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Aos Diretores do Ministério Pessoal e Equipe Missionária:

Seja um parceiro de Deus
“Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de
Deus e edifício de Deus”. I Cor. 3:9
Todos os crentes em Cristo têm o privilégio de ser um parceiro de Deus, fazendo
o trabalho do Senhor (I Cor. 16:10). Nas bodas de Caná, Jesus disse aos servos: “Encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou:
- Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles
levaram”. (João 2: 7-8). Os servos carregavam a água, encheram os vasos, tiraram o
vinho e serviram aos convidados. Assim eles se tornaram cooperadores de Cristo no
milagre que Ele realizou.
O nosso Senhor nos chama para sermos Seus ajudadores na Obra de abençoar o
mundo. Todos nós podemos trazer um pouco da água comum a Ele e Ele a transformará no rico vinho que abençoará os cansados e abatidos. A água comum tornou-se um
bom vinho com a bênção de Cristo. Nenhum trabalho que é feito no Senhor é vão. As
nossas ações mais comuns são transformadas num serviço irradiante, resultando numa
bânção imortal para outras almas ou para nós mesmos.
Cristo transmite a dádiva do Seu amor e graça por meio de mãos humanas. A dádiva
da misericórdia pode alcançar o perdido apenas por meio daqueles que forem salvos.
Os seguidores de Cristo glorificam a Deus através do serviço fiel e amoroso em favor de
outros. Em nossa União sonhamos com 100.000 cooperadores de Deus, usando seus
diversos talentos no serviço do Mestre.
A Obra é de Deus. Os homens são as mãos do Agente Celestial. Como trabalhadores associados ao grande Mestre, precisamos estar dispostos a trabalhar da Sua
maneira. A confiança na sabedoria e no amor de Deus resulta em submissão à guia
divina. Aqueles que assim se submetem serão usados por Deus como parceiros em
Sua Obra. (Test. Vol. 8, p.172).
Uma visão da natureza exaltada de não ser parceiro dos grandes homens deste
mundo, mas do Criador deste mundo, Aquele que pelo Seu poder mantém o universo, torna a mais alta honra e o maior prêmio que este mundo pode oferecer,
parecer insignificantes.

Se todos aprendessem esta visão do exaltado privilégio que possuem e agissem
unanimemente para executar os planos de Deus, moveriam o mundo. (Test. Vol. 9, p.
221). Sejamos fiéis e façamos o máximo que pudermos para finalizarmos a Obra de
proclamar o Evangelho de Jesus.
A tarefa dos oficiais da Igreja na área missionária é ajudar cada membro a experimentar a vida de cooperador. Queremos uma Igreja cada vez mais relevante. Para
isso, elaboramos uma série de sermões e dicas práticas para serem usadas no primeiro
sábado de cada mês. Organize o programa, pregue o sermão e desenvolva a visão de
uma Igreja que usa suas mãos para apressar a volta do Senhor.
#sejarelevante
Um grande abraço

Pr. Carlos Augusto

Diretor do Ministério Pessoal
União Nordeste Brasileira
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PROGRAMA
SUGESTIVO
HORA

ATIVIDADE

OBSERVAÇÕES

7:00

Culto de Poder

Pode-se pensar em um desjejum
com os participantes

8:40

Ministério de Louvor em ação

9:00

Boas Vindas

9:05

Oração

9:08

Música Especial

9:15

Informativo das Missões

Seja criativo, use o vídeo caso
tenha possibilidade

9:20

Atividade em Classes

Confraternização, recapitulação da
Lição, Plano missionário, Preenchimento do cartão de registro,
ofertas.

9:50

Testemunho Missionário Poderoso

Pode ser um vídeo ou uma pessoa
bem escolhida

10:00

Música Especial e Diagnóstico Missionário
da igreja

Baseado no Gerenciamento

10:10

Dicas práticas para Missão

Como dar estudos Bíblicos, como
atrair interessados

10:30

Orientações da Igreja

10:35

Doxologia

Envolve adoração e ofertas

10:50

Música Congregacional

O Santo Espírito desceu aqui em
plenitude de Poder

10:55

Oração e Música Especial

11:00

Mensagem

11:40

Apelo e desafio para a missão

12:00

Oração Final

15:00

Encontro Manutenção com Pastor/Coordenadores e Líderes de Pequenos Grupos

16:30

JA da Associação/Missão

Use a criatividade

Entrega de Estudos Bíblicos e preenchimento de nomes dos amigos
que serão alcançados

TARDE

6

Auxiliar do Diretor - 1º Semestre 2016

Nesse tempo pode ter uma ação
evangelística coordenada

DICAS

PARA O MÊS DE JANEIRO
ÊNFASE - CALEBE
#Recepção (Apresentar esse relatório ao Pastor, e ao Evangelista Calebe)
} Nomes e endereços das Famílias que estão vindo durante a noite;
} Anotar os nomes das pessoas que aceitaram os apelos;
} Identificar junto aos CALEBES, quais Estudos Bíblicos estão sendo dados em casa.

#Oração
} Convidar a Igreja para prévia dos 10 Dias de Oração - Orar pela Colheita CALEBE;
} Distribuir entre os CALEBES e Igreja a lista dos interessados do auditório;

#Diretor de MIPES
Visitar a Equipe de CALEBE, com o FOCO na Colheita;
Distribuir as Fichas Batismais por Ponto;
Identificar entre eles (interessados) que têm impedimentos legais para o batismo;
Identificar entre eles (interessados) que têm mais de 13 anos;
Identificar entre eles (interessados) que participam de um Clube de Desbravadores ou
Aventureiros;
} Participar da reunião com os Evangelistas de CALEBE (Encontro de Espias), para ajustar
o FOCO e motivá-los para Colheita;
} Preparar a igreja para uma linda festa Batismal;
} Estimular um Encontro Social com o auditório antes da saída do CALEBE (Piquenique,
Praia, Junta Panelas, etc);
}
}
}
}
}

Ênfase no pós CALEBE
} Estimular os Líderes da Igreja para acompanhar o CALEBE na visita ao interessado, nessa última etapa;
} Orientar a Igreja quanto à postura com o novo convertido depois da saída dos CALEBES.
} Sugerir a formação do PG, ou ingresso deles aos PG’s, antes da partida dos CALEBES.
} Preparar o Kit Batismal (Não esquecendo a lição do Ciclo do Discipulado)
Auxiliar do Diretor - 1º Semestre 2016

