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Junta-te a nós neste Natal, para
lermos a cada semana uma passagem

bíblica que mostra como Jesus
transformou a vida de pessoas como

tu e eu.

Depois de leres os versículos e
responderes às perguntas a cada

domingo do advento, completa os
desafios diários, o amor transformador
de Cristo é demasiado bom para que o

guardes apenas para ti mesmo!
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https://omportugal.org/natal-2021/
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ESPERANÇA para a nossa
COMUNIDADE 

SEMANA 1 CALENDÁRIO DE ADVENTO



SEMANA 1

QUESTÕES

DESAFIO

Esta semana vamos aprender sobre Saulo... ou será
Paulo? Junto com a tua família ou sozinho, lê 

Atos 9:1-22 e reconta a passagem nas tuas
próprias palavras.

ESPERANÇA para a nossa
COMUNIDADE 

Compartilha esta história bíblica com alguém
nesta semana!

D I A

Como é que o encontro com Jesus mudou
alguém nesta passagem?

01.

O que é que esta passagem me mostra
sobre como devo agir em relação a Jesus?

O que posso fazer para obedecer ao que
aprendi esta semana?

02.

03.



A
ESPERANÇA

Levy
 de

CALENDÁRIO DE ADVENTO



DESAFIO

D I A

SEMANA 1 ESPERANÇA para a nossa COMUNIDADE ATOS 9:1-22

grata pelo que Ele tinha feito por ela que orou a Deus:
“Quero servi-Te para o resto da minha vida”. De facto, ela
tem passado a sua vida a servi-Lo numa variedade de
funções, e tem usado os seus dons e paixões.

Depois que a pandemia do coronavírus limitou as viagens,
Levy decidiu investir mais intencionalmente na sua
comunidade local.

Agora, cerca de 15 mulheres, de adolescentes a avós,
reúnem-se todas as semanas nas primeiras horas da manhã
para estudarem a Bíblia com ela, com fome de aprender e
crescer na sua relação com Jesus.

uando Levy, das Filipinas, decidiu pela primeira vez
seguir a Cristo aos 10 anos de idade, ela estava tãoQ

Talvez também não possas viajar por causa dos
confinamentos e restrições impostos pelo coronavírus.
Junta-te a nós no desafio de hoje e, como Levy, escolhe

uma pessoa na tua comunidade com quem possas entrar
em contacto.



A ORAÇÃORoberto

 de

CALENDÁRIO DE ADVENTO



D I A

DESAFIO

SEMANA 1 ESPERANÇA para a nossa COMUNIDADE ATOS 9:1-22

De que maneira prática podes servir as necessidades
das pessoas na tua comunidade? Talvez possas doar
mantimentos ou roupas para um banco alimentar ou
abrigo local. Se não houver nada deste género na tua

região, o que poderias tu começar?

ceber o amor de Deus por ele, Roberto sentiu um grande
amor pelos outros e queria que eles também conhecessem a
Cristo.

Todos os dias, Roberto ora pela sua comunidade na
Argentina. Esse hábito gerou oportunidades para encorajar
outras pessoas.

Numa ocasião, uma mulher que precisava de comida e um
colchão bateu à porta de Roberto. Isso levou a uma
arrecadação de doações de vizinhos, que por sua vez,
iniciaram atividades, como um programa de alimentação e
doações de roupas e cobertores.

*nome alterado

oberto*começou a seguir Jesus quando tinha 20 anos,
depois de ter testemunhado a fé da sua mãe. Ao per-R



A

ESCOLHA

 Nigel de

A

ESCOLHA

 Nigel de

CALENDÁRIO DE ADVENTO



DESAFIO

D I A

SEMANA 1 ESPERANÇA para a nossa COMUNIDADE ATOS 9:1-22

Costuma-se dizer que “os jovens são o futuro”.
Como podes investir na juventude da tua comunidade?

Se és jovem, o que estás a fazer para garantir que o
teu futuro e o de outros seja brilhante? Como podes

compartilhar a esperança que tens em Cristo com os teus
amigos?

o relembrar de que ele precisava de Jesus. “Eles não só
falaram-me do evangelho, mas também viviam-no. Eles
tinham paz, alegria e amor”, disse Nigel.

