias e deem continuidade à pregação do Evangelho, até
que Jesus volte. É fundamental que você leve às crianças da sua igreja a campanha
infantil 2021 “Viva! Jesus é Poder”. Muitas crianças, no Brasil e no mundo, ainda
não ouviram sobre Jesus e, por isso, não experimentaram o poder transformador
do Evangelho. Muitas crianças, no Brasil e no mundo, que já ouviram sobre
Jesus, precisam ser discipuladas e capacitadas para o trabalho missionário. Desde
cedo, nossas crianças precisam ser testemunhas do amor de Deus e jamais se
envergonharem de falar a outros sobre o nosso Senhor (Tm.1.8).
O Ministério Infantil de cada igreja, juntamente com as famílias, deve ser
exemplo de obediência ao “Ide” de Jesus, formando discípulos corajosos que
vivam e proclamem o poder de transformar.
O apóstolo Paulo proclamou as boas-novas, colocando em prática o poder
transformador de Jesus em sua vida, sendo seu imitador. Paulo estava prestes
a morrer, mas antes entregou ao seu “filho amado”, Timóteo, a herança, ou o
legado, de continuar a proclamar as boas-novas, que é capaz de transformar.
Assim vemos na divisa desta campanha: “Pois Deus não nos deu espírito de
covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.” 2Timóteo 1.7 (NVI)
Cada seguidor de Jesus, cada um de nós, precisa proclamar as boas-novas
dando continuidade à missão da Grande Comissão (Mt.28.16-20), até que
Jesus volte. Ou seja, além de praticarmos a proclamação das boas-novas
(evangelizar a todos), devemos capacitar outros, pois o trabalho missionário
não pode parar, assim como Paulo orientou Timóteo em 2Timóteo 2.2
(NVT): “Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas
confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a
outros.” As próximas gerações devem continuar este maravilhoso ministério!
O missionário Paulo capacitou o seu discípulo Timóteo, sendo exemplo.
Ele animou Timóteo a fazer o mesmo que ele. Da mesma forma, como líder
do Ministério Infantil, as crianças irão imitá-lo. Todas as crianças gostam
de imitar. Imitam os pais, os irmãos mais velhos, os amigos, os personagens
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preferidos, os professores..., e imitam você. Por isso, seja exemplo vivendo o
poder de transformar.
O discipulado que Paulo deu a Timóteo foi um trabalho em conjunto com a
família. A avó Loide e a mãe Eunice foram exemplos de fé para Timóteo. Os
pais também devem se preocupar com a salvação e discipulado dos filhos. É
uma parceria! Cada família deve fazer Missões dentro e fora de casa.
Em Romanos12.1-2, Paulo ensina que precisamos de uma transformação de
dentro para fora, não imitando o comportamento e os costumes deste mundo.
Aliás, Timóteo decidiu não imitar os exemplos ruins. Então seja um bom
exemplo para as nossas crianças! Deixe Deus transformar a sua vida! Busque a
Deus de todo o seu coração e seja transformado pelo Seu poder. Desta forma,
o seu exemplo irá transformar outros.
Algumas sugestões para animá-lo. Viva! Jesus é Poder:
•

•
•

•

•
•

•

Evangelize cada criança do Ministério Infantil, e se possível, os familiares
também. Além da evangelização “coletiva”, é necessário “personalizar” a
evangelização. Aproveite para que outra criança o acompanhe e veja você
evangelizando, para que aprenda com o seu exemplo e possa fazê-lo em
outro momento;
Ensine as crianças a evangelizarem outras crianças. Elas precisam aprender
a falar do Evangelho para os outros;
Prepare Cultos Domésticos Missionários para cada semana, para que cada
família ore por missões e ensine biblicamente sobre missões aos filhos.
Pode preparar um “Kit Missionário” com informações sobre o campo
missionário, um mapa múndi, um caderno de oração, um cofrinho...;
Inclua no planejamento de todas as atividades do Ministério Infantil
(EBD, Cultos...) o “Momento Missionário”, para orar por outras
crianças que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, orar pelos
filhos dos missionários, cantar músicas em outros idiomas... Capacite os
juniores para prepararem e apresentarem este momento. Fale e promova
Missões o ano todo;
Faça entrevistas com os filhos dos missionários, online ou presencial;
Quando um missionário pregar em um culto da igreja, deixe que as
crianças maiores (que sabem ler) ouçam a mensagem. É muito importante
que as crianças se interessem por Missões ouvindo as histórias missionárias.
(Da mesma forma, a criança deve participar do Culto de Ceia e de
Batismos para “incentivá-la” a querer ser batizada);
Prepare atividades evangelísticas para os familiares não convertidos.
Seria muito bom se os próprios filhos apresentassem um “teatro
evangelístico”, por exemplo.