7

A CHAMA QUE CHAMA
Sermão, sábado 2 de janeiro

TEXTO: Êxodo 3:1-4
INTRODUÇÃO
1. Leiamos Êxodo 3:1-4. Vamos orar.
2. Desde o seu nascimento, Moisés experimentou a providência Divina. Joquebede,
sua mãe, deveria ter a mesma sorte de toda escrava hebréia: Contemplar o seu filho
sendo lançado no rio Nilo. (Êxodo 1: 24-27).
3. Deus, na sua Soberania exerce sua providência, quando usa o próprio rio Nilo
para cumprir os seus desígnios. A fé de Joquebede no plano e cuidado de Deus permitiu a ação Divina na execução do Seu infalível plano.
4. Moisés, cujo nome significa “tirado das águas”, na visão espiritual pode também
significar “aquele que foi salvo por Deus para o Seu propósito”: Libertar o povo de
Israel da escravidão egípcia.
5. Na vida de Moisés, destaca-se a providência de Deus que deságua no cumprimento do Seu propósito, revelado pelo Seu chamado para libertar o seu povo do pecado.
Toda a Bíblia descreve e sustenta este objetivo central: Salvar o mundo do pecado. Esse
foi o objetivo também da missão de Cristo: “Buscar quem estava perdido”. (Lc 19:10)
6. Toda manifestação de Deus neste mundo é para salvar. Para isso, aquece o nosso
coração com a chama do Espírito Santo e nos chama para missão.
I - NO DESERTO DA DESILUSÃO
1. O termo hebraico para “deserto”é midbaar, originário de dahbaar, que siginifica
“falar”. Diante disso podemos concluir que deserto é o lugar onde Deus fala.
2. O deserto na ótica bíblica é o lugar escolhido por Deus para preparar os seus escolhidos para a missão. É o lugar onde escolhe se manifestar de maneira sobrenatural.
3. O deserto passa a ser um símbolo da preparação de Deus. Foi assim com Paulo,
Elias, a mulher que simboliza a igreja em Apocalipse, com o povo de Israel, o próprio
Jesus, e com Moisés.
4. Nesse lugar solitário conhecido como deserto, você é despojado de todas as coisas das quais depende para o seu conforto. Logo após a fuga do egito lá estava Moisés
8
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e é descrito logo no verso um que ele “apascentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã” (Êx. 3:1). Esse verbo na forma em que é apresentado um contexto de
rotina e cotidiano.
5. Moisés, embora especial aos olhos de Deus, realiza algo comum aquém do propósito de Deus. Embora fosse algo útil e necessário para vida, para a sobrevivência,
Deus nos criou para uma ação com maior significado.
6. E quando realizamos algo meramente comum aquém do que Deus planeja e espera perdemos o sentido e adentramos no niilismo. A crise se intensifica lançando-nos
para a mais profunda crise existêncial.
7. Há indícios que Moisés experimentava esse vazio existêncial. A maior evidência
se dá na descrição do Salmo 90 oração de sua autoria, especificamente no verso 10
quando afirma: “Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou, em havendo vigor a
oitenta; neste caso o melhor deles é canseira e enfado”.
8. Oitenta anos era a idade de Moisés nesse momento no deserto. O momento em
que descreve neste Salmo o que sentia. Uma vida que não está empenhada em uma
missão maior, perde o sentido.
II- A CHAMA DE DEUS
1. Mas uma chama apareceu e tudo mudou. A presença, a missão, a chama de Deus.
Algo notável aconteceu com Moisés naquela manhã que seria tão entediante e normal
quanto as outras. O pastor de oitenta anos chutava a areia com as sandálias, afastava
as ovelhas dos penhascos, empurrando-as em direção à pastagem e, de repente, uma
sarça pegou fogo. “Apareceu-lhe o Anjo do Senhor numa chama de fogo, no ,meio de
uma sarça” (Êx. 3:2).
2. Aquele seria um dia comum, como qualquer outro para Moisés. O dia que iria
quebrar esse silêncio, amanheceu igual aos outros no deserto. É assim que Deus opera.
Sem o menor sinal de advertência. Ele fala a pessoas comuns, em dias comuns.
3. Foi em um dia comum e normal no deserto, que Moisés parou para observar
aquele arbusto em particular e nada mais foi normal e comum para ele novamente.
A sarça não era notável nem diferente, mas o que acontecia com ela. A sarça não era
Deus, ela foi escolhida por Deus e passou a arder em fogo inextinguível.
4. Hoje Deus quer te tornar incomum neste dia comum, por intermédio de um
mensageiro comum. Ele quer redefinir o seu destino, e trazer sentido e propósito para
sua existência. Ele quer queimar e arder o nosso coração com a chama do Espírito em
nossos corações.

Auxiliar do Diretor - 1º Semestre 2016
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III- O DEUS QUE CHAMA
1. A manifestação de Deus na vida de Moisés não intencionava impressionar, nem
atrair ou entreter, mas chamar, convocar enviar Moisés para Sua missão.
2. Quando Moisés se volveu para “ver essa maravilha; porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça chamou e
disse”. (Êx. 3:3-4).
3. Note que Deus envia a sarça e a chama (fogo), para chamar. A chama de Deus
queima, aquece para chamar. Hoje Ele não quer chamar mais Moisés. Hoje Ele quer te
chamar. Substitua o seu nome aqui onde aparece Moisés.
4. Ao Chamar Moisés, ele o desperta para o que Moisés deveria fazer. Nesse sentido
ele diz que nenhuma tarefa ou ação deve suplantar ou impedir a ação que o Senhor
traz: a sua missão. Quem não a realiza sob o pretexto de realizar algo que impeça a
realização da missão está no lugar errado. Por isso quando Elias estava na caverna, escondido da missão Deus pergunta: “Que fazes aqui Elias”?
5. Nenhum trabalho por mais especializado que seja, deve suplantar a missão do
Senhor. O chamado de Deus para Moisés era composto de uma missão. Que missão?
“Livrar o meu povo das mãos dos Egípcios” Êx. 3:8.
6. E a resposta de Moisés frente ao chamado foi pronta: “Eis-me aqui” (Êx. 3:4). Mas
ao ouvir a missão ele relutou. (Êx. 3: 13). Mas Deus não dispensou. Há muito que ouvem
e aceitam de pronto o chamado, mas relutam por anos a missão de livrar seus parentes,
amigos e vizinhos da escravidão do pecado. Escolhem o conforto dos bancos e a comodidade do pertencimento a uma congregação ao preço do cumprimento da missão.
7. Mas Deus é um Deus que chama. E Ele traz a chama para te chamar. E Ele o faz agora.
CONCLUSÃO
Não há chamado sem missão. Cristão que aceita o chamado dispensando a missão
morrerá no deserto da desilusão. Êxodo 3, versículos de 1 a 10, é uma passagem sobre
um dia, uma necessidade, um chamado que traz uma missão.
APELO
O Senhor se manifesta trazendo a chama do Espírito Santo pela sua palavra para te
chamar. Eu te convido para você responder Eis-me aqui.

Pr. José Orlando Silva
Ministério Pessoal e Evangelista da Missão Alagoas
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DICAS

PARA O MÊS DE FEVEREIRO
ÊNFASE - DUPLAS MISSIONÁRIAS
O primeiro passo para missão depois da aceitação é a estratégia para atrair interessados.
Pense comigo, pode ter interessados se a nossa mensagem e estratégia não forem interessantes? Aqui destacamos a necessidade de contextualização e inculturação. De todas as
definições técnicas sobre os termos citados, ressalta-se e aplica-se de forma bem prática
que uma mensagem interessante que estabelece interessados relaciona-se ao contexto e
adentra-se na cultura do indivíduo a quem a estratégia busca. Nesse momento, o desinteressado encontra atrativo e relevância na proposta que compõem a mensagem. Nessa
hora, o interesse é despertado à mensagem que completa e satisfaz. E não basta lembrar e
salientar que a estratégia sempre deve ser antecedida pela oração e dependência de Deus.
Seguem algumas dicas práticas de como a dupla pode conseguir interessados:
1. Com o Coordenador de Interessados da igreja e de Pequenos Grupos.
2. Realizar pesquisa de casa em casa.
Como realizar a pesquisa de casa em casa:
} Ao bater à porta, fazer uma oração silenciosa
} Ao ser atendido apresentar-se e explicar a razão da visita
} Mostrar o formulário de pesquisa e dar início às perguntas
} Não expressar sua opinião pessoal
} Se a pessoa demonstrar interesse, oferecer a primeira lição do curso bíblico.
Como proceder ao visitar interessados:
} Manter o rosto alegre
} Cuidar da aparência
} Demonstrar interesse
} Conquistar a amizade
} Expressar amor, fé e entusiasmo
} Ser pontual
} Não criticar outras religiões
} Nunca discutir
Auxiliar do Diretor - 1º Semestre 2016
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}
}
}
}

Não fazer perguntas indiscretas
Não falar alto e demais
Não visitar pessoas do sexo oposto sozinho
Não realizar as visitas em horários impróprios

Dessa maneira, com a devida estratégia e com a apresentação da mensagem de forma correta, os interessados surgirão e cada dupla cumprirá sua missão. Participe!!!

