SEMANA DE ORAÇÃO INFANTIL
Missionários para Jesus
Linda Mei Lin Koh
PRIMEIRO SÁBADO
O Pequeno missionário de Deus
Palavras de Amor
“Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo” (Mateus 28:19).
História
Mateo, um menino de oito anos, estava entusiasmado para contar o seu grande plano ao seu papá e à sua mamã! Logo
que ele chegou a casa, vindo da escola, foi imediatamente em busca do papá.
“Papá, papá, quero fazer algo para Jesus”, disse Mateo, entusiasmado. “Quero organizar um pequeno grupo para os
meus amigos e para os nossos vizinhos!”
“É uma grande ideia, Mateo!”, respondeu o papá com alegria. “Eu vou ensinar-te a fazê-lo.”
“Está bem, papá, ensina-me a dar estudos bíblicos. Eu posso ensinar-lhes canções e contar aos miúdos as histórias da
Bíblia”, disse Mateo com entusiasmo.
Mateo visitou cada um dos seus vizinhos para os convidar para o pequeno grupo. Ele convidou também os seus colegas
de turma. A sua primeira reunião de pequeno grupo começou com apenas oito crianças e adultos. Mateo ensinou-lhes
muitas canções sobre Jesus e contou-lhes histórias bíblicas. As pessoas ouviram com grande interesse. Foram-lhes
dadas Bíblias para usarem durante as reuniões. Muito em breve mais e mais pessoas se juntaram ao pequeno grupo de
Mateo, que aumentou até ter quinze pessoas. Mateo apresentou o seu primeiro estudo bíblico sobre João 3:16. Ele
realmente gostava muito do facto de Deus ter amado tanto o mundo que deu o Seu único Filho para salvar toda a gente.
“Papá, acho que quero ser Pastor quando crescer”, disse Mateo, emocionado. “Eu quero ser um missionário, contando a
todas as pessoas que Jesus as ama e que quer que elas estejam com Ele no Céu!”
“Isso é maravilhoso, filho! Então começa por ser um missionário aqui mesmo, no teu bairro!”, disse o papá com um
grande sorriso, ao mesmo tempo que acariciava o cabelo de Mateo. “Eu sei que Jesus irá ficar muito feliz!”
Experimenta!
Faz alguns convites em cartolina, decora-os e escreve uma mensagem convidando dois amigos ou colegas de turma para
a tua Escola Sabatina.
DOMINGO
Ser um raio de sol para Jesus
Palavras de Amor
“Mas Jesus recusou: Não, vai mas é para tua casa e conta lá tudo o que o Senhor te fez e como te tratou com
misericórdia” (Marcos 5:19).
História
“Mãe, as histórias de Albert Schweitzer e David Livingstone são fascinantes!”, exclamou Gabriela.
“Sim, esses homens fizeram grandes sacrifícios para ajudarem os que estavam doentes e os desafortunados em África”,
explicou a mãe. “Eles arriscaram-se a apanhar doenças e a morrer.”
“Acho que quero ser uma missionária quando crescer. Tenho que ser batizada primeiro?”, perguntou Gabriela num tom
sério.
“Não tens que ser batizada para poderes trabalhar para Jesus. De facto, cada um de nós que ama Jesus é um missionário
ao serviço d'Ele!”, respondeu o pai de Gabriela.
“Lembras-te do homem possuído por demónios na região dos Gadarenos? Depois de Jesus o ter curado, o homem
queria ir com Jesus. Mas o que disse Jesus?”, perguntou a mãe.
“Ele disse-lhe para ir para sua casa e contar à sua família a história da sua cura maravilhosa”, respondeu Gabriela.
“Exatamente. Jesus quer que partilhemos as boas-novas com os nossos familiares, amigos e vizinhos. Eles estão ao

nosso redor e podem ver a mudança em nós!”, exclamou a mãe.
“Pode começar agora mesmo, Gabriela. Olha à tua volta e vê como podes servir Deus e partilhar o amor de Deus com
os outros”, sugeriu o pai.
“Está bem. Julgo que conheço alguém que posso ajudar”, disse Gabriela, pensativa. “Maravilhoso, filha”, disse a mãe.
