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Se a gente não atrapalhar, Deus Faz!

Leia Josué 1.6-9

Estava eu, no corredor de um

hospital, com o coração acelerado, pois

minha primeira filha tinha acabado de

nascer.

Logo em seguida, recebo a notícia

que eu estaria nomeado para abrir um

trabalho Missionário da minha Igreja em

uma cidade que eu não conhecia.

Nasce Esther e nasce também a

Igreja Metodista em Divinópolis - MG. Ao

mesmo tempo em que os meus olhos

vislumbravam aquele milagre, em meu

coração habitavam dois sentimentos,

felicidade e apreensão.
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Naquele exato momento no corredor

do hospital, o Senhor falou comigo: "Se você

não atrapalhar, EU faço".

O Espírito Santo lembrou-me do texto

em que Josué se sentiu inseguro por ter

agora dois desafios eminentes em sua vida,

substituir Moisés e conduzir o povo à Terra

prometida. Assim como eu, o desafio de ser

pai e de plantar uma igreja.

Lembre-se: Não to mandei EU? Sê forte

e corajoso; não temas, nem te espantes,

porque o Senhor teu Deus, é contigo por

onde quer que andares (Js 1.9)
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Oração: 

Espírito Santo, nos dê a coragem para

cumprirmos a missão para a qual o Senhor

nos designou, mesmo se sentirmos que não

estamos preparados para este chamado, em

nome de Jesus! Amém!

Pensamento para o dia: 

Se a gente não atrapalhar, Deus faz!

Oremos:

Pelos Plantadores de Igreja.

| Rev. Caio Oliveira 
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Discipulado através das Células

Leia Atos 2. 42-47

“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo 

Jesus” (Fp 2. 5)

O discipulado é muito mais que um

programa ou atividade que realizamos. O

discipulado é um estilo de vida, um

movimento do Espírito que nos faz

discípulos/as de Cristo, edificando uma obra

saudável, relevante, indispensável e frutífera

para Deus. E através das células, podemos

vivenciar essa grande dádiva, de forma leve,

prazerosa e eficaz.

A Igreja desde o Livro de Atos até

nossos dias como Igreja Metodista, deve se

reunir no templo para as celebrações e

capacitações, exercendo seus dons e

ministérios.
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Mas também em grupos menores e

evangelísticos, principalmente nas casas,

para viver o discipulado cristão.

Podemos resumir o discipulado através

das células com 3S: Salvação, Santidade e

Serviço. Vejamos:

SALVAÇÃO: Fomos salvos/as por meio

da Graça, mediante a fé (Ef 2. 8) através de

Jesus. Provavelmente um/a crente orou por

nós, se aproximou em amor e nos anunciou a

salvação (Rm 10: 13-15), e agora é a nossa

vez de fazer o mesmo (Mt 28. 18-20).

SANTIDADE: Quando uma criança

nasce suas pernas estão prontas, mas ainda

não se desenvolveram para ter força

suficiente para sustentar seu corpo de pé.

Assim, é aquele/a que foi salvo/a, ele/a é

uma nova criatura.
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Entretanto, precisa se desenvolver,

sendo consolidado/a na fé cristã e

discipulado/a para viver de modo digno (Ef 4.

22-24; 2Co 3. 18; Hb 5. 12-14).

SERVIÇO: Todo aquele que

compreende o muito amor que recebeu, ama

(Lc 7. 47; 1Jo 4. 19).

E Deus em Sua infinita graça, nos

presenteia com dons e talentos para edificar

Sua Igreja, servir ao próximo, ganhar vidas e

treiná-las para fazerem o mesmo (Gl 5. 13c;

1Co 12. 4-6; 2Tm 2. 2).
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Oração:

Pai Celeste, queremos viver o Discipulado

como estilo de vida, por isso te pedimos,

alinha o nosso coração ao Teu, para que

edifiquemos a Igreja, de acordo com a Sua

vontade, em nome de Jesus. Amém.

Pensamento para o dia:

Devemos ser e fazer discípulos/as de Jesus.

Oremos:

Para que sejamos uma igreja que ganha vidas

para Jesus.

| Rev. Bruno Rios 
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Clame e Deus te ouvirá!