Você terá acesso a um rico material da
campanha Viva! Jesus é Poder, no site
www.missoesmundiais.com.br/campanha.
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Viva!

Jesus é Poder
Para envolver ainda mais nossos
pequenos com a obra missionária
mundial, Missões Mundiais traz
algo muito especial para eles: a
campanha infantil.

Conte que a oração transforma;

A campanha deste ano nos
remete a poder e transformar.
Sabemos que desenhos animados,
vídeos e músicas, entre outros
entretenimentos voltados ao público
infantil colocam as crianças em um
estado de “poder”, pois assistem
e convivem com a idealização de
super-heróis, força, transformação.

PODER PARA
TRANSFORMAR

Incentive a oração e a
leitura da Palavra.

“Pois Deus não nos deu espírito de
covardia, mas de poder, de amor e
de equilíbrio.” 2 Timóteo 1.7

Uma campanha
voltada para o
público infantil
completa!

Diante deste cenário, convidamos
você que é pai, mãe ou líder infantil
para apresentar o verdadeiro
Poder que Transforma meninos e
meninas ao seu redor.

Para contribuir e incentivar a
campanha preparamos um material
de apoio disponível no site www.
missoesmundiais.com.br/campanha

Viver é agir
“Instrua a criança segundo os
objetivos que você tem para ela, e
mesmo com o passar dos anos não se
desviará deles.” Provérbios 22.6

Contamos com a sua colaboração.
Viva o Poder de Transformar!
Vamos, juntos, incentivar as crianças
a sentir e viver o amor por missões.
Você é muito importante nessa
trajetória! Deus escolheu a sua vida
para ser a pessoa que sinaliza o
Reino de Deus no universo infantil.
Oramos para que o Senhor faça
grandes coisas nesta campanha por
meio da sua vida.

Ensine sobre a importância de
viver o poder de transformar;
Fale que Jesus Cristo é o
único e verdadeiro herói. Ele
tem todo o poder;
Converse sobre os
milagres de Jesus;
Diga que há um poder
que habita em nós;
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DIVISA: 2Timóteo 1.7
1 – Leitura do tema e divisa
2 – Oração
3 – Momento de Louvor: Música Infantil da Campanha
4 – Vamos decorar a divisa?
“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de
poder, de amor e de equilíbrio”. (2Timóteo 1.7)
Em um painel ou telão, coloque aos poucos trechos do
versículo enquanto faz os gestos:
“POIS DEUS” (aponte para o céu) / “NÃO NOS
DEU” (sinalize não com a mão) / “ESPÍRITO DE
COVARDIA” (mexa o corpo como se estivesse
tremendo de medo) / “MAS DE PODER” (dobre os
braços mostrando os músculos) / “DE AMOR” (faça um
coração) / “E DE EQUILÍBRIO” (se equilibre num pé
só) / 2TIMÓTEO 1.7
Depois, com todo o versículo exposto, leia-o junto com as
crianças. Agora faça o inverso, tire a primeira parte e fale
o versículo todo; vá removendo gradativamente as partes,
até que as crianças falem o versículo todo sem ler, apenas
através dos gestos.
6 – Momento de Louvor: “Pare! Eu vou contar-lhe” –
grupo 3 Palavrinhas
7 – História “Sophia se transforma em borboleta” com
Teatro de fantoches