Ministério Pessoal - UNeB
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UMA IGREJA, UM EXEMPLO
A SER SEGUIDO
Sermão, sábado 6 de fevereiro
TEXTO: Atos 2:42-47
INTRODUÇÃO:
Necessita-se entender primeiramente como viviam o que faziam os primeiros cristãos
para que nos sirva de exemplo e motivação. Muitas vezes, no tempo presente, queremos
obter os mesmos resultados vivendo, no entanto, de forma diferente. Com o decorrer
dos anos esqueceu-se a maneira simples, todavia, impactante da igreja primitiva.
Não é possível pensar em um modelo de missão, pregação e em envolvimento da
igreja na pregação do evangelho e não falar dos primeiros cristãos descrito no livro de
Atos dos apóstolos.
1. Quais são as características que marcaram esta igreja?
a. Havia prazer em cada discípulo em estarem juntos com seus irmãos, tanto na
igreja, quanto de casa em casa.
b. uma igreja que tinha compromisso com a palavra de Deus e adorava com alegria.
c. Uma igreja que orava, realizava açoes sociais.
d. Uma igreja preocupada em fazer discipulos não apenas preocupada em pregar.
2. Vivemos em uma época de o que podemos chamar de desequilíbrio, igreja que
tem a verdade não tem falado com convicção e entusiasmo, se a igreja tem uma boa
ação social não tem muito envolvimento com a comunhão e oração.
3. Voltemos nossos olhos então para a igreja que deve ser nosso exemplo e modelo.
A IGREJA QUE NÃO ABRE MÃO DA TEOLOGIA
Esta igreja relatada em Atos dos Apostolos começa com o derramamento do Espirito Santo e com a pregação da verdade. Uma mensagem cristocêntrica o que fazia com
que os novos crentes permanecessem firmes.
Ao longo da historia a igreja e a verdade sofreram muitos ataques e desvios como
os movimentos liberais, movimento pentecostal e neo-pentecostal, onde a experienAuxiliar do Diretor - 1º Semestre 2016
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cia esta acima da revelação. A igreja de Deus não pode ter medo e nem abrir mão das
verdades Bíblicas.
ORAÇÃO INCESSANTE
Esta primeira igreja não apenas falava de oração ou tinha apenas uma boa teologia
mais esta igreja de fato orava. Era uma igreja muito mais dependente de Deus do que
dos seus próprios recursos.
A Bíblia diz que todos estavam unanimes em oração (Atos 1:14); as três horas da tarde
os líderes vão orar (Atos 3:1); Oração e a Palavra as maiores prioridades da liderança (Atos:
4:31- Atos:6:4); O primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é
que ele estava orando (Atos:9:11); Mesmo preso Pedro esta Orando, e através da oração
incessante da igreja em seu favor ele é liberto miraculosamente (Atos:12:5); A igreja de
Antioquia ora e Deus abre as portas para primeira viagem missionaria (Atos:13:1-3); Paulo
e Silas Oram na Prisão(Atos:16:25); Paulo orou com os presbíteros da igreja de Éfeso na
Praia (Atos;20:36); Paulo ora pelos enfermos da ilha de Malta e os cura(Atos:28:8-9). A igreja em nossos dias fala de oração, mas não ora como deveria orar.
Coisas extraordinárias aconteciam com estes primeiros cristãos. E como resultado
disso viu-se Deus agindo claramente e com poder através de seu povo. Cura de um
Paralítico (Atos:3); o lugar onde a igreja ora treme (Atos: 4:31); muitos Sinais e Prodígios
são feitos (Atos: 5:12,15); Felipe realiza sinais em Samaria (Atos 8:6); a conversão de Saulo é seguida da sua cura (Atos:9); a libertação de Pedro pelo Anjo do Senhor (Atos:12);
o terremoto em Filipos (Atos:16); Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres (Atos: 19:11);
Deus cura os enfermos de Malta pela oração de Paulo (Atos 28:8-9). A igreja hoje também pode ter esta mesma experiência.
VIDA EM COMUNIDADE
Um só em Cristo
Quando aconteceu entre os discípulos uma transformação verdadeira acabaram as
brigas e as contendas, e reinou o perdão e a cura. “Seu amor (de Jesus) levaria ao amor
de uns pelos outros; as lições do Mestre conduziriam à harmonização de todas as diferenças, pondo os discípulos em unidade, até que fossem de um mesmo espírito, de um
mesmo parecer. ” (DTN, pag. 296). Todos estavam juntos. Partiam pão de casa em casa.
Eles se reuniam no templo e também nos lares.
Igreja além das paredes
Muito mais que um grupo que se reunia para um encontro social. Os crentes viviam
14
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uma experiência para fora da igreja. Converteram o coração e por consequência veio o
desapego dos bens e apego às pessoas. Nasceu neles a graça da ajuda ao próximo, pois
aquele que não ama não conhece a Deus.
ESTILO DE VIDA DIFERENCIADO
Estilo de vida contagiante
A igreja tinha total comprometimento com as verdades da palavra de Deus, Mesmo
Assim Não era Legalista. A igreja buscava santidade sem ser farisaica. A igreja era piedosa, mas não com hipocrisia. Os crentes eram alegres e festivos. Eles contagiavam a todos
com quem tinham contato. O estilo de vida da igreja impactava a sociedade. Todos passavam a serem melhores maridos, esposas, filhos, pais, estudantes e profissionais.
Os resultados desta igreja que fez a diferença em seus dias foram explosivos
A igreja do século 21 deve ter cuidado com a numerolatria (ênfase desequilibrada
no número de batismo se ser preocupar com a formação de discípulos) e com número
fobia (medo de alcançar grandes resultados numéricos e não completar o processo de
discipulado). Contudo, a igreja primitiva conseguiu equilibra as duas coisas conseguindo alcançar um grande número de pessoas ao mesmo tempo em que as conservavam
no reino de Deus.
Qualidade e quantidade não são dois lados separados, mais, dois lados de uma só
moeda. A verdadeira razão de buscar o maior número possível é que os números representam pessoas pelas quais Cristo morreu, logo os números são sim importantes
para Deus. Como resultado a igreja crescia em números. A igreja crescia diariamente. A
igreja crescia por adição de vidas salvas. A igreja crescia por ação divina.
A igreja cresceu no processo de multiplicação. Partiu de 120 discípulos (Atos 1:15)
para 3.000 (Atos 2:41), para 5.000 (Atos 4:4), para uma multidão agregada à igreja (Atos
5:14), a igreja se expande para a Judéia, Galileia e Samaria (Atos 9:31) e finalmente,
igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro (Atos 16:5).
CONCLUSÃO
Você tem noção do grande privilegio que tiveram estes primeiros cristãos em começar esta história ruma a nossa vitória.
Já parou para refletir que grande privilegio repousa sobre cada um de nós em dar
continuidade a esta história vitoriosa? Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9:16:
“…pois sobre mim pesa essa obrigação...”
Devemos refletir em perguntas como, O que está impedindo a minha igreja de crescer? Nossa igreja tem feito diferença na nossa cidade? No nosso Estado e no País?
Auxiliar do Diretor - 1º Semestre 2016
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Em Atos temos uma Igreja digna de imitação, nós podemos experimentar hoje as
mesmas benções, os mesmos ou até maiores resultados, mais para isso temos que estes dispostos a ter uma vida de Comunhão, Relacionamento e Missão.
Deus conta com você meu querido irmão, fomos chamados para este tempo, Que
Deus nos ajude a ser uma igreja que produza impacto no meio em que vivemos.