“Lembras-te do hino ‘Brilhando, brilhando’? Ser missionário é como ser um brilhante raio de Sol em favor de Jesus.”
“Um dia serei missionária na Rússia, mas por agora todos nós podemos ser missionários aqui mesmo!”, afirmou
Gabriela com muita seriedade.
Pesquisa bíblica
Identifica três pessoas na Bíblia que foram grandes missionários. Como é que eles partilharam as boas-novas da
salvação?
SEGUNDA-FEIRA
Um verão inesquecível!
Palavras de Amor
“Porque serás testemunha dele, para dizeres a todos aquilo que viste e ouviste” (Atos 22:15)
História
As férias de verão estavam prestes a chegar e toda a gente na turma de Christopher já estava a falar acerca das aventuras
entusiasmantes que iriam viver com a sua família. Mas este verão seria diferente para Christopher. O seu coração
impelia-o a ir numa direção diferente, para partir numa aventura! Depois da palestra e do apelo feito na semana anterior
por um missionário que havia regressado da América Central, Christopher e o seu amigo, Allen, sentiram o chamado
para irem numa viagem missionária organizada pela sua escola.
“Mãe e pai, posso ir na viagem missionária à Guatemala neste verão?”, perguntou Christopher entusiasmado. “Quero
fazer alguma coisa para ajudar os outros.”
“É uma excelente ideia! Está bem, tens que obter algum dinheiro para pagares o teu bilhete de avião, mas nós dar-teemos metade dele”, respondeu o pai sem hesitar.
Chegou o dia 20 de junho e Christopher, Allen e mais outras dez pessoas despediram-se da sua família e partiram para a
Cidade de Guatemala. Depois de quase sete horas de voo, eles finalmente chegaram. O grupo transferiu-se
imediatamente para um autocarro para fazer mais uma viagem de três horas antes de chegar à Missão. Que alívio!
Pediram a Christopher e Allen que liderassem os momentos de louvor para o culto infantil durante a manhã. Eles
estavam felizes por poderem partilhar Jesus com miúdos que nunca tinham ouvido falar d'Ele. Durante a tarde, eles
juntavam-se aos adultos na construção da igreja na selva. Era um trabalho duro.
“Parece-me que ser um missionário não é assim tão fácil”, disse Christopher a Allen com um suspiro.
“Tens razão!”, Espero bem que possamos suportar os próximos 13 dias”, respondeu Allan num tom de voz algo
preocupado.
Quando chegou o quarto dia, Christopher estava a apreciar realmente o seu trabalho. Ele gostava muito de ensinar os
miúdos. Mas o que mais lhe agradou foi ver a capela terminada depois de dez dias de trabalho duro. Houve uma grande
celebração para agradecer a Deus quando o edifício foi dedicado ao culto divino.
Em breve a missão tinha terminado, e os estudantes cansados chegaram a casa. Christopher sentiu uma alegria e uma
satisfação que nunca antes tinha sentido. Sim, envolver-se na missão transformou-o. Ele começou imediatamente um
projeto de angariação de fundos para comprar material escolar para as crianças pobres da Guatemala. Ele não podia
parar de partilhar as alegrias da missão com outros na sua escola e na sua igreja!
“Nós recebemos tantas bênçãos de Deus que precisamos de partilhá-las com as pessoas pobres”, disse Christopher.
Lembram-se do apóstolo Paulo, que realizou muitas viagens missionárias? Ele simplesmente adorava partilhar as suas
bênçãos!
Pesquisa bíblica
Usando os textos bíblicos abaixo indicados, podes descobrir o segredo acerca da transformação do crente numa nova
pessoa?
João 15:4-8____________________________________________________________________
João 4:1-42 _____________________________________________________________________
Experimenta!

Juntamente com os teus pais ou amigos, planeia um projeto de missão específico destinado a ajudar aqueles que são
necessitados e pobres na tua comunidade.
TERÇA-FEIRA
Serviço altruísta
Palavras de Amor
“Na verdade, o Filho do homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos” (Lucas 19:10).
História
A chuva caía quando o Pastor Chong entrou no seu carro para visitar um casal recém-batizado que estava a ter
problemas com o seu bebé de dois meses. Algumas das ruas estavam inundadas, mas o Pastor conseguiu finalmente
chegar à casa deles.