Anos depois, o irmão de Nigel ajudou a conduzi-lo de volta a
Deus e daquele momento em diante, Nigel tornou-se um
homem transformado. Hoje em dia, por meio do ministério
internacional da OM com jovens, o TeenStreet, Nigel busca
quebrar o ciclo de más escolhas em que os jovens às vezes
se encontram.

“Quase 60% da África é constituída por jovens com menos
de 25 anos. Por isso, acredito que o TeenStreet pode ser
positivo para orientar os adolescentes a mudarem o seu
pensamento sobre quem são e o impacto que podem ter no
nosso continente e fora dele, para a glória de Deus", disse
Nigel.

mbora Nigel, da África do Sul, tenha parado de ir à
igreja ainda muito jovem, a sua família nunca parou de E



Clara

 de
A CRIATIVIDADE deClara

CALENDÁRIO DE ADVENTO



DESAFIO

D I A

SEMANA 1 ESPERANÇA para a nossa COMUNIDADE ATOS 9:1-22

Compartilhar as tuas habilidades com outras pessoas é
uma ótima maneira de fazeres contactos! Que

passatempos gostarias de ensinar a outros? Escolhe
um horário e convida alguém para participar contigo do

teu passatempo.

terra". Já adulta, quando ela e a sua família mudaram-se
para a Península Arábica, procurou maneiras criativas de
contactar com as mulheres locais.

Uma vez, ela reuniu novos amigos árabes e outros
seguidores de Jesus internacionais e apresentou-os a um
dos seus passatempos. Além de terem aprendido uma nova
habilidade, Clara e os outros crentes oraram para que as
mulheres locais experimentassem o amor de Deus por meio
desse evento.

Samira*, uma das participantes locais, gostou tanto da
experiência que perguntou a Clara se ela poderia
compartilhar esse mesmo passatempo na sua casa para as
suas irmãs e primas. Clara organizou eventos deste género
várias vezes e alegrou-se quando Samira decidiu seguir a
Jesus.

*nomes alterados

esde os 12 anos, Clara* sabia que Deus queria que
ela falasse sobre Jesus às pessoas “nos confins da D
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VISÃO

Robbie

 de
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DESAFIO

D I A

SEMANA 1 ESPERANÇA para a nossa COMUNIDADE ATOS 9:1-22

Existe alguma parte da tua identidade que estás a evitar?
Ora para que Deus te dê a capacidade de te aceitares.

Se já és um seguidor de Jesus, lembra-te de que és um
filho de Deus e que Ele te ama. Investe algum tempo a

escreveres sobre a tua identidade única. Pede a Deus que
use 100% de ti para a Sua glória.

encaixava em qualquer um dos lados. Aos vinte anos, ele
começou a lutar contra a depressão, ansiedade e exaustão.
Foi aí que Jesus mudou tudo.

Robbie conheceu um seguidor de Jesus que orou por ele e
convidou-o para visitar um pequeno grupo cristão que se
reunia numa casa. Pouco tempo depois, Robbie teve uma
visão de um homem vestido de branco com os braços
abertos e o rosto como o sol. A vida de Robbie mudou
imediatamente, e ele começou um relacionamento com
Jesus.

“Deus lembrou-me da minha identidade”, disse Robbie. “Eu
sou 100% holandês, 100% turco e 100% nascido de novo
em Jesus.”

De volta à Holanda, Robbie está pronto para compartilhar a
esperança que tem em Jesus com outros, especialmente
com a comunidade turca.

ilho de uma mãe turca Muçulmana e um pai holandês
Testemunha de Jeová, Robbie nunca sentiu que seF
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DESAFIO

D I A

SEMANA 1 ESPERANÇA para a nossa COMUNIDADE ATOS 9:1-22

Como defines missões? Ora sobre como podes construir
um relacionamento com um dos teus vizinhos.

Escreve um postal de natal para eles e acrescenta um
versículo bíblico especial como uma bênção. Não te

esqueças de o entregar!

compartilhar o amor de Cristo com pessoas dali. As amiza-
des levam tempo a serem construídas e são formadas du-
rante vários encontros, mas todo esse esforço vale sempre a
pena.