Pr. Darcymires N. Viana
Distrital – Missão Nordeste
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DICAS

PARA O MÊS DE MARÇO
ÊNFASE - SEMANA SANTA
Planejamento para as Ações de Compaixão
1. Identifique as necessidades da comunidade onde o PG ou a equipe do centro de
pregação realizará a Semana Santa (Ex: roupa, comida, moradia, saúde, orientação
familiar, etc).
2. Descubra que projetos mais se identificam com a maioria dos componentes do PG
ou da equipe do centro de pregação.
3. Descubra que habilidades têm os membros do PG/ equipe e verifique se alguma delas poderá ajudar na ação que será desenvolvida (Ex: profissão, hobby, etc.).
4. Veja com os membros do PG ou da equipe quais são os recursos necessários para a
realização de projetos comunitários.
5. Defina hora e lugar (sábado à tarde 19/3 ou domin go 20/3) em que as ações solidárias serão realizadas.
6. Cada ação de solidariedade desenvolvida deve ser acompanhada de um convite para
a Semana Santa.
7. Não canse os componentes do PG/equipe com projetos demorados nesse dia. O ideal é que as ações durem de duas a duas horas e meia, no máximo.
8. É importante que, a cada quatro ou seis semanas, o grupo/equipe continue realizando alguma ação em prol da comunidade.
9. O objetivo das ações de compaixão é construir conexões de amizade e fazer com que
essas pessoas beneficiadas participem da semana santa conhecendo mais sobre o
amor de Deus.
Ações que o PG poderá realizar na semana santa e durante o ano
1. Entrega de frutas, pães integrais ou suco de uva na vizinhança;
2. Distribuição de água fria – Visite locais onde há pessoas sedentas e ofereça copos
d’água fria (Ex: parques, locais de caminhada, etc.);
3. Visitação aos hospitais;
4. Entrega de enxovais para grávidas;
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5. Call Center da Esperança. Ligar ou enviar mensagens de texto para os amigos do bairro;
6. Distribuição de abraços nos principais pontos de fluxo de pessoas (entregar um convite para a Semana Santa);
7. Contar histórias para crianças carentes - montar uma tenda com livros para leitura;
8. Entrega de alimentos para famílias carentes, ou moradores de rua;
9. Lavagem gratuita de carro dos vizinhos (domingo);
10. Visita a pessoas nos presídios;
11. Visita a asilos ou orfanatos;
12. Arrecadação de brinquedos para crianças carentes;
13. Cortar a grama dos vizinhos (domingo);
14. Visitar enfermos da vizinhança;
15. Limpar a casa de pessoas solitárias ou inválidas;
16. Ajudar na construção ou reforma de uma casa (domingo).