Leia 2 Crônicas 7. 11-16

“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-

te-ei coisas grandes e ocultas, que não 

sabes.” (Jr 33.3)

Quando Salomão finalizou a construção

do templo, ele fez a dedicação e promoveu

as ofertas necessárias em gratidão a Deus

pela conclusão da obra.

E Deus o respondeu e colocou normas

e formas as quais àquele povo precisava

estar atento, para que tivessem resposta às

suas orações.

O obreiro que assume a direção de

uma congregação ou ponto missionário tem

como maior desejo de seu coração que

chegue este dia, em que ele possa assim

como Salomão, contemplar e glorificar a
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Deus pela conclusão da obra, ou seja, a

emancipação da congregação. Grandes são

os desafios a serem vencidos em uma

congregação, e o maior deles é a falta de

recursos humanos, o que faz com que o

obreiro tenha que se desdobrar para a

realização dos trabalhos litúrgicos.

Ao assumir a congregação em

Milionários este foi um dos grandes desafios.

Pois faltava não apenas o recurso material,

mas principalmente o humano. E diante de

tal situação a minha oração constante era

para que o Senhor da Seara enviasse os

ceifeiros. “E dizia-lhes: Na verdade, a seara

é grande, mas os trabalhadores são poucos;

rogai, pois, ao Senhor da seara que mande

trabalhadores para a sua seara.” Lc 10.2
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Ainda não alcançamos o nosso objetivo

principal que é a emancipação. Mas

queremos fazê-lo de forma consciente, de

maneira que não venha haver falta, mas

abundância. Os ceifeiros têm chegado, a obra

está acontecendo, e dia após dia o Senhor

tem acrescentado.

Oração:

Senhor, adestra as nossas mãos para a

realização da Tua obra, e mostra-nos o fruto

do nosso trabalho!

Pensamento para o dia:

“A perseverança produz o fruto”.

Oremos:

Pelas congregações e pontos missionários.

|Rev. José Edmilson Jardim
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Reanime-se e busque ao Senhor

Leia 1 Samuel 30. 1-8; 18-19

“Porém Davi se reanimou no Senhor, seu 

Deus”. (1 Sm 30.6b)

Em janeiro de 2020, nossa cidade

enfrentou um difícil momento. Chuvas

torrenciais ocasionaram a maior enchente da

história do município, trazendo muito

transtorno e destruição.

Nessa época, nossa igreja local

(Metodista Central em Carangola) usufruía

de suas novas instalações.

Recém-reformado, o templo contava

com equipamentos e móveis de qualidade

para as atividades cúlticas e de educação

cristã.
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Mas, para nosso espanto e

perplexidade, as águas da enchente

atingiram as instalações, causando muitas

perdas. Como pastor da comunidade há 12

anos, meu coração doeu ao testemunhar

aquele cenário de caos. Afinal, tudo havia

sido conquistado com muito trabalho e

esforço.

Em momentos assim, somos

importunados por sentimentos como

frustração, angústia e desânimo. Porém, é

também quando a Palavra de Deus vem ao

nosso encontro para nos fortalecer. Em 1

Samuel 30, temos as reações de Davi diante

da destruição de Ziclague. Ele chora

intensamente e se angustia, mas não se

deixa dominar pelo abatimento, ao contrário,

Davi “se reanimou no Senhor, seu Deus”.
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Em seguida, ele O busca em oração e

oportunamente recupera tudo o que havia

sido levado.

Tal testemunho inspirou meu coração

e o de toda a igreja, reanimando-nos para

seguir em frente, buscando força e direção

em Deus, através da oração.

Provavelmente você viverá (ou está

vivendo) um momento assim. O abatimento

quer instalar-se em seu coração devido a um

momento difícil e triste.

Contudo, como Davi, reanime-se no

Senhor, seu Deus! Ore, lute, prossiga, pois

certamente haverá um novo tempo de Deus

em sua vida.
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Oração:

Senhor, diante das adversidades, minha

esperança está em Ti. Como Davi, em oração,

busco Tua força e orientação. Em Ti me

reanimo, pois sei em quem tenho crido.

Amém.

Pensamento para o dia:

Em face às adversidades é preciso reagir com

bom ânimo, buscando a Deus em oração

para dar o próximo passo.