“O nosso objetivo é mostrar o amor de Deus por meio dos
presentes que damos e através das conversas com eles”, ela
compartilhou. “Enquanto conversamos, se pudermos ofere-
cer-lhes uma bênção e se nos permitirem orar por eles,
então nós também o fazemos.”

Siew disse: “Espero que mais jovens olhem para missões
como alcançar as pessoas ao seu redor, o que pode
acontecer em qualquer lugar tão perto quanto a casa do
lado. Quero encorajar os jovens a ganharem consciência das
pessoas nas suas comunidades e de como elas estão
quebradas. Nós também estávamos quebrados, mas fomos
abraçados por Deus”.

*nome alterado

os últimos seis anos, Siew* tem visitado regular-
mente o distrito da luz vermelha em Singapura para N



SEMANA 2

AMOR pela FAMÍLIA
e AMIGOS

CALENDÁRIO DE ADVENTO



SEMANA 2

QUESTÕES

DESAFIO

D I A

Esta semana, aprendemos sobre a cura de um
homem paralítico que tinha alguns amigos bem

dedicados. Junto com a tua família ou sozinho, lê
Marcos 2:1-12 e reconta essa passagem nas tuas

próprias palavras.

Compartilha esta história bíblica com alguém
nesta semana!

AMOR pela FAMÍLIA
e AMIGOS

Como é que o encontro com Jesus mudou
alguém nesta passagem?

01.

O que é que esta passagem me mostra
sobre como devo agir em relação a Jesus?

O que posso fazer para obedecer ao que
aprendi esta semana?

02.

03.



Delysia
 de

A
DANÇA

CALENDÁRIO DE ADVENTO



DESAFIO

D I A

Pergunta a ti mesmo: a minha vida reflete o amor de
Cristo ou estou a esconder a minha luz sob um alqueire

como está escrito em Mateus 5:15? Ora para que Deus te
ajude a viveres o Seu Amor para alcançares a tua família

e amigos.

devido à pandemia do coronavírus.

Embora a sua experiência a bordo não tenha sido como ela
esperava, Delysia optou por confiar nas promessas da Bíblia
e ser usada de acordo com o plano de Deus. Ela tornou-se
mais proativa nas suas amizades com os colegas de equipa.
Além disso, começou a orientar outras jovens mulheres e
até começou um grupo de dança!

A vida de Delysia impactou a sua família na Namíbia, que
ainda não são crentes. “No começo, eles não conseguiam
entender o porquê de eu querer ser voluntária para servir a
Deus ao invés de ter um emprego. Isso mostrou-lhes que
Deus está vivo dentro de mim, porque confio nEle. E agora
sei que os meus pais estão muito orgulhosos de mim, por eu
ter esta fé, estar aqui para ajudar as pessoas e por estar a
crescer de tantas maneiras.”

elysia juntou-se ao navio da OM Logos Hope pouco
antes dele fechar para o público, no início de 2020,        D

SEMANA 2 AMOR pela FAMÍLIA e AMIGOS MARCOS 2:1-12



Duas irmãs

O
T
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DESAFIO

D I A

Como podes mostrar o amor de Jesus a um amigo hoje?
Talvez podes oferecer-lhe um café ou fazer-lhe um

simples telefonema. Sê proativo e vê onde Jesus te leva!

tão acostumadas a fazer. Elas — juntamente com seus dois
irmãos mais novos — nasceram e foram criadas no norte da
África, longe dos países de origem dos seus pais.

Após um confinamento em todo o país para conter o
coronavírus, os adolescentes puderam voltar a encontrar-se
com os seus amigos. “Todos falavam sobre como tinham
medo do vírus e o que isso significa para o nosso mundo”,
compartilhou Sophia. “Isso levou a conversas sobre como
eles não tinham que ter medo, mas que podiam confiar em
Deus.”

Grace e Sophia lembram-nos que há oportunidades, todos
os dias, para compartilharmos o amor de Cristo. Por
exemplo, ao orarmos por um amigo antes de um teste, ou
ao sermos bons ouvintes, as pessoas irão ver a luz de Cristo
em ti.