Ministério Pessoal - UNeB

18

Auxiliar do Diretor - 1º Semestre 2016

LIÇÕES DOS TALENTOS
Sermão, sábado 5 de março

TEXTO: Mt. 25:14-30
INTRODUÇÃO
A Parábola dos talentos é apresentada por Jesus num contexto escatológico de Mateus 25. Observe que em Mt. 24 Jesus prega Seu maior sermão escatológico e conclui
com parábolas que evidenciam a chegada do Reino de Deus. Assim Ele expõe a “Parábola das 10 virgens”, mostrando a necessidade do Espírito Santo na vida do Seu povo
nos últimos dias. Na parábola dos talentos, a ênfase no Espírito Santo para os últimos
dias continua, porém de uma forma prática, agora, Cristo apela para que Seu povo não
apenas tenham o Espírito, mas também que atuem no Espírito.
Ao povo de Deus que crê que estar vivendo nos últimos dias deste mundo, e, que
em breve nosso Senhor aparecerá nas nuvens dos céus, esta mensagem é importantíssima para nosso despertamento (assim como na parábola das dez virgens) e para nosso
comprometimento pessoal com o cumprimento da missão (Mt. 24:24).
O texto é bem conhecido e vamos apenas destacar 4 importantes lições para nossa
vida espiritual:
1. Deus dá talentos
a) O que são os talentos?
Apesar desse talento mencionado no texto ser dinheiro, creio que podemos, na interpretação do ensino dessa história, entendermos que Jesus Cristo é esse senhor da
parábola e que Ele nos dá muitas coisas valiosas (dons, capacidades, possibilidades,
oportunidades, etc.) para usarmos e multiplicarmos em nossa vida e, principalmente,
para o Seu reino.
Ellen White confirma esse pensamento:
Deus tem concedido talentos aos homens — um intelecto para inventar, um coração para ser o lugar de Seu trono, afeições que extravasem em bênçãos para outros,
uma consciência para convencer do pecado. Cada um tem recebido algo do Mestre, e
devem todos fazer sua parte em suprir as necessidades da Obra de Deus. CM, 72.
b) Todos têm talentos:
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O Senhor distribui talentos a todos os Seus servos, embora uns tenham um, outros
dois e alguns cinco, o princípio é que todos têm algum talento. Não pensemos que somos desprovidos de dons ou bênçãos espirituais, todos temos pelo menos um “talento”.
É possível que você não tenha o dom que gostaria, mas você tem, pelo menos, um
dom, e o segredo para você ter o dom que você não tem é usar o que você tem.
Talvez você não saiba quantos ou quais sejam os Seus dons espirituais, mas tenha
convicção de que você tem pelo menos um dom espiritual. O que fazer agora? Descubra seu dom!
c) O valor de um talento
A primeira coisa a esclarecer sobre essa parábola é que o “talento” que é mencionado aqui nada tem a ver com “talento” no sentido de dons e capacidades. O talento era
uma espécie de peça de ouro ou de prata que era muito valiosa. E esse é o sentido da
figura de linguagem com o dinheiro - o seu valor. O talento era algo valioso, o dom que
o Senhor nos dá é algo valioso!
Estima-se, fazendo uma comparação com os dias de hoje, que se um diarista ganhasse dez reais por dia de trabalho, um talento de prata valeria algo em torno de
60.000 reais.
Esse valor não é pequeno e nem desconsideravam. Por isso um talento vale muito
para Deus. Por menor que pareça o dom que o Senhor nos deu, ele é valioso, importante e por isso precisa ser usado!
2. Deus dá talentos de acordo com a capacidade
a) Todos somos diferentes
Romanos 12: 6-8: “De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi
dada, sejam eles exercidos segundo a medida da fé.”
Embora tempo e oportunidade ocorram a todos (Ecl. 9:11), cada pessoa tem capacidade diferente, graças a Deus por isso! Esse é o motivo de termos variedade de profissões no mundo. Na vida eclesiástica não é diferente.
Deus conhece a capacidade e fé de cada homem e de forma justa distribui dons.
Cabe a cada um exercer com presteza e responsabilidade o talento. Receber um talento
e fazer bom uso dele pode significar multiplicá-lo à ponto de ultrapassar em números o
que recebeu dois ou mais talentos. Contudo, o objetivo da parábola não é competição
numérica, mas de trabalho.
b) Deus considera a nossa capacidade de multiplicar
E que capacidade é essa? São os nossos talentos? Não! É a capacidade que temos de
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nos submeter a vontade de Deus. Muitas vezes Deus nos chama para desafios que aos
nossos olhos não seriam aqueles que escolheríamos. Novas experiências, sair da zona
de conforto, confiar na direção de Deus. É nesses momentos que Deus “mede” a nossa
“capacidade” não do que fazemos, mas do que Deus pode fazer através de nós. Por isso,
quando Deus nos desafia, significa que Ele quer nos dar novos dons, novas experiências, crescimento e lembremo-nos: o Reino de Deus é crescimento!
3. Deus multiplica ou retira os talentos
a) Quando recebemos algo de Deus nunca permaneceremos com o mesmo
É impossível viver na mesmice quando estamos com Deus. Nunca chegaremos a um
ponto onde não poderemos crescer ou avançar, mesmo quando em nossa frente estiver um mar de dificuldades, ainda teremos em Deus pelo menos duas possibilidades:
o mar pode ser aberto por Deus, ou ainda, Deus pode nossa fazer andar sobre o mar.
Assim também é em relação ao nosso crescimento com os dons espirituais. Vejamos
que a parábola mostra que em TODOS os casos houve modificação do status inicial: o
que recebeu um talento, e enterrou, ficou sem nada. O que tinha dois talentos, multiplicou, e ficou com quatro. O que tinha cinco, também multiplicou e ficou com onze. Dez
frutos do seu trabalho e mais um que o Senhor transferiu daquele que havia enterrado.
Enfim, houve mudança em todas as situações, para mais ou para menos, mas houve
mudança. Que Deus opere em nós e através de nós para as mudanças em nossos dons
espirituais sejam sempre para mais. O segredo para que isso aconteça? Use seus dons,
por mais “insignificantes” que pareçam ser para que o Senhor multiplique!
4. Deus pedirá contas de Seus talentos
a) Deus espera que multipliquemos porque Ele quer nos usar
É importante notar que na parábola o Senhor volta para duas finalidades:
Prestação de contas e esperança de crescimento.
Essas duas situações acontecerão quando Jesus voltar. Ele virá para pedir contas dos
“talentos” que nos confiou. Quer sejam poucos ou muitos, Ele pedirá contas. É importante que saibamos de forma clara o que temos feito com aquilo que o Senhor nos deu
(quer seja dons espirituais, bênçãos materiais, tempo, oportunidades etc.). Jesus virá
para o acerto final de contas, por isso trabalhemos. Vejamos que o ajuste de contas não
tem haver unicamente com aquilo que fizemos com a nossa vida por nós, mas aquilo
que fizemos com nossa vida pela salvação de outros. Nesta situação há implícito um
importante princípio: Só estaremos salvos se nos dedicarmos também na salvação de
outras pessoas através do uso dos dons que o Senhor nos concedeu.
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b) A benção ou a maldição em nossa vida depende do que fazemos com aquilo que
Deus no dá
A forma como o Senhor se pronuncia ao final da parábola, expõe uma benção e uma
maldição. A benção para o servo fiel que trabalhou e multiplicou os talentos do seu
Senhor. A maldição para aquele servo que enterrou o talento concedido. Observemos
que o segundo servo é chamado de inútil. Por que inútil? Porque o princípio do crescimento do Reino está por trás. O Senhor não precisa de servos para manterem Sua Obra,
para essa função ele já tem uma Pessoa (O Espírito Santo). O Senhor precisa de servos
dedicados, que trabalhem, que busquem o crescimento, a multiplicação do Seu Reino.
Quando precisamos de alguém para uma determinada função é porque aquela função não há alguém que a desenvolva, ou pelo menos os que a desenvolvem precisam
de auxílio. Por que contratar alguém para uma tarefa que outro já desenvolve com perfeição? Por isso saiba que Deus nos chamou para fazermos o Seu Reino crescer, não
podemos pensar em manter, mas multiplicar. E o mais importante de tudo: A benção
ou a maldição em minha vida podem estar atreladas a visão que temos sobre o crescimento da Obra do Senhor.
CONCLUSÃO
Depois a aprendermos sobre essas quatro lições bem objetivas, podemos concluir
com uma pergunta bem direta:
O Que você tem em tuas mãos?
} É pouco? Use.
} É muito? Use.
} Deus pedirá conta a cada um segundo aquilo que Ele te deu!
APELO
} Quantos desejam dedicar a Deus aquilo que Ele te concedeu?

Pr. Cleber Aragão
Ministério Pessoal – Missão Nordeste
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DICAS

PARA O MÊS DE ABRIL
ÊNFASE - CLASSE BÍBLICA
Por que preparar CLASSE BÍBLICA?
A preparação dá a Deus a oportunidade de trabalhar…
A preparacão aumenta a confiança e a fé…
A preparação estabelece credibilidade…
A preparação aumenta a qualidade…
A preparação reforça o valor da vida da classe…
A preparação para hoje é o segredo do sucesso amanhã.
By Dave Earley
Entre as muitas ações frentes missionárias destacamos a classe bíblica. Ela é fundamental para atender os diversos tipos de interessados trazidos pelos membros ou
atraídos por outras atividades da igreja: livros, internet, rádio e TV Novo Tempo, colportagem, entre outros.
Programa da Classe Bíblica
} Boas Vindas – 15 Minutos
Início da classe e saudação inclusiva. Quando todos, ou quase todos, chegarem,
peça para as pessoas se cumprimentarem umas às outras com abraços e apertos de
mãos. O toque remove as barreiras rapidamente.
Quebra gelo – A ideia é aumentar o nível de intimidade da classe. Com o objetivo
de: torna-se conhecido; e aprofundar os relacionamentos.
} Adoração – 10 Minutos
Os elementos da adoração incluem cantar, orar e ações de graças. Varie para manter esse aspecto interessante e vivo.
} Estudo Bíblico – 25 Minutos
Três aspectos para discussão da Bíblia:
• Perguntas que introduzem as Escrituras ou o tópico a ser estudado;
• Perguntas que ajudam as pessoas a interagir com a Bíblia;
Auxiliar do Diretor - 1º Semestre 2016

23

• Pergunte aos alunos individualmente como eles planejam colocar em prática a
verdade discutida.
} Testemunho – 10 Minutos
5 Elementos práticos:
• Orem uns pelos outros;
• Planeje e ore pelos alunos a serem alcançados;
• Contate os ausentes
• Promova as atividades da Igreja;
• Organize encontros sociais.
Uma igreja que ama as pessoas por quem Cristo morreu, não excluirá do seu programa semanal a realização das classes bíblicas. Ellen White afirma: “A classe bíblica faz com
que os pontos e textos se fixem na mente dos ouvintes. Deixai-os fazerem perguntas e
respondei-as de maneira mais clara, mais simples possível, de modo que a mente possa
apoderar-se das verdades apresentadas” (Evangelismo, p. 441).
Nos últimos anos a igreja tem desafiado cada membro a se envolver em alguma atividade missionária de acordo com o dom recebido. Muitos membros que amam a Deus e
não dispõe de tempo e habilidades para ministrar um estudo bíblico na casa do interessado podem preparar pessoas ao batismo conduzindo seus parentes, amigos, vizinhos
etc. Por isso, assine já seu compromisso!