Acesse o vídeo neste QR Code
8 – Momento de Louvor: “Estou alegre” –
grupo 3 Palavrinhas
10 – Oração
11 – Encerramento: Repita o tema e a divisa da
Campanha; e depois cante a Música Infantil da Campanha.
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ORDEM DE CULTO INFANTIL

TEMA INFANTIL: Viva! Jesus é Poder
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Estudo de

Pequenos Grupos
Tema: Lembranças transformadoras
Autor: Pr. Rawderson Rangel –
missionário em Moçambique

carta lembra que a autoridade do jovem
pastor vinha do apóstolo, que havia lhe
conferido essa responsabilidade através
da imposição de mãos, quando Timóteo
iniciava o seu ministério (2Tm 1.6). De
uma maneira bastante pessoal, o agora
ancião líder da igreja recorda-se das
lágrimas de Timóteo (2Tm 1.4). Não
sabemos se esse choro era de tristeza pela
partida, desespero ou alegria. Uma coisa
é certa: tanto o “pai”, quanto o “filho
na fé” (Filipenses 2.22), tiveram um
relacionamento bastante próximo.

Quebra-gelo: Há alguma frase ou
evento vivido no passado que o anime ou
o faça tomar decisões no presente?
Momento da Palavra: Paulo tem
sido um dos personagens de maior
influência na história da humanidade.
As suas cartas até hoje são motivos de
muita reflexão e sempre há algo novo
a ser extraído, apesar de documentos
tão antigos e tão estudados. Alguns de
seus textos foram bastante pessoais nas
duas cartas a Timóteo e uma a Tito.
Hoje vamos refletir sobre uma delas
neste breve estudo.

A passagem tem um interessante objetivo:
encorajar o incipiente pastor na jornada
que ele tinha pela frente. O passado e as
recordações eram um importante fator
para transmitir a mensagem ao coração
de Timóteo. A palavra “lembrar” em
2Tm 1.6 em grego está relacionada a
“manter acesa na memória” o dom de
Deus que ele tinha e, assim, confirmar o
ministério que Deus lhe havia confiado.

Uma das marcas de 2Timóteo,
especialmente nos versos iniciais, é o
ânimo que Paulo dá a Timóteo através da
recordação de eventos ocorridos. Nessa
carta, há seis palavras do verbo “lembrar”
(uma delas é um sinônimo) e quatro se
encontram no primeiro capítulo, nos
versos 3, 4, 5 e 6.

Por que esse ânimo? Por que essas
palavras de incentivo? Aparentemente
Timóteo era uma pessoa tímida. Essa
conclusão se justifica pelo verso seguinte,
de 2Timóteo 1.7: “Pois Deus não nos deu
espírito de covardia, mas de poder, de
amor e de equilíbrio”. Paulo recordava a
Timóteo que ele já tinha estas qualidades;
o que precisava era colocá-las em prática.

Na introdução, o apóstolo saúda o seu
“filho na fé” (2Tm. 1.2). Ele destaca a
tradição religiosa que levou o próprio
apóstolo à fé em Jesus (2Tm 1.3),
mas faz também referência a questões
espirituais relevantes para Timóteo: ele
teve uma boa base de fé, alicerçada nos
ensinamentos da avó Loide e sua mãe
Eunice (2Tm 1.5); além disso, o autor da

As palavras de Paulo surtiram efeito;
o discipulado e acompanhamento
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trouxeram resultados. Isso se deduz
pela forma como Timóteo seguiu o seu
ministério. Ele era realmente o braço
direito do apóstolo, como se percebe em
diversas passagens de Atos e das cartas
às igrejas. Hebreus 13.23 menciona que
o jovem pastor chegou a estar preso; o
contexto nos indica que a razão foi pelo
amor ao Evangelho.

social e espiritualmente; um dia, um
dia... um dia essas histórias nos levaram a
tomar atitudes.
Está na hora de sermos recordados que
o espírito que recebemos nos capacita
(conforme o texto grego), nos faz amar
de forma pura e sincera (conforme o
texto grego) e nos traz o equilíbrio
interior para vencermos com sabedoria os
desafios que temos em nossa missão aqui
na Terra. A ousadia de cada um deve ser
para que sigamos em frente no desejo de
ver pessoas salvas por Jesus.