Oremos:

Pelos afligidos por perdas e catástrofes

naturais.

|Rev. Márcio Abreu de Freitas 
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Clamando ao Deus todo poderoso

“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-

te-ei coisas grandes e firmes que não sabes” 

(Jr 33:3).

Este momento foi extremamente difícil

para o profeta Jeremias, pois ele fora preso

no pátio da guarda, seus inimigos o

consideravam fazendo sedição, anunciando a

queda de Jerusalém e aconselhando

Zedequias a se render a Nabucodonozor.

No momento de adversidade, o profeta

clama ao poder de Deus na criação como

base para sua proclamação, entendendo que

o mesmo “(...) Deus que faz, é Deus que

forma, para estabelecer...” (Jr. 33.2).
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A nação necessitava de uma recriação,

assim também somos nós em momentos

difíceis, de confronto, de ameaça e de

guerras interiores. Necessitamos do poder

recriador para avançarmos em direção ao

propósito santo que o Senhor possuí para

cada um de nós.

O Profeta incita, estimula o povo a

Clamar ao Senhor. O Clamor é a bússola da

vida espiritual, a agulha que aponta para o

norte, é o foco de nossa fé em oração ao

Deus Todo Poderoso de Israel, o qual é vivo.

Ele é o “norte” de nossa “bússola”. Ele é o

ponto de referência. Clamar não é

necessariamente bradar em alta voz com os

nossos lábios, como geralmente se costuma

pensar, mas é focar em Deus como meu

norte verdadeiro.
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Podemos verificar mais de seiscentas

ocorrências deste verbo no original hebraico

( –ָקָרא qara) no Antigo Testamento. O

profeta Jeremias estimula os homens e

mulheres de Deus a clamar entendendo que

Deus iria ouvir e responder nesta

oportunidade o seu clamor (Jr 7.16). Coisas

grandes têm o significado abstrato de

inacessíveis ou inconcebíveis. O norte de

referência deveria e deve ser a grandeza das

obras da criação em favor de seu povo.

Deus tinha benevolência para com a

renovação de Judá, e o mesmo possuí graça e

misericórdia para com cada um de nós. O seu

propósito é sempre de cura, reconstrução da

vida e da história e de purificação no

horizonte da vida em santidade Nele.
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Que o nosso Deus possa nos abençoar

neste tempo presente, gerando graça sobre a

nossa região eclesiástica.

De forma particular e específica somos

desafiados pelo Espírito Santo a clamarmos

pelo distrito, no qual geograficamente

estamos plantados.

Cremos que Deus quer fazer mais e

mais por intermédio do seu povo aqui na

terra.

Oração:

Deus Todo Poderoso, que a Tua graça

maravilhosa possa abençoar a nossa

denominação em terras mineiras e

capixabas. Clamamos a ti pelo nosso distrito

e pedimos que o Senhor nos use para

fazermos diferença nesta área geográfica.
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Queremos alcançar todas as cidades por

intermédio da operosidade da evangelização

e do discipulado. Que o Senhor nos honre

nesta desafiadora missão, em nome de Jesus

Cristo e no poder do Espírito Santo, Amém.

Pensamento para o dia:

Podemos clamar a Deus, certos de que Ele

nos responde.

Oremos:

Para que a nossa igreja se comprometa com

esse tempo de clamor.

|Rev. Wesley Nascimento 
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O Senhor traz a existência

Leia Romanos 4.17

Ao olharmos para o mundo, para a

nossa nação, nossa família e instituição

Metodista, encontramos diversas situações

que nos fazem exercitar a nossa fé diária.

Nesse tempo percebemos que não

estamos isolados, e que o outro também

vivencia momentos complexos, pois na

verdade todos nós sofremos.

Mas precisamos compartilhar

experiências que testemunham a nossa fé

viva, e a graça abundante de Deus em nosso

cotidiano.

Enquanto Sede Regional da Igreja

Metodista em terras mineiras e capixabas,

lutamos diariamente para honrarmos com os
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nossos compromissos financeiros, assim

como uma igreja local, seja com um quadro

menor com funcionários/as e clérigos/as, ou

com um cenário bem mais complexo.

Administrar os recursos financeiros da

Igreja Local, Distrito e Região é um ato de fé,

coragem e ousadia. E quando não sabemos o

que fazer, ou para onde ir, a bondosa mão de

Deus nos surpreende e nos garante que

trará a existência o que não existe; e então

conseguimos suprir todas as necessidades

não previstas.