Ministério Pessoal - UNeB
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TANQUES ELÉTRICOS
Sermão, sábado 2 de abril

TEXTO: Rm 8:28
INTRODUÇÃO
a) Romanos 8:28 é frequentemente citado para:
1. Consolar alguém que está passando por algum problema;
2. Enfatizar uma Vitória que veio após aparente fracasso;
3. Ou até mesmo para servir de impulso na vida Cristã, tornando o crente confiante
de que no final vai dá certo.
b) Vamos ler o texto:
“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o Seu propósito” (Rm8:28 ARA)
1. Temos pelo menos dois problemas recorrentes na interpretação desta passagem:
a. Não entendemos claramente a relação que a Bíblia faz, neste texto, da palavra
“BEM”, pois quando olhamos para a vida do autor desta frase percebemos que nossa
ideia de “bem” não se encaixa muito com a perspectiva divina da palavra. Paulo cumpriu o propósito de Deus e, aparentemente, se deu mal desde que passou a cumpri-la
(2Co 11:16-33), e no fim foi decapitado. (Mas não é nosso objetivo tratar disto nesta
mensagem)
b. O segundo problema diz respeito ao “PROPÓSITO”, porque na verdade, muitos
nem pensam nesta parte do texto, ficam tão felizes com a notícia de que todas as coisas
irão cooperar para o bem que bloqueiam inconscientemente o entendimento para o
fim do verso. De fato, entender o propósito da vida é um grande desafio.
A questão é: qual o propósito de Deus para conosco?
I - O propósito de Deus na sua vida NÃO é te salvar.
Esse foi o propósito de Deus na vida terrena de Cristo.
1. João 3:17 diz:
“Porquanto Deus enviou Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas
para que o mundo fosse salvo por Ele. ”
2. Paulo deixa claro aos romanos de que em Jesus recebemos a “reconciliação” (Rm5:11)
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b. No evangelho de Lucas 4:18, quando Cristo lê o profeta Isaías na sinagoga de Nazaré,
Ele se identifica com as palavras do profeta que dizia que Ele viria “proclamar Libertação aos
cativos[...]”, libertação e Salvação do pecador eram os propósitos da vida de Cristo.
II - Parábola contemporânea
Para esclarecer o fato de que o propósito de Deus na vida do crente não é salvá-lo
vamos pensar um pouco nesta história:
1. Uma igreja acredita firmemente que o objetivo de Deus na vida de seus membros é unicamente salvá-los, assim, o pastor propõe à comissão daquela igreja uma
estratégia para conter os riscos de apostasia, pecados e posterior destruição final, ele
apresenta seu desejo de estabelecer o “tanque elétrico”, um invento engenhoso que
serviria para consolidar a decisão de salvação de todos os novos crentes daquela igreja.
O mecanismo seria bem simples: o pastor realizaria o batismo, sairia em seguida e uma
descarga elétrica faria o serviço.
2. Antes que você pense em me chamar de louco, preciso explicar a razão do “tanque elétrico”, alguém que morre em Cristo está salvo e uma descarga elétrica não seria
problema porque o indivíduo estaria cumprindo o “suposto” propósito divino.
3. No entanto, deixando de lado a BRINCADEIRA, sabemos que podemos ser muito
mais úteis vivos à casa de Deus. Como já dizia o sábio: “mais vale um cão vivo do que
um leão morto. ” (Ecl9:4)
III - Qual é o propósito de Deus para nós?
a) I Pedro 2:9
“Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, A FIM DE proclamardes as virtudes dAquele que vos chamou das trevas para Sua maravilhosa luz. ”
b) A finalidade de nossa existência como cristãos é comunicar Jesus ao Mundo.
1. o Propósito da vida Cristã é influenciar outras vidas pelo poder de Cristo.
a) O apóstolo Paulo afirma de maneira emocionante: “Em nada considero a vida
preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que
recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da Graça de Deus. ” (Atos20:24)
b) fantástica declaração do apóstolo!! Para ele o “viver era Cristo e o morrer era
lucro”(Fl1:21) , mas isso se dava porque sua vida era se resumia em cumprir o ministério
de pregar o evangelho da Graça de Deus.
c) EGW afirma que “Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um
missionário. Assim que vem a conhecer o Salvador, deseja pôr os outros em contato
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com Ele. A santificadora verdade não pode ficar encerrada em seu coração. Aquele que
bebe da água viva torna-se uma fonte de vida. O recipiente vem a ser um doador” (CBV
pág. 31 edição condensada).
d) Mesmo o ladrão da Cruz, (Lc23:40-43) que recebeu a salvação em seus últimos
momentos de vida, saberá num futuro próximo o quanto sua salvação foi seguida pelo
propósito de salvar outros, e no caso dele, tem salvado milhares ao longo dos séculos
em que sua história tem ecoado.
CONCLUSÃO
“No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-Se em pé e clamou, dizendo: Se
alguém tem sede, venha a Mim e beba. Quem crê em Mim, como diz a Escritura, rios de
água viva correrão do seu ventre”. (Jo7:37-38)
A) O propósito de Deus na sua vida não é te salvar, esse era o propósito da vida de
Cristo.
1. Deus deseja usar sua salvação para influenciar outros.
a) Não confundamos propósito com métodos:
b) Os métodos são variáveis, mas o propósito é único: ganhar almas para Cristo.
APELO
Um escritor chamado Rick Warren diz que “você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo”
Outro afirmou: “O Propósito de vida nos leva a não sermos expectadores do mundo,
mas transformadores de uma realidade”.
Por mais confortável que seja o banco de sua igreja, ele não foi feito pra você ficar
sentado.
Chegou seu momento, sua hora de mudar a realidade de sua vida cristã para fazer
com que outros recebam as bênçãos que hoje você desfruta por conhecer a Cristo e
Sua salvação.
		
Diga hoje para Deus: Faz de mim Senhor, um servo à Teu serviço, cumpra o Teu propósito em minha vida, em nome de Jesus, amem!!