“Eu vim logo que me chamaram”, disse o Pastor Chong ao entrar no apartamento. “Como está o bebé?”, perguntou, ao
fazer uma festa na face do pequenino.
“Ele está muito quente. Vamos levá-lo imediatamente às urgências!”, disse o Pastor, à medida que corria para o carro
com o bebé e com os seus pais, cada um deles com um cobertor e outros bens necessários enquanto caminhavam para a
porta.
O Pastor Chong orou intensamente, pedindo a Deus que salvasse o bebé. Ele ficou com os pais no hospital durante a
noite. Felizmente, o estado do bebé estabilizou e a febre baixou. Que noite! Antes de partir, o Pastor Chong deu algum
dinheiro para ajudar o casal.
Depois de dormir um pouco, o Pastor estava a pé e pronto para realizar as suas sessões de aconselhamento com dois
jovens que estavam a lutar para deixar de fumar. Os seus pais eram membros da igreja do Pastor Chong, e pediram ao
Pastor para ajudar estes dois jovens. Ninguém gostava deles ou confiava neles.
O Pastor Chong conhecia Elmo e Jeffrey desde que eles tinham nascido. Ele viu-os crescer e frequentarem a escola.
Ambos deixaram a escola antes de terminarem o 12º ano. Ele compreendia as lutas e as tentações que eles enfrentavam
e queria ajudá-los. Mas ele também se interrogava, se os pais deles não estariam ocupados de mais para cuidarem dos
seus filhos. Seria assim?
“Estão a fazer progressos; estou contente convosco!”, disse o Pastor Chong com um sorriso. “Têm seguido estes passos
cada dia?”
A batalha ainda não estava ganha. Mas o Pastor estava sempre ali para os encorajar, para os impulsionar e para orar por
eles. Alguns membros da igreja sentiam que o Pastor desperdiçava tempo de mais com estes rapazes. Eles asseguravamse de que os seus filhos não se aproximavam sequer de Elmo e Jeffrey. Mas o Pastor acreditava que Jesus Cristo podia
mudar fosse quem fosse, desde que essa pessoa O deixasse fazer. Ele pensava que a igreja deve mostrar amor pelos
rapazes e aceitá-los.
Quando o Pastor Chong se deitou na cama à noite, ele estava grato pelo que Deus tinha feito em favor de Elmo e
Jeffrey. Ele ficou muito contente com uma nova ideia que surgiu na sua mente. Ele iria levar estes dois jovens consigo
no dia seguinte, quando fosse visitar os doentes. Envolvê-los num ministério a favor dos menos afortunados seria uma
experiência que mudaria a vida deles!
Pesquisa bíblica
Identifica três indivíduos a partir dos textos bíblicos mencionados abaixo e descreve como é que Jesus tratou cada um
deles.
a. Lucas 7:1-10:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
b. João 8:1-11:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
c. Lucas 19:1-10:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Experimenta!

Indica duas coisas que podes fazer por alguém que tem pouca coisa. Escreve um poema sobre o ministério em favor da
tua comunidade.
QUARTA-FEIRA
O porto de abrigo dos miúdos
Palavras de Amor
“Deem acolhimento uns aos outros nas vossas casas, sem murmuração” (I Pedro 4:9).
História
“Olha aqueles miúdos pobres lá fora”, disse Donna com tristeza. “Eles estão à procura de comida no caixote do lixo.”
“Precisamos de os ajudar”, sugeriu o seu marido, Dan. “Tenho uma ideia!” Muito em breve o casal começou a
alimentar estes miúdos da rua com refeições caseiras. Inicialmente vinham 10 crianças, que comiam tudo o que lhes era
posto no prato. Pela primeira vez o seu estômago estava cheio e eles podiam dormir melhor à noite. Muito em breve
começaram a vir mais e mais crianças, alinhando-se junto da garagem dos Vargas às segundas, quartas e sextas.
Não passou muito tempo até que vários amigos de Donna e Dan se tivessem juntado ao seu ministério e começassem a
sonhar em grande! Eles começaram a construir um abrigo numa propriedade vizinha doada por um membro da igreja.
