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II INTRODUÇÃO
"A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e
alegram o coração: o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente; os juízos do
Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o licor
dos favos." (Salmos 19: 7-10; ARC)

No "texto mais bonito do mundo" (C.S. Lewis), o Rei David maravilha-se com o quão abrangente e boa é a lei de Deus. Que alegria e
entusiasmo esfusiante pela Palavra de Deus! Na Semana Universal de Oração 2021 oramos para que o Espírito de Deus faça o mesmo
em nós como fez com David. Oramos para que possamos redescobrir o poder transformador e inspirador da Palavra de Deus; para
que as pessoas na Europa possam, mais uma vez, desfrutar da sabedoria e alegria dadas por Deus (V. 7-8). Sonhamos com pessoas
cujos olhos brilham (V.9) porque entraram em contacto com a palavra vivificante de Deus. Juntos oramos para que as pessoas tomem
a decisão de encontrar alimento e vida em Jesus Cristo, na Bíblia.

Orem connosco.

Em cada dia da Semana Universal de Oração da Aliança, focamo-nos num aspeto da Bíblia (ler, viver, partilhar, convidar, pensar, expe-
rimentar, ouvir, adorar) usando um verbo. A Semana Universal de Oração da Aliança 2021 foi preparada pelas duas associações nacio-
nais francesa e alemã da Aliança Evangélica Suíça, apoiadas pela Sociedade Bíblica. Decorrerá de 10 a 17 de janeiro de 2021.

Andi Bachmann-Roth | Suíça | Secretário Geral da Aliança Evangélica Suíça (parte de língua alemã)



“Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.” (Salmo 119: 11)

Em 2011, a megaigreja Willow Creek, sediada em Chicago, divulgou as conclusões do seu estudo "Reveal". Mais de mil igrejas de todos os tamanhos, denominações e locais,
bem como 250 000 indivíduos, participaram no inquérito. Duas das descobertas mais significativas da pesquisa foram em torno do envolvimento de uma igreja ou indivíduo
com as Escrituras:
Nada tem maior impacto no crescimento espiritual individual do que a reflexão sobre as Escrituras;
Igrejas de "boas práticas" (as que estão no top ) "incorporam a Bíblia em tudo"

Isto foi um choque para Willow Creek, que passara décadas a ser pioneiro na procura de um modelo sensível e a usar todos os seus recursos na criação de programas para os
seus membros consumirem. O pressuposto era que um maior envolvimento com os programas do ministério da igreja levaria automaticamente ao crescimento espiritual. Os
resultados, no entanto, mostraram que não era o caso. Isto provocou um repensar dramático da estratégia e foco da igrteja de Willow Creek e levou a um compromisso em
ajudar os membros a envolverem-se com as Escrituras fora da igreja, no seu dia a dia.

No Salmo 119, escrito há 2500 anos, o Salmista celebra o poder da Palavra de Deus para conter atitudes e comportamentos pecaminosos e para encorajar a obediência à lei
de Deus.
Mas o que é que podemos aprender com isto, no século XXI?
Vivemos numa era em que a Escritura está traduzida em quase todas as línguas da Europa; o Salmista teve o privilégio de celebrar a centralidade que a Palavra de Deus teve
na vida do povo. Acredita-se amplamente (devido às referências aos Profetas do exílio) que o Salmo 119 foi escrito pouco depois do exílio babilónico, quando os primeiros
símbolos da presença de Deus entre o Seu povo – a Arca da Aliança e a Monarquia – já tinham sido perdidos. A presença de Deus era agora supremamente encontrada na
Torá, a lei de Deus. É por isso que o salmista está tão empenhado em esconder a Palavra no seu coração – é a própria voz de Deus!

Considere a sua própria saúde espiritual – está a crescer no seu amor por Deus e no seu amor pelos outros?
Que práticas espirituais pode adotar na sua vida para manter o fogo aceso, lembrando acima de tudo que o envolvimento com as Escrituras é de longe o indicador mais
significativo de saúde espiritual e crescimento?
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IV
TÓPICOS DE ORAÇÃO

Dê graças pela disponibilidade das Escrituras
na Europa, especialmente por aqueles que
deram suas vidas, séculos atrás, para ver a
Bíblia traduzida para a língua do povo.