Pr. André Uziel
Distrital Missão Nordeste
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DICAS

PARA O MÊS DE MAIO
ÊNFASE - IMPACTO ESPERANÇA
Dicas e sugestões de como entregar o livro:
1. Defina o território que sua Igreja alcançará, identifique as ruas e quadras próximas
à igreja, destaque-as por um mapa, destine cada rua ou ruas para as duplas missionárias
e coloque esse mapa em suas mãos;
2. O programa na igreja nesse dia deve ser curto e conciso;
3. Planeje um culto de testemunhos e gratidão no culto jovem (JA), onde os irmãos
possam contar as experiências do trabalho realizado. Isso abre a porta para outros projetos missionários locais;
4. Criatividade. Saia da rotina e crie coisas novas, visite a novos lugares, use métodos
novos. Jovens, mulheres e crianças gostam de inovar. Não deixe de desafiá-los
5. Projeto. Não deixe as coisas acontecerem ao acaso ou o pessoal simplesmente receber umas revistinhas para entregar onde e quando quiser. Tenha um projeto com ruas,
lugares, horários. Isso impacta mais;
6. Nossa igreja foi desafiada a jejuar no dia 27 de fevereiro, mas se você ou sua igreja
não fizeram isso, ainda é tempo. Essa é uma batalha espiritual;
7. Grandes igrejas. É importante dar atenção às grandes igrejas. Elas têm grande potencial e são fundamentais para a campanha,
8. Em condomínios fechados, converse com antecedência com síndicos e zeladores
para não ter contratempos com a distribuição nesses locais.
Dicas para a distribuição dos livros:
1. Não tenha outros interesses além da salvação das pessoas.
2. Não menospreze o valor dessa literatura pelo fato de você distribuir o livro gratuitamente.
3. O dia do Impacto Esperança, é uma data especial em que todo o território sul-americano será alcançado ao mesmo tempo com a mesma mensagem de esperança. Não
faça planos que o impeçam de participar dessa iniciativa única.
4. Honre a esperança que há em seu coração, promovendo eventos e projetos que
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despertem nas pessoas a curiosidade pela mensagem do livro. Se esses eventos forem
bem planejados e devidamente divulgados, terão o apoio da mídia.
5. Não tenha medo dos que irão receber você com cara feia, desconfiados. São esses
os que mais precisam da esperança.
6. Não desperdice seu tempo jogando conversa fora, por mais amigáveis que sejam
as pessoas. Faça seu contato evangelístico de forma atenciosa e volte outro dia à casa dos
interessados, de modo que você possa alcançar o maior número de pessoas.
7. Não saia desacompanhado(a) e sozinho(a), nem se coloque voluntariamente em
lugares perigosos. Por que você iria tentar ao Senhor?
8. Não pule as casas de seu território, tampouco deixe de oferecer a literatura por
julgar que alguém não terá interesse em recebê-la. Recorde-se de que o homem vê o
exterior, mas Deus conhece o coração.
9. Não deixe de conhecer e praticar a mensagem que você oferece às pessoas. Pelo
contrário, fale por meio de suas palavras e de seu exemplo pessoal.
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ORGANIZAÇÃO DAS
FORÇAS CRISTÃS
Sermão, sábado 7 de maio

TEXTO: Atos 1:8
INTRODUÇÃO
Antes da sua partida para o céu, Jesus soprou o Espírito Santo sobre seus discípulos
e disse-lhes que eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os
confins da terra.
Para cumprir esta missão eles precisavam se organizarem para a ação.
EGW diz: “Foi na ordenação dos doze que se deram os primeiros passos na organização da igreja, que depois da partida de Cristo devia levar avante Sua obra na Terra”.
– Atos dos Apóstolos, pág. 18.
Para cumprir a missão precisamos de organização na pregação do evangelho.
Porquê? O tempo é breve – Romanos 13:11.
“O tempo é breve, e nossas forças têm que ser organizadas para produzirem uma
obra maior” – Testemunhos Seletos, vol.3, pág. 295.
Qual o objetivo da Igreja de Cristo na terra? Mateus 24:14.
“A igreja de Cristo na Terra foi organizada para fins missionários, e o Senhor deseja
ver a igreja inteira idealizando meios pelos quais elevados e humildes, ricos e pobres,
possam ouvir a mensagem da verdade”. Testimonies, vol. 7, pág. 21.
Precisamos ensinar a igreja a pregar.
“Deve fazer-se na igreja uma obra bem organizada, para que seus membros saibam
como comunicar a luz a outros e assim fortalecer a própria fé e aumentar o seu conhecimento”. Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 68.
Cada um em seu lugar.
“A cada um que se ajunta às fileiras mediante conversão, deve ser designado seu
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posto de dever. Cada qual dever estar disposto a ser ou fazer qualquer coisa nessa batalha. Testimonies, vol. 7, pág. 30.
O Segredo do Êxito
1. Harmonia;
2. Ação concentrada;
3. Cada um faz sua parte de acordo com a capacidade que Deus lhe deu;
4. Conjugar esforços contra as dificuldades e obstáculos, ombro a ombro;
5. Unidade pelo coração;
6. Trabalho sistemático.
CONCLUSÃO:
“Se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como um só homem, sob a
direção de um único Poder, para a realização de um só objetivo, eles abalariam o mundo.” Testimonies, vol. 9, pág. 221.
Vamos abalar o mundo?
Obs.: Este sermão está baseado no capítulo 8 do livro Serviço Cristão.

Pr. Alberto Oliveira
Distrital APe
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DICAS

PARA O MÊS DE JUNHO
ÊNFASE - DIA DO AMIGO DO PG
} “Um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão”.
(Benjamim Franklin)
} “Um verdadeiro amigo é alguém que pega a sua mão e toca o seu coração.” (Gabriel
Garcia Marques).
} “A amizade é um amor que nunca morre.” (Mário Quintana).
} “A única maneira de ter um amigo é ser um”. (Ralp Waldo Emerson)
} “O homem que tem muitos amigos sai perdendo; mas há amigo mais chegado do
que um irmão”. (Salomão – PV. 18:24)
} “Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão”. (Salomão – PV 17:17)
Programa Sugestivo

Jogral: Bons Amigos

} 19h15 - Recepção (Entrega dos cartões 		
personalizados)
} 19h30 – Louvor Congregacional
(Louvores utilizados no PG)

1 - Abençoados os que possuem amigos, o que os
têm sem pedir.
2 - Porque amigo não se pede, não se compra, nem
se vende.
Todos: Amigo a gente sente!
1 - Benditos os que sofrem por seus amigos, os que
falam com o olhar.
2 - Porque amigo não se cala, não questiona, nem
se rende.
Todos: Amigos a gente entende!
1 - Benditos os que guardam amigos, os que entregam o ombro para chorar.
2 - Porque amigo sofre e chora.
Todos: Amigo não tem hora pra consolar!
1 - Benditos sejam os amigos que acreditam na tua
verdade ou te apontam a verdade.
2 - Porque amigo é a direção.
Todos: Amigo é a base quando falta o chão!
1 - Benditos sejam todos os amigos de raízes verdadeiras.
2 - Porque amigos são herdeiros da real sagacidade.
Todos: Ter amigos é a melhor cumplicidade!

} 19h45 – Boas vindas
Oração
Sorteio
Mensagem Musical
Jogral: Bons Amigos
} 20h00 – Apresentação dos PG’s
} 20h20 – Presente para os “Amigos do PG
} 20h30 – Mensagem Bíblica “Amigo Fiel”
} 21h00 – Encerramento – Lançamento da 		
Classe Bíblica Permanente
} 21h10 – Lanche
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QUALIDADES ESSENCIAIS
DE UM MENSAGEIRO DE DEUS
Sermão, sábado 4 de junho