Eles planeavam alimentar estas crianças sem lar, educá-las e ensinar-lhes ofícios práticos.
“Vamos chamar ao nosso centro 'O porto de abrigo dos miúdos'”, disse Donna. “Eu amo aquelas caras sorridentes! Elas
dão-me alegria!”
“Donna, tu és realmente discípula de Jesus”, disse-lhe o seu marido com um brilho nos olhos. “Tens tanta compaixão
por estes miúdos. É extraordinário o que estás a fazer por eles.”
“Estou apenas a seguir o que Deus quer que façamos. Lembras-te de Isaías 58? A verdadeira dedicação a Deus e o
verdadeiro jejum é cuidar dos necessitados e dos pobres”, lembrou Donna ao seu marido.
“Eu gosto muito dessas histórias bíblicas em que Jesus ajuda os que são pobres”, acrescentou ela. “Elas inspiram-me a
também ajudar os outros.”
Juntamente com a sua equipa de voluntários, Donna e Dan continuaram a alimentar as crianças sem lar, partilhando do
amor de Jesus, enquanto lhes ensinavam ofícios que iriam ajudá-los a ganhar a vida. O Porto de Abrigo dos Miúdos
tornou-se num pequeno Céu na Terra para centenas de crianças.
Pesquisa bíblica
Leia Mateus 8 e 9 e identifique a missão de amor apresentada aqui.
Indique cinco indivíduos que Jesus curou e a quem Ele ajudou.
________________________________________________________________________________
Que tipo de pessoas Jesus ajudou? De que modo Ele era diferente dos Fariseus, dos Saduceus e de outros líderes
religiosos do Seu tempo?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
QUINTA-FEIRA
O testemunho de Olie
Palavras de Amor
“Estejam sempre preparados para responder a todos os que vos interrogarem acerca da esperança que têm” (I Pedro
3:15).
História
Olie instalou-se confortavelmente no seu assento e apertou o cinto de segurança. Ele estava pronto para uma boleia
tranquila até Kalimantan, na Indonésia, numa viagem missionária entusiasmante. Ele tinha ansiado realizar essa viagem
durante todo o mês anterior, e agora ela finalmente realizava-se! Ele olhou à sua volta e viu vários dos seus amigos
sentados confortavelmente atrás dele.

Precisamente quando Olie estava pronto para fechar os seus olhos, o cavalheiro sentado ao seu lado inclinou-se para ele.
“Então, para onde vai, jovem? Parece estar entusiasmado!”, disse o estranho. “Bem, vou numa viagem missionária para
ajudar a furar poços e construir latrinas para as pessoas na vila de Kalimantan”, disse Olie com um grande sorriso.
“Porque vais fazer isso?”, perguntou o cavalheiro. “Não seria mais divertido ir de férias do que fazer isso?”
“A Bíblia ensina que devemos ajudar e servir os outros, e eu quero fazer isso”, respondeu Olie confiantemente. “Bem,
estás muito convicto!”, respondeu o cavalheiro erguendo o polegar. “Conta-me mais sobre isso. Estou surpreendido por
encontrar uma fé tão forte numa pessoa tão jovem como tu.”
Durante 30 minutos Olie conversou sobre o modo como tinha chegado a conhecer Jesus Cristo. Imagina isto: Olie tinha
entrado numa Escola Adventista do Sétimo Dia como Budista, mas tornara-se num Cristão nascido de novo! Ele falou
acerca das dificuldades que teve que enfrentar por causa da sua família quando decidiu seguir Jesus.
“Desculpe, falei de mais. Olhe, eu tenho um livro para partilhar consigo”, disse Olie, dando um pequeno livro ao
cavalheiro.
“Obrigado, jovem; vou lê-lo. Tu impressionaste-me com a tua convicção”, disse o cavalheiro. “Desejo-te as maiores
felicidades. Que Deus te acompanhe!”
Pesquisa bíblica
Lê Atos 9:20-22. O que fez Paulo e o que lhe deu tanta força?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
SEXTA-FEIRA
Os dons espirituais de Ohnma
Palavras de Amor
“Foi ele que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e
mestres” (Efésios 4:11).