“Deus não nos deu um espírito de
covardia”, diz o texto. As lembranças
serviam para animar a Timóteo. Ainda
hoje, recordar as bênçãos recebidas,
os desafios vencidos e as alegrias pelas
vitórias devem ser o motivo pelo
qual decidimos avançar com aquilo
que acreditamos.

Oração de compromisso com a obra
missionária: Lembre-se da salvação
que você um dia recebeu em Cristo
Jesus; lembre-se da alegria da vida
eterna; recorde-se como foi importante
para você esse momento. Quantas
pessoas precisam passar por essa mesma
experiência! Onde você não pode ir, peça
a Deus que outros possam chegar.

Gancho mobilizador: Um dia
sonhamos com lugares distantes e
esquecidos que foram considerados pela
igreja; um dia nos animamos com as
notícias de que vidas foram transformadas
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Tema: O poder transformador da oração
Autora: Vládia Soares –
missionária na Nicarágua

com humildade e sinceridade e chorou
rasgando seu coração diante de Deus.
Pelas suas palavras vemos que talvez
estava preparado para morrer, mas ele
não se conformou em deixar este mundo
na flor da idade, sem terminar aquilo
que havia começado no seu reinado.
Desesperadamente clamou ao Senhor.

Texto Bíblico: Isaías 38 - A doença de
Ezequias e a sua cura maravilhosa
Quebra-gelo: Perguntas e respostas
curtas. Prepare envelopes e coloque uma
pergunta dentro de cada um. Entregue
a cada participante do grupo. E cada
participante deverá abrir seu envelope e
responder a respectiva pergunta. Encerre
esse momento orando.

Esta experiência de Ezequias nos
ensina algumas lições sobre o poder
transformador do Senhor:
1. A oração deve ser sempre a nossa
primeira atitude

Perguntas:
•

O que você pensaria ou diria se
ouvisse essa mensagem da parte do
Senhor: “Põe em ordem a tua casa,
porque morrerás e não viverás?”

•

Qual seria a sua atitude diante de
uma má notícia?

•

Como você reagiria a uma forte
mensagem de morte?

•

O que você faz quando se sente triste?

•

O que faria diante de um
diagnóstico ruim?

v.2. Então, virou Ezequias o rosto para a
parede e orou ao Senhor.
Muitos, no lugar de Ezequias, reagiriam
de maneira bem diferente. Certamente,
alguns, tomados pelo desespero, se
descontrolariam, enquanto que outros
cairiam em profunda depressão,
chorando incessantemente e haveria
os que blasfemariam culpando a Deus
pela situação. Provavelmente, alguns
precipitariam ao suicídio, outros se
culpariam acreditando estarem sofrendo
algum castigo. Enfim, muitas outras
reações que certamente difeririam da
adotada pelo rei Ezequias. Só mesmo
alguém tomado por uma profunda
convicção poderia agir como ele agiu.
Com o corpo debilitado e enfraquecido
pela enfermidade, mas com o espírito
forte, não conseguindo levantar-se do
leito em que se encontrava, ali mesmo
virou-se e com o rosto voltado para a
parede fez seu clamor através de uma
oração ao seu Deus. Sua primeira atitude
foi a oração. Que possamos orar para
Deus transformar as duras realidades
que encontramos.

Momento da palavra: Certamente
que teríamos muitas maneiras de reagir
diante desse aviso. Talvez poderíamos
murmurar, reclamar, chorar e depois
orar. Mas aqui encontramos um rei
chamado Ezequias, que conhecia e servia
ao Senhor e a sua atitude foi muito
interessante e digna de ser imitada.
O profeta Isaías foi o mensageiro de Deus
para levar uma dura mensagem ao rei
Ezequias. “Põe em ordem a tua casa, porque
morrerás e não viverás”. O que fez o rei
Ezequias quando recebeu a má notícia de
sua morte? A Bíblia diz que o rei orou,
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2. Vá à presença do Senhor com
humildade e sinceridade de coração