I - INTRODUÇÃO
A maior de todas as honras já concedidas por Deus ao homem, foi dar-lhe o privilégio de tornar-se Seu representante e embaixador na Terra, Seu mensageiro de salvação
a um mundo a perecer. II Coríntios 5:20.
A mensagem torna o homem mensageiro. Cada pregador, ou instrutor bíblico voluntário chega ao povo como um arauto da esperança, ele representa o Rei. Fala ao
homem pecador em nome de Deus. Não é meramente um porta-voz, porque o porta
-voz simplesmente informa; é um mensageiro com uma mensagem que supre as necessidades da alma. O mensageiro de Boas-Novas deve conhecer bem a mensagem e
nela crer, de maneira que saia do coração e se dirija ao coração do pecador.
II - DEUS CHAMA HOMENS OCUPADOS COMO SEUS MENSAGEIROS
1. Deus moverá homens em posição humildes, a que declarem a mensagem da verdade presente. Muitos serão vistos apressando-se daqui para ali, constrangidos pelo
Espírito de deus a dar esclarecimento aos que estão em trevas. A verdade é como um
fogo em seus ossos.” Testemonies, vol. 7, 26 e 27.
2. Deus sempre chamou e ainda chama homens e mulheres ocupados, - Exemplos:
a. Quando Moises foi chamado por Deus, achava-se ocupado, cuidando das ovelhas
de seu sogro, Jetro.
b. Gideão malhava trigo.
c. Saul, na ocasião, procurava os animais de seu pai.
d. Elizeu arava o solo com uma junta de 12 bois.
e. Pedro e André pescavam no mar da Galileia.
f. Mateus cobrava impostos em uma coletoria.
g. Dorcas sempre foi uma senhora ocupada.
h. Ellen G. White, que teve durante sua vida mais de duas mil visões, sonhos proféticos, e autora de inúmeros livros, foi uma dedicada esposa e mãe de 4 filhos. Dedicou
70 anos de trabalho ativo a esta Causa.
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3. Paulo disse: “Ai de mim, se não pregar o Evangelho! ” I Coríntios 9:16. Ele
sentia que tinha de fazer alguma coisa neste terreno. Possuía uma mensagem.
Os bombeiros, ao correrem em direção de um incêndio para extingui-lo, tem o senso
de uma missão a cumprir. O pregador e instrutor bíblico voluntário devem sentir que
tem um trabalho a fazer, que ninguém senão eles podem realizar.
III - QUALIDADE DE UM MENSAGEIRO CRISTÃO
“O que labuta por almas, necessita de consagração, integridade, inteligência, operosidade, energia e tato. Possuirá dominadora influencia para o bem. ” Obreiros Evangélicos, pag.111.
As qualidades essenciais de um mensageiro cristão podem ser resumidas numa só
palavra – Consagração (importante graça salvadora).
1. CONSAGRAÇÃO – Significa: entrega completa.
a. “Cristo requer a entrega sem reservas, o serviço não dividido. Exige o coração, a
mente, a alma, e as forças! O eu não deve ser acariciado. ” Parábolas de Jesus pag. 48 e 4.
b. “Ninguém que faça qualquer reserva pode ser discípulo de Cristo, e muito menos
Seu colaborador”. – Desejados de todas as Nações, pág. 199.
Dois exemplos:
a. Abraão – Genesis 12:1 e Hebreus 11: 8
b. Atos – 22:11.
2. CONSAGRAÇÃO – Significa: Fervor
a. “Veementes apelos devem ser feitos, fervorosas orações dirigidas. Nossas súplicas fracas e sem vida, precisam transformar-se em petições de intenso fervor.” Obreiros
Evangélicos, pag. 144.
b. “Então eles hão de orar fervorosamente, e seus pedidos serão ouvidos e satisfeitos. A palavra de deus será proclamada com poder.” Obreiros evangélicos, pag. 178.
3. CONSAGRAÇÃO - Significa: Confiança em Deus e Fé.
a. “Obreiros de Deus precisa de uma fé robusta. ” – Obreiros Evangélicos, pag. 262.
b. Ilustração – Lembro-me da conversão de um piedoso irmão que reside em São Paulo. Um dedicado mensageiro adventista visitava-o semanalmente, sempre no mesmo dia
e hora pontualmente. Quando chegou o estudo sobre o sábado, travou-se uma ferrenha
luta no coração do interessado. Teve medo de perder seu bom emprego. O mensageiro
levou-o a depositar sua confiança em Deus. Lutou para que o interessado fosse a Escola
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Sabatina no primeiro sábado depois do estudo sobre o mesmo. Deus abriu as portas, e
hoje esse irmão é uma bênção na proclamação do Evangelho numa igreja de São Paulo.
4. CONSAGRAÇÃO – Significa: Pureza de Vida
a. Na relação com a família, esposa e filhos. – “É desígnio de Deus que em sua vida
domestica o mensageiro da bíblia seja um exemplo das verdades que ensina. O que
um homem é, exerce maior influencia do que o que diz.” Obreiros Evangélicos, pag. 204.
b. “O mundo não necessita tanto de grandes espíritos como de homens bons que
sejam uma benção na própria família. ” Obreiros Evangélicos, pag. 204.
5. CONSAGRAÇÃO – Significa: Honestidade, Fidelidade
a. “Ao se terem de confiar responsabilidades a um indivíduo, não se indague se ele é
eloquente ou rico, mas se é honesto, fiel e operoso. ” Serviço Cristão. Pag. 242.
1. Nas relações de negócios e obrigações financeiras.
2. “Devemos fugir a dividas como fugimos da lepra”. – Testemonies, vol. 6 pag,217
(fugir no sentido de evitar ou contrair dividas, sem que possam ser pagas).
6. CONSAGRAÇÃO – Significa: Humildade
a. “Os talentos do humilde aldeão são necessários no trabalho de casa em casa, e
podem efetuar mais nesta obra, que dote brilhante. ” Serviço Cristão, pag. 246.
b. Lembro-me da experiência de um laborioso obreiro voluntario, que ao distribuir
folhetos de casa em casa, foi certo dia tratado com desprezo e desdém (palavras duras).
Ao retirar-te, sem poder entregar o folheto, o nosso irmão chorou. O referido senhor,
percebendo que havia sido rustico, ficou impressionado com tanta humildade do nosso irmão que acabou interessando – se no folheto e na mensagem adventistas. Hoje é
um dentre os muitos ativos membros de nossa igreja.
7 . CONSAGRAÇÃO – Significa: Lealdade
“O povo de Deus está se aproximando do limiar do mundo eterno; que pode haver
de mais importante para eles do que ser leais ao Deus do Céu? Em todos os séculos
Deus tem tido heróis morais; e tem-nos agora”. Profetas e Reis, pag. 148.
8. CONSAGRAÇÃO – Significa: Altruísmo
“De todos os povos da terra, devem ser reformadores (mensageiros) os mais abnegados, os mais bondosos, os mais corteses. Deve-se ver em seus atos a verdadeira
bondade dos atos desinteressados”. Serv. Cristão, págs. 242,243.
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CONCLUSÃO - O SEGREDO DO SUCESSO
Como conseguir essas qualidades essenciais de um bom mensageiro do Senhor? Há
esperança?
a. “Deus pode usar qualquer pessoa somente na proporção em que pode colocar o
Seu Espirito no templo da alma. ” Testemonies, vol. 7, pag. 144.
b. “O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Aqueles que levam a efeito os maiores resultados são os que mais implicitamente confiam
no Braço Todo-poderoso. ” Patriarcas e Profetas, pag. 535.
c. “Nosso sucesso não depende de nosso talento ou erudição, mas de nossa viva
associação com Deus. ” Testemonies, vol. 5, pág. 158.
APELO
A fim de obtermos estas importantes graças salvadoras, quantos estão dispostos a renderem-se ao Espírito Santo de Deus? Necessitamos desse poder em grande medida hoje.

Pr. Israel Rodrigues
Ministério Pessoal APeC
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