*nomes alterados

ara as irmãs Grace* e Sophia*, compartilhar o amor de
Cristo com aqueles que não O conhecem é o que es-P

SEMANA 2 AMOR pela FAMÍLIA e AMIGOS MARCOS 2:1-12



A ÂNCORA
Ahmet

 de
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DESAFIO

D I A

Pode ser assustador e difícil para ti compartilhares a tua
fé. Mas a boa notícia é que não precisas de o fazer

sozinho! Conta com o Espírito Santo para guiar-te. Se
nunca escreveste o teu testemunho, tira um tempo para

escreveres algumas das maneiras pelas quais Deus
mudou a tua vida.

da e de ter um espírito que "foi sempre como um barco
inquieto sem âncora". Anos mais tarde, enquanto vivia na
África do Sul, Ahmet conheceu seguidores de Jesus pela
primeira vez e pediu-lhes que o levassem à igreja.

Nos sete anos seguintes, Ahmet estudou a Bíblia e
encontrou a sua Âncora. Ele tornou-se apaixonado por com-
partilhar com outros turcos sobre o amor e a paz de Cristo.
E, depois de servir na França entre a população turca,
voltou para a sua província natal com um coração aberto
para as 300.000 pessoas que vivem lá sem acesso ao
evangelho.

Jesus mudou a vida de Ahmet, e agora o seu objetivo é ver
outros turcos transformados também.

*nome alterado

hmet* cresceu numa pequena vila turca. Desde jo-
vem que se lembra de refletir sobre o propósito da vi-A

SEMANA 2 AMOR pela FAMÍLIA e AMIGOS MARCOS 2:1-12



O
TESTEMUNHOKristina

 de

CALENDÁRIO DE ADVENTO



DESAFIO

D I A

Os teus colegas ou amigos sabem no que acreditas? De
que maneiras podes viver a tua fé no local de trabalho ou

na escola?

como artista de sobrancelhas. “Para as mulheres daqui é
essencial ficarem bonita. É por isso que esse serviço é muito
atraente para elas”, disse Kristina.

Para ela, isto não é apenas um trabalho ou uma maneira de
ganhar dinheiro. É uma oportunidade de viver a sua fé. “A
minha colega cabeleireira sempre recomenda às suas
clientes o meu serviço, e ela também diz-lhes que eu sou
cristã”, disse Kristina. “Isso ajuda-me a começar facilmente
uma conversa sobre Deus com as mulheres no salão.”

Kristina deseja ser uma luz para os seus colegas também.
Uma mulher frequentemente faz perguntas a Kristina. “Ela
também vê a minha atitude com as pessoas, com ela e com
a sua família, e isso é um grande testemunho para ela. Eu
tento viver a minha vida de tal forma que ela, por si só,
testemunha sobre Cristo."

eus proporcionou uma nova oportunidade para
Kristina alcançar mulheres no Cáucaso — trabalharD

SEMANA 2 AMOR pela FAMÍLIA e AMIGOS MARCOS 2:1-12



O CORAÇÃO
Flor

 de
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DESAFIO

D I A

Como tens visto Jesus a trabalhar na tua própria família?
Há algum relacionamento que precise de cura? Ora para
que Jesus trabalhe no teu coração e mostre o caminho a

seguir.

compartilhar o evangelho com a sua família. Isso significava
viajar duas horas nos fins-de-semana para as casas da sua
mãe e das suas irmãs para discípulá-las. “Mas valeu a pena o
esforço”, disse Flor.

Pouco tempo depois, ela e as suas irmãs entenderam que
isso as ajudou a perdoar o seu pai, que causou um grande
mal à sua família há alguns anos. “Perdoar o meu pai foi
como tirar um peso das minhas costas, porque era algo que
eu sabia que tinha que fazer. O Espírito Santo moveu-me
para o fazer”, comentou Flor. “Estou livre de todo esse fardo
agora. O ciclo de todo esse ressentimento e ódio está
encerrado.”

Flor e a sua família depois compartilharam o evangelho com
o seu pai, a sua esposa e filha, e todos aceitaram Jesus.

epois de participar num curso de discipulado no
México, a sua terra natal, Flor sabia que precisavaD

SEMANA 2 AMOR pela FAMÍLIA e AMIGOS MARCOS 2:1-12
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DESAFIO

D I A

David está a ver Jesus transformar a vida dos atletas no
campo desportivo. Tira alguns momentos para refletires

sobre como Deus tem mudado a tua vida. Recorre às tuas
anotações do início desta semana, se precisares. Hoje,

desafiamos-te a compartilhares essa história de 
 transformação com um membro da tua família ou amigo.