3. Diante da dor não devemos nos
calar, mas apresentá-la ao Senhor.

v.3. E disse: Lembra-te, SENHOR, peçote, de que andei diante de ti com fidelidade,
com inteireza de coração e fiz o que era reto
aos teus olhos; …

v.3. … e chorou muitíssimo.
Reconheça suas emoções! Se derrame
na presença do Senhor, exponha as
suas lágrimas, fale o que lhe causa dor.
Chorar não é sinal de fraqueza. Abaterse não é sinal de derrota. Apresentar sua
queixa ao Senhor não é sinal de rebeldia.
Podemos chorar sim. Vamos nos abater
muitas vezes sim e devemos apresentar
ao Senhor nossa dor. Jó fez isso! Ele
falou muitas vezes para o Senhor: “Está
doendo. Estou sofrendo. Não há espaço
mais para dor. Não há mais lágrimas
para derramar, acabou, secou a fonte”.
Isso não é rebelar-se contra Deus, mas
é ser sincero diante Dele. Davi também
se apresentava diante de Deus com
sinceridade e clamava, revelando que a
sua alma estava abatida.

O clamor do rei foi repleto de humildade
e sinceridade, pois ele reconhecia que
somente o Senhor tinha o poder de
transformar essa sentença de morte em
vida. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa
mão de Deus (1Pe 5.6). A oração não
é algo formal a ser usada para atrair a
atenção dos homens, como faziam os
fariseus, e por isso foram condenados
por Jesus. Eles estavam acostumados
a orar formalmente várias vezes ao
dia, segundo as leis herdadas de seus
antepassados e observavam com rigor
pontual os horários destinados à oração
onde quer que estivessem. Por isso,
com frequência eram obrigados a orar
em público, e os judeus, admirados,
sempre os surpreendiam em sua prática
nas esquinas das ruas. A oração passou
a ser para eles um caráter de mero
ritualismo, sem consistência espiritual,
onde o que contava era a exterioridade
sofisticada de palavras vazias para receber
o louvor humano.

Gancho mobilizador: No mundo
existem milhares de pessoas que sofrem
como Ezequias, que estão enfrentando
o drama de uma doença séria que se
estabeleceu em seu corpo e têm gastado
seu tempo e seus recursos, mas não têm
tido o retorno que esperava. A pior
doença é o pecado, que abate o Espírito e
causa a morte eterna. Somente Jesus tem
a cura e o poder para transformar esses
povos e nações.

Muitos se acham no direito de serem
atendidos por Deus, mas Ele não atende
uma oração se o coração que ora está
fingindo, dividido entre a luz e as
trevas, que vive no erro, no engano e na
mentira, que não se humilha diante dele.
Ezequias, mesmo sendo rei, se humilhou
diante de Deus e a sua oração foi ouvida e
recebida. Se humilhe diante de Deus, pois
quando Ele quer, Ele cura! O leproso que
chegou a Jesus, clamou e disse: “Senhor,
se quiseres, podes purificar-me. E Jesus,
estendendo a mão,tocou-lhe dizendo:
Quero, fica limpo! E imediatamente ele
ficou limpo da sua lepra.”.(Mateus 8.2-3).

Clamemos ao nosso poderoso Deus, que
tem o poder de transformar realidades.
Viva o poder de transformar através da
oração, intercedendo pelos povos do
mundo, que estão com uma sentença
de morte eterna.
Oração de compromisso com a
obra missionária: Se quiser, ore nesse
momento por alguém. Coloque os
joelhos no chão e clame àquele que tem
poder de transformar vidas, trazendo
saúde, descanso, alívio, paz e salvação.
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Tema: Mantendo viva a chama do
Poder que Transforma
Autora: Sylvia Ramiro –
missionária na Espanha

Esse dom dá poder: Esse dom não é
qualquer um; foi nos dado um espírito
de poder. Diante das adversidades e
oposição, muitas vezes nos acovardamos.
O espírito de timidez precisa dar lugar
a uma disposição interior movida pela
presença do Espírito Santo de Deus. A
palavra poder aqui no grego é “dínamos”,
aquele que move e que tem potencial
para funcionar. O Espírito Santo nos
dotou de poder para sermos testemunhas
suas e cumprir a Grande Comissão. (Atos
1.8; Mateus 28.18 e 19)

Quebra-gelo: Qual foi a coisa mais
corajosa que você já fez na vida? O que
o motivou? Deixe que alguns falem e
depois comente. Todos nós no fundo
temos uma força que nos motiva a
agir corajosamente em determinadas
circunstâncias. Talvez você se veja como
a pessoa mais valente ou seja do tipo
mais tímido. Mas em algum momento
nos vemos revestidos de uma capacidade
inexplicável que nos impele a agir. A
razão desta “força” está na motivação.