Lembro-me, de um tempo de final de

ano (momento em que o custo com as

obrigações trabalhistas dos/as

colaboradores/as são quase duplicadas), e

naqueles dois últimos meses não existia caixa

para liquidar o montante de nossa obrigação.
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Havíamos realizado a peça

orçamentária, mas foram atendidas

solicitações emergenciais às igrejas locais

que não estavam orçadas, não tínhamos o

que fazer.

O melhor, naquele momento, era

esperar a provisão do alto. Então, oramos! E

em dois dias, na véspera da efetivação dos

pagamentos, uma igreja local realizou um

repasse de venda de imóvel, o qual há muito

tempo estava para realizar.

E na hora certa, no momento

oportuno, o Senhor trouxe a existência os

recursos necessários para honrarmos o nosso

compromisso. O Senhor é assim, Ele faz no

momento dEle e nos surpreende sempre!

Que o Senhor possa te surpreender em cada

área da sua vida.
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Oração: 

Senhor, como é bom esperar em Ti! Oro para

que assim como a Sede Regional vivenciou

esse momento de experiência sobrenatural,

todas as igrejas locais nas pessoas de cada

pastor/a, tesoureiro/a e coordenadores/a de

Patrimônio Finanças vivam a experiência da

existência e testemunhem os seus feitos.

Pensamento para o dia: 

O Senhor entra com providência quando

saímos de cena e oramos.

Oremos:

Por todos/as os/as colaboradores/as da Sede

Regional, funcionários/as, pastores/as e

colaboradores/as voluntários/as nas igrejas

locais e distritos.

| Rev. Leomir Henrique Pascoal 
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Esperando em Deus

“DEUS é o nosso refúgio e fortaleza, socorro 

bem presente na angústia”. (Sl 46:1)

No Salmo 46, o Salmista nos apresenta

uma oração para os momentos de maiores

adversidades da nossa vida. Ele está seguro,

não importa o que aconteça. “Deus é o seu

refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente

na adversidade”.

Estamos vivendo nos últimos anos um

tempo de espera, seja ela na vinda do nosso

Senhor Jesus ou do seu socorro para nossas

vidas.

São tempos difíceis, mas também são

tempos em que vemos a mão do Senhor

operar milagres diariamente na vida do seu

povo.
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Pela misericórdia do Senhor, participo

da COGEAM, Coordenação Geral de Ação

Missionaria. Ultimamente estamos vivendo

de forma acelerada.

Por isso temos entendido que é

necessário vivermos “um dia de cada vez”,

pois vemos as necessidades e dificuldades

que nossas Igrejas e instituições têm

enfrentado.

Temos crido que a mão de Deus é

poderosa para operar milagres em nossa

vida.

Desta forma nossos encontros sempre

se iniciam com uma devocional, pois sem a

presença de Deus as decisões, que muitas

vezes são difíceis, não poderiam ser

tomadas.
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Cremos no que a palavra de Deus nos

diz em Provérbios 16.1: “O coração do

homem pode fazer planos, mas a resposta

certa vem dos lábios do Senhor”.

Buscamos fazer sempre a vontade de

Deus, dialogando, discutindo e celebrando

juntos em todos os momentos, sempre

ESPERANDO EM DEUS! Pois é Ele quem nos

guia e nos livra de toda cilada do maligno.

Independente do tamanho da

adversidade que estamos enfrentando como

Igreja, cremos que Deus é um refúgio eterno

e inabalável.

Ele está sempre por perto!
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Oração: 

Senhor Deus! Nós clamamos em nome de

Jesus, assim como o Senhor nos constitui

como cabeça, estamos aqui para Te servir e

Te honrar! Guia-nos conforme a Tua vontade,

para que todos os povos possam ver em nós

a perfeita e agradável presença do Senhor.

Cremos na restauração da Sua Igreja em

todo o território brasileiro de forma

irreversível e irrevogável. Em nome de Jesus,

amém!

Pensamento para o dia:

Deus é o nosso socorro bem presente.

Oremos: 

Para que a nossa igreja seja completamente

sarada.

|Ayron Ramos Goese