Tu consegues!

portivo. Ele jogou futebol durante muitos anos. Então,
começou a treinar e a misturar-se com os outros jogadores.
O desporto é “um bom construtor de pontes”, explicou
David. “Não conhece barreiras linguísticas nem culturais; ele
destrói-as."

Estar envolvido no futebol deu a David um lugar para
compartilhar o amor de Cristo com os outros. Nas equipas
que treinou, David incorporou a oração e enfatizou os
valores cristãos.

“Acho que é a oração que os atrai”, explicou David sobre o
porquê que os não crentes gostariam de fazer parte da sua
equipa. “Noutras equipas, eles só vêm para jogar futebol, e
depois voltam para as suas casas. Mas com a nossa equipa,
é diferente."

*nome alterado

uando David*, do sul da África, mudou-se para o
norte da África Central, ele dirigiu-se ao campo des-Q

SEMANA 2 AMOR pela FAMÍLIA e AMIGOS MARCOS 2:1-12
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ALEGIRA para a
nossa IGREJA
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SEMANA 3

QUESTÕES

DESAFIO

D I A

Esta semana nós aprendemos sobre os pastores
que foram surpreendidos por uma visão celestial.

Junto com a tua família ou sozinho, lê Lucas 2:8-20
e reconta a passagem nas tuas próprias palavras.

Compartilha esta história bíblica com alguém
nesta semana!

ALEGIRA para a
nossa IGREJA

Como é que o encontro com Jesus mudou
alguém nesta passagem?

01.

O que é que esta passagem me mostra
sobre como devo agir em relação a Jesus?

O que posso fazer para obedecer ao que
aprendi esta semana?

02.

03.
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DESAFIO

D I A

Costumas orar pela tua comunidade? E pelo teu país?
E por outros países onde é difícil compartilhar as boas

novas de Cristo? Passa alguns minutos hoje a orar pelas
necessidades na tua vizinhança, na tua nação e por um

país que esteja longe. Jesus muda tudo para todos!

ve a orar para que mais pessoas ouvissem e falassem de
Jesus na região do Mediterrâneo. Ele disse: “Foi durante
esse tempo que eu percebi como as minhas canções de
amor e adoração, bem como as minhas orações, eram
agradáveis para Deus. Ele gostou do meu tempo com Ele.
Surpreendeu-me que Ele quisesse esse tipo de intimidade
comigo e que Ele pusesse no meu coração coisas que Ele
queria que eu orasse sobre lugares onde Ele já estava a
trabalhar. Isso foi tão agradável!  Nunca tinha visto a oração
dessa forma."

Casas de oração são fundamentais em países onde a maioria
da população não conhece Cristo, Andy acredita. “É só por
meio da oração e da sensibilidade à voz do Espírito Santo
que podemos saber o que fazer, o que dizer e como o
fazer”, disse Andy.

*nome alterado

ários anos atrás, Andy*, dos EUA, passou duas
semanas numa casa de oração em Malta, onde este-V

SEMANA 3 ALEGIRA para a nossa IGREJA Lucas 2:8-20
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DESAFIO

D I A

Participa e compartilha como Jesus está a mudar a vida
das pessoas por todo o mundo. Visita omportugal.org

para fazeres uma doação especial hoje. Ou reserva algum
dinheiro para o resto do mês para ajudares a equipar mais
seguidores de Jesus. Assim, juntos poderemos mostrar o

amor  transformador de Cristo àqueles que nunca
ouviram o Seu nome.

apenas com o suficiente para mais três meses no país.

Um dia, eles compartilharam a sua história e as suas
necessidades, e colocaram tudo nas mãos de Deus. Um
casal na África do Sul, Petrus* e Maria*, que estavam a orar
sobre servirem em Israel, leu a história dos Garcias e sentiu-
-se compelido a doar. “Foram quase todas as nossas
economias, mas escolhemos confiar em Deus como o nosso
provedor”, disse Maria.

Apesar da distância, através de pessoas que nunca
conheceram, Deus forneceu exatamente o que os Garcias
precisavam.