História
Ohnma tinha acabado de ser batizada numa campanha de evangelização recente porque ela amava Jesus. No seu
primeiro sábado na igreja, a esposa do Pastor, a Sra. Lywin, estava à porta para lhe dar as boas-vindas.
“Ohnma, será que podias ajudar-me como conselheira de um grupo de tições no nosso clube de Desbravadores?”,
perguntou a Sra. Lywin com um brilho nos olhos.
“Hum, não sei bem como se faz isso. Penso que não tenho talento para isso”, disse Ohnma com hesitação.
“Oh, não subestimes as tuas capacidades. Eu vejo que tu tens pelo menos dois dons que Deus te deu”, exclamou a Sra.
Lywin.
“Verdade? Eu adoro falar e partilhar”, declarou Ohnma confiante. “É disso que precisamos! Sabes que Deus deu a cada
um de nós dons espirituais e talentos diferentes para a Sua obra? Lê Romanos 12 e I Coríntios 12. Podes vir a descobrir
que talvez sejas uma grande professora”, disse a Sra. Lywin, sorrindo.
“Cada seguidor de Jesus é um missionário”, continuou a Sra. Lywin. “Por isso, usa os teus dons para ensinar, para
ajudar e para partilhar o amor de Jesus com outros ao teu redor. Não tens que ir para África para seres uma
missionária!”
Não levou muito tempo para que Ohnma se juntasse ao Clube de Desbravadores como conselheira de um grupo de
Tições. Passado pouco tempo ela e outros amigos estavam a implementar uma Escola Bíblica de Férias. Que alegria era
partilhar Jesus com miúdos que não O conheciam. Como era entusiasmante trabalhar com os Desbravadores!
Pesquisa bíblica
Lê João 4:4-30 sobre a mulher samaritana. De que forma ela se tornou numa missionária no dia em que conheceu Jesus?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Experimenta!
Num papel faz um botão circular com 8 centímetros de diâmetro. Escreve a palavra “PERGUNTA-ME” com um
marcador. Coloca-o na tua blusa ou na tua camisa. Bate à porta do teu vizinho. Quando abrirem a porta, aponta
simplesmente para o teu botão. Se eles te perguntarem “Pergunto-te o quê?”, podes começar a partilhar Jesus com eles.
SEGUNDO SÁBADO

O meu lar final!
Palavras de Amor
“Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e já não haverá mais morte nem luto nem pranto nem dor porque as
primeiras coisas desapareceram” (Apocalipse 21:4).
História
Todos estavam entusiasmados. Kelly estava a contar os dias! Era a grande festa de reunião da família na enorme casa do
avô. Todos os familiares do avô se reuniam uma vez por ano para passarem um tempo divertido. Os miúdos mal podiam
esperar! Eles podiam brincar com os primos, comer muita comida e explorar cada quarto misterioso.
À medida que o carro se aproximava da casa do avô, Kelly estava tão entusiasmada que mal podia esperar mais um
minuto!
“Ainda falta muito, pai? Estás a conduzir muito devagar hoje”, disse Kelly com impaciência. “Tenho de conduzir com
prudência”, disse o pai à rapariga impaciente.
“Mal posso esperar para ver que nova engenhoca o avô construiu este ano!”, Kelly exclamou de coração. “É um troféu
que eu quero ganhar!”
“Podes ganhá-lo, se fizeres tudo o que está na lista do avô”, disse o pai para encorajar Kelly. Sim, era uma reunião
maravilhosa! Havia muito riso e muita alegria à medida que a família comia, jogava e realizava as várias tarefas da
casa. Já imaginaste todos os familiares a ajudarem a assar maçarocas de milho? Deveria haver pelo menos 100
maçarocas de milho!
À medida que o pai conduzia o carro de volta a casa à noite, uma Kelly sonolenta estava sossegada no assento traseiro.
Subitamente ela abriu bem os olhos e tocou no ombro do pai.
“Pai, o Céu vai ser um lugar divertido como o de hoje?”, perguntou Kelly. “Se for, quero estar lá para sempre!”
“O Céu vai ser um lugar ainda melhor, porque Jesus estará lá connosco para sempre!”, exclamou o pai, com alegria.
Pesquisa bíblica
Estuda Apocalipse 21 com atenção e depois identifica as razões por que queremos ir viver no Céu.
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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