Poder capaz de transformar: O que
Cristo fez por nós nos impulsiona. Somos
dotados de coragem, de poder para
testemunhar com esse mesmo espírito
que um dia nos transformou. Além de
poder, o Senhor nos deu espírito de amor
e equilíbrio ou temperança. Não há nada
mais transformador que o amor! Hoje
mais do que nunca a humanidade precisa
ver essa chama viva do Espírito Santo
de poder em nós.

Momento da Palavra: 2 Timóteo 1.3-7
Introdução: Paulo estava preso e sabia
que momentos difíceis o esperavam.
O contexto era de crise e oposição.
Ele se dirige ao seu filho na fé com um
sentimento de gratidão por sua vida e
compromisso, recordando a base sólida
que recebeu de sua mãe e avó a qual
lhe ajudaria a vencer esse tempo difícil
e continuar seu ministério. E por esta
razão, ele enfatiza a importância de que
Timóteo não se acomode a uma vida
cristã tímida e medíocre, “mantendo viva
a chama do dom de Deus” que recebeu
ao ser comissionado.

Gancho mobilizador: Como posso
manter viva a chama do dom de Deus?
Ao receber a Cristo, Deus te deu o dom
do Espírito e poder para produzir frutos.
Ele espera que você avive a chama do
Espírito Santo, pondo em prática seus
dons. Na obra missionária temos alguns
elementos “geradores de poder”: ir, orar,
ofertar e mobilizar. Todos eles requerem
uma ação. O que você está esperando?!

Recebemos o dom de Deus: Paulo diz
em Efésios 2.8 e 9, “Pois vocês são salvos
pela graça, por meio da fé, e isto não vem de
vocês, é dom de Deus; não por obras, para
que ninguém se glorie.” Quando recebemos
a Cristo pela fé, o Espírito Santo vem
habitar em nós. E com Ele recebemos o
dom de Deus que nos capacita para viver
e agir em Seu Nome.

Oração de compromisso com a obra
missionária: Senhor, ajuda-me a viver
de forma coerente com o dom que
recebi de Ti. Que eu possa manter viva
a chama do poder do Espírito Santo para
transformar o mundo a minha volta.
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Maurício Bastos

COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO

(21) 2122-1901
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0800 709 1900
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RJ
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Tel. (27) 99254-5273
e-mail: gilnei.gil@jmm.org.br
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Capital
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e-mail: anderson.barros@jmm.org.br
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e-mail: erik.rafael@jmm.org.br
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Tel. (31) 98744-1239
e-mail: rene.toledo@jmm.org.br
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Capital
Tel. (21) 97475-8729
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Tel. (11) 96599-1641
e-mail: henrique.davanso@jmm.org.br
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Pr. Levi Godinho
Tel. (65) 99929-8180
e-mail: levi.godinho@jmm.org.br
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e-mail: silvio.camilo@jmm.org.br

William Viel
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Tel. (19) 99322-1657
e-mail: william.viel@jmm.org.br
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Tel. (62) 99914-0068
e-mail: jorge.nascimento@jmm.org.br
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Tel. (71) 99977-9964
e-mail: joao.florentino@jmm.org.br
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Tel. (81) 98209-8718
e-mail: sandro.rocha@jmm.org.br
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e-mail: luiz.carvalho@jmm.org.br
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e-mail: mauricio.bastos@jmm.org.br

Pr. Diego Santana
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Abdallah Fadel
Tel. (45)99993-4883
e-mail: abdallahsiham@hotmail.com
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