*nomes alterados

o início de 2020, a família Garcias*, que serve em
Israel, viu o seu apoio financeiro diminuir, e ficouN

SEMANA 3 ALEGIRA para a nossa IGREJA Lucas 2:8-20
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DESAFIO

D I A

Como é que a tua igreja está a mostrar o amor de Cristo
para os idosos na tua comunidade? Existe algum

ministério do qual poderias fazer parte?

munidade. Impulsionada por outro membro da igreja, Catea
é a única que entrega comida para dez pessoas cinco dias
por semana.

Inicialmente, os destinatários eram céticos, pois desconfia-
vam se as refeições eram realmente gratuitas e quanto
tempo iriam continuar a recebe-las. Mas Catea, ao distribuir
a comida semanalmente, começou a desenvolver laços de
confiança e relacionamentos de amizade com essas pessoas.

Um homem que Catea visita é Petru, de 80 anos, que mora
sozinho. Depois de algumas semanas, Catea começou a ler-
-lhe a Bíblia e a compartilhar com ele sobre o amor de Deus.
Depois de descobrir que ele não tinha uma Bíblia, Catea
deu-lhe uma. Agora eles ocasionalmente discutem verdades
da Bíblia, quando ela o visita. Ora connosco para que,
através da Palavra de Deus e do exemplo de fé de Catea,
Petru receba Jesus na sua vida.

ma pequena igreja na Moldávia, recentemente, come-
çou a entregar refeições quentes para idosos na co-U

SEMANA 3 ALEGIRA para a nossa IGREJA Lucas 2:8-20
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DESAFIO

D I A

Sabias que como seguidor de Cristo és chamado a
cumprir a Grande Comissão? Para alguns, isso significa

mudar para um país diferente. Para outros, isso significa
apoiar financeiramente algum projeto. Para todos nós,
significa que vivemos as nossas vidas por Cristo como

uma luz, onde quer que estejamos. Tira alguns minutos
para leres Mateus 28:16-20 e escreve o que a Grande

Comissão significa para ti. Depois, pergunta à tua família
ou amigos o que eles pensam sobre isso.

riam compartilhar o evangelho. O país é considerado alcan-
çado. E as igrejas “não estão muito preocupadas com a ne-
cessidade de cada cristão compartilhar o evangelho em
países onde nunca ouviram a mensagem de esperança”,
disse Markus.

Com restrições devido à pandemia do coronavírus, a equipa
da OM começou uma formação virtual de sete semanas,
chamada Xplore. “A nossa visão para o Xplore era mobilizar
1.000 crentes com pouco ou nenhum envolvimento em
missões e ajudá-los a descobrir a sua vocação”, explicou
Markus.

Ao todo, 1.200 pessoas participaram no curso por toda a
América Latina em 2020.

ara Markus, foi um desafio começar a ensinar igrejas
na Argentina, a tempo integral, sobre como elas deve-P

SEMANA 3 ALEGIRA para a nossa IGREJA Lucas 2:8-20



A ALEGRIA deLaura
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DESAFIO

D I A

Assim como Laura notou a alegria nos seus vizinhos, já
pensaste em que caraterística do fruto do Espírito os teus

vizinhos veem em ti? É alegria? Ou paciência? Para o
desafio de hoje, pensa numa forma de abençoares um dos

teus vizinhos. Talvez possas convidá-los para beberem
um café. Ou podes fazer biscoitos e entregar-lhes junto

com um postal. Sê criativo(a)!

dos seus vizinhos, que eram seguidores de Jesus, tinham
“essa alegria”. Ela também queria isso, mas não pensava que
seria possível.

Um dia, uma amiga deu-lhe uma Bíblia e convidou-a para
um estudo bíblico. Desde as primeiras páginas de Génesis, o
amor de Deus saltou-lhe aos olhos, e ela entendeu que o Pai
Celestial a amava.

A alegria que Laura via nos seus vizinhos cristãos, agora
também é parte da sua vida. Ela compartilha o amor de
Deus através do Freedom Challenge, um ministério da OM
que  ajuda mulheres e crianças que são oprimidas. “Olho
para o mundo com esperança, porque Cristo me deu muita
esperança”, diz ela.

sforçando-se como mãe e dona de casa, com um
marido ocupado, Laura, dos EUA, notou como algunsE
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DESAFIO

D I A

Junta-te a nós em oração pelas comunidades não
alcançadas ao redor do mundo, para que elas também

possam saber que Jesus as ama. Para pedidos específicos
de oração e mais informações sobre um país, faz

download de uma app de oração: Operation World, The
Joshua Project ou Prayer Reach.

que estava a servir a Deus no Japão. Elas reuniram-se
semanalmente durante dois anos. Sem ter ideia o quão
impressionante era este compromisso para uma menina de
dez anos, Pippa simplesmente dizia “alguma coisa me moveu
para orar e continuar a orar.”

Hoje em dia, Pippa serve nos Himalaias. Ela fala do amor de
Jesus e encoraja os cristãos locais a ficarem firmes na sua
fé. “O nosso objetivo é ver estas igrejas da parte baixa do
vale a compartilharem o amor de Deus com as vilas acima. E
ajudar os poucos cristãos que já existem lá,” disse Pippa. 

A visão é grande, mas a convicção de Pippa é firme e certa.
“Deus é fiel. Ele vai fazer novamente o que já fez antes. E
isso começa com oração."

*nome alterado

os dez anos, Pippa*, do Reino Unido, juntou um grupo
de amigas para orarem por uma mulher da sua igreja,A
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PAZ para
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SEMANA 4

QUESTÕES

DESAFIO

D I A

Nesta semana, aprendemos o que Jesus promete
aos seus discípulos. Junto com a tua família ou

sozinho, lê João 14:1-14, 23-27 e reconta a
passagem nas tuas próprias palavras.

Compartilha esta história bíblica com alguém
nesta semana!

PAZ para
o MUNDO

Como é que o encontro com Jesus mudou
alguém nesta passagem?

01.

O que é que esta passagem me mostra
sobre como devo agir em relação a Jesus?

O que posso fazer para obedecer ao que
aprendi esta semana?

02.

03.



A VIDA

 de Gabriel

CALENDÁRIO DE ADVENTO



DESAFIO

D I A

Partilhar o evangelho pode levar tempo, mas não
desistas! Existe alguém com quem já compartilhaste as

boas novas e ainda não viste nada a acontecer? Escreve o
nome dessas pessoas num papel e coloca-o num lugar

onde possas vê-lo todo o dia, para que te lembres de orar
por elas.

divisão em Israel, muitas vezes os cristãos são reticentes ao
falar do trabalho transformador que Deus faz nas suas vidas.

A igreja que ele frequenta tem cerca de 50 membros
regulares. E é a única presença cristã na vila de Gabriel, que
tem cerca de 15.000 habitantes. Apesar do pequeno
número de cristãos, Jesus tem criado um grande impacto –
particularmente entre os jovens. O que costumava ser uma
reunião entre dois a quatro estudantes, cresceu para mais
de 20. E os adolescentes começaram a compartilhar com
outros sobre como Cristo mudou as suas vidas.

Esta mudança não é instantânea. Gabriel notou que são
necessários muitos encontros com as boas novas antes de
uma pessoa entregar a sua vida a Cristo. E, normalmente, no
Médio Oriente são necessários muitos mais encontros.

*nome alterado

Grande Comissão impulsiona e fortalece a vida de
Gabriel* e as decisões que ele faz. Mas, com tanta A
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DESAFIO

D I A

Olha pela tua própria vida. Como é que Jesus te está
a chamar para amares pessoas que, hoje, não

compreendes ou até mesmo odeias?

Daquele momento em diante, ele passou a odia-las.

Na reabilitação por causa de vício de drogas, Igor experi-
mentou o amor de Deus e creu nEle. Determinado a
compartilhar esse amor com outros, Igor e a sua família
comprometeram-se a servir entre aqueles que nunca
ouviram falar sobre esse amor. E Deus direcionou-os para o
norte do Cáucaso.

Numa manhã, quando Igor estava a orar, ele viu um
muçulmano local, e algo mudou no seu coração. “Eu entendi
que são pessoas comuns, que precisam de Jesus,” disse ele.
A partir daquele momento, Deus encheu o coração de Igor
com amor pelo Cáucaso.

*nome alterado

uando era adolescente, Igor*, da Rússia, foi
sequestrado por pessoas da região do Cáucaso.Q
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DESAFIO

D I A

Qual é a promessa de Cristo em que estás a confiar?
Escreve Isaías 43:2 num papel e coloca-o num

lugar onde possas vê-lo todo o dia. Depois, memoriza o
versículo ao longo da semana e partilha-o com a tua

família!

outros seguidores de Jesus começaram a cuidar das pessoas
na sua comunidade. Começaram a orar por elas e, em alguns
casos, ofereciam-lhes cabazes alimentares. “O Senhor
abençoou,” ele disse. “Vimos comunidades a formarem-se.
Em toda a nossa vida, nunca tínhamos compartilhado o
Evangelho com tanta gente.”

Samuel também usou o confinamento para começar a dar
aulas online a seguidores de Jesus e líderes de igrejas.
Alguns viviam noutros países, e ele treinava-os para com-
partilharem a sua fé. Apesar do contínuo risco de infeção,
Samuel encontra paz no plano de Deus para a sua vida.
“Enquanto estivermos aqui, porque Deus nos quer aqui,
vamos servi-Lo. Há uma alegria imensa em compartilhar as
boas novas com as pessoas,” disse ele. “Essa é a promessa
em que confiamos."

*nome alterado

uando o seu país, no sul da Ásia, foi atingido dura-
mente pela segunda onda do coronavirus, Samuel* e Q
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DESAFIO

D I A

Existe alguma luta na tua própria vida que poderias usar
para ajudares alguém que também está a enfrentar

tempos difíceis?
Pede a Deus que te guie até alguém que precisa ouvir a

tua história, e por coragem para contá-la.

esse “foi um período difícil”, disse Mick. “Um dia eu clamei a
Deus: ‘preciso de um pai!’ Foi então que conheci o Robert.”

Os seus amigos, Robert e Vicky, também agricultores
naquela área, tinham acabado de voltar de uma viagem à
Índia com a OM. Eles partilharam com o casal as
necessidades que viram por lá. Isso teve um profundo
impacto em Mick e Tracey.

“Nós percebemos: talvez estamos a lutar aqui! Mas há
outras pessoas, noutros lugares do mundo, que enfrentam
lutas muito maiores do que as nossas,” disse Tracey. “Nós
também podíamos ver o propósito. Nós passámos por algo
duro para que pudéssemos partilhar com outros que estão a
passar por muitas situações difíceis.”

uando Mick e Tracey, da Austrália, subitamente
tiveram que assumir o campo de cenouras da família, Q
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DESAFIO

D I A

Existe alguma necessidade no mundo, hoje, onde possas
ajudar? Pensa sobre como podes dedicar tempo e

recursos para uma causa que promova a paz.

para uma nova forma de demonstrar o amor de Cristo.

“Quando os conflitos começaram, apenas oramos pela
situação,” disse Ezra. “Depois lembramo-nos de Mateus
25:35, onde Jesus diz ‘tive fome e deste-me de comer, tive
sede e destes-me de beber, e quando estava nu, vestistes-  
 -me.’ Essa passagem encorajou-nos a agir.”

O casal agiu pela fé – usaram os seus recursos pessoais e
pediram um empréstimo. Pouco a pouco, também
começaram a chegar doações. E eles forneceram comida,
artigos de higiene e roupas para mais de 500 pessoas.

*nomes alterados

o meio dos conflitos na fronteira entre a Arménia e
o Azerbaijão , Ezra* e Maryan* foram impulsionados N
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D I A

Feliz
NATAL

João 1:14 (NTLH) diz:
 

“A Palavra tornou-se um ser humano e morou

entre nós, cheia de AMOR e de verdade. E

nós vimos a revelação da sua natureza divina,

natureza que ele recebeu como Filho único do

Pai.”

 
 

Jesus muda tudo! — De um bebé que nasceu
numa manjedoura até cumprir a promessa de

Deus para o Seu povo de providenciar esperança
eterna para todos aqueles que confiam nEle!

DESAFIO

Vamos continuar a envolver toda a nossa vida
na missão de Deus e compartilhar o Seu amor

até aos confins da terra!