Ore pelo trabalho contínuo de tradução, para
que os povos sem Bíblia remanescentes do
mundo em breve possam ler e ouvir a Palavra 
(veja aqui para mais informação:
https: //illuminations.bible/pray)

Pastores e líderes - orem pelas pessoas das
igrejas que cada um serve, para que neles
cresça o amor pela Bíblia e a obediência ao
seu ensino.

Pastores e líderes - orem pelas pessoas das
igrejas que cada um serve, para que neles
cresça o amor pela Bíblia e a obediência ao
seu ensino.

Membros da igreja - orem por vossos pastores
e líderes, para que continuem a pregar a Bíblia
fielmente, e a equipar a cada membro para
uma caminhada diária com as Escrituras.

ORAÇÃO SUGERIDA REFLEXÃO
“Bem-aventurado o varão que não anda segundo o
conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei
medita de dia e de noite. Pois será como a árvore
plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto
na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo
quanto fizer prosperará”. (Salmo 1: 1-3)

Gaste 15-20 minutos lendo o Salmo 119 em sua totalidade. É o capítulo mais longo da Bíblia (176 versículos), mas
recompensa o leitor que se compromete a estudar suas verdades.

Considere a possibilidade de ler a Bíblia juntos numa igreja ou num pequeno grupo.
A Sociedade Biblica tem um recurso útil para ajudá-lo a fazer isso, chamado “Community Bible Experience”
Veja aqui para mais detalhes: www.biblicaeurope.com/cbe

Oli Proctor | Grã-Bretanha | Responsável por Parcerias Biblica para Europa e Ásia Central

https://illuminations.bible/pray
http://www.biblicaeurope.com/cbe


Ler: A parábola do bom samaritano (Lucas 10: 25-37)
“Qual, pois, destes três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia
para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai, e faze da mesma maneira.”(Lucas 10: 36-37)

Se queremos ter impacto na sociedade, por vezes temos de parar e fazer a nós próprios certas perguntas, tais como: Porque é que fazemos o que fazemos? Qual é a nossa
motivação para o nosso envolvimento na justiça social? Quais são as verdadeiras necessidades? Devemos tornar-nos peritos nas necessidades daqueles que nos rodeiam?
Jesus entendeu que fazer perguntas é a maneira mais sábia de ajudar as pessoas a amadurecer. Além disso, disponibilizou-se para as pessoas que lhe queriam fazer
perguntas. Havia algo que atraía pessoas de todas as classes e gerações para Jesus.

"Numa ocasião, um perito na lei levantou-se para testar Jesus. "Mestre," perguntou, "o que devo fazer para herdar a vida eterna?" "O que está escrito na Lei?", respondeu. "Como é
que se lê? Ele respondeu: "Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua força e com toda a tua mente"; e, "Ama o teu próximo como a ti
mesmo." "Você respondeu corretamente", respondeu Jesus. Faça isto e viverá. Mas ele queria justificar-se, então perguntou a Jesus: 'E quem é o meu próximo?'" (Lucas 10:25-29)

Jesus responde com a parábola do Bom Samaritano. Em conclusão, Jesus faz outra pergunta: "Qual destes três achas que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos
assaltantes?" (10:36) Este estudioso religioso descobre que a justiça social (respeitando a vontade de Deus) começa por ser simplesmente um próximo, mostrando
compaixão onde se encontra. Cada cristão é chamado a ser um próximo, para estar em contacto com os outros. Não temos controlo sobre aqueles que são nossos próximos,
mas temos total liberdade para nos comportarmos como " próximos" dos outros. Torne-se um próximo. Vamos abrir os olhos para a realidade que nos rodeia. Através de
ações concretas e através das nossas atitudes, Jesus chama-nos a juntarmo-nos a Ele na criação de um mundo mais justo.
O nosso compromisso envolve duas relações: uma com Deus, e outra com o nosso próximo – é a mesma e única chamada. A justiça de Deus é sempre social. 
Procuremos a Sua justiça.

As pessoas podem não ler a Bíblia, mas lêem as nossas vidas. «Vai e faz alguma coisa!”: Este foi o desafio que o General William Booth, o fundador do Exército de Salvação,
deu ao seu filho Bramwell, depois de ter visto a situação de muitos sem-abrigo em Londres. Vai e vive o evangelho.
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VI
TÓPICOS DE ORAÇÃO

Para que possamos ter uma maior consciência
das necessidades sociais de nosso bairro.

Para que tenhamos a coragem de obedecer
quando o nosso Senhor disser: “Vai e faz o
mesmo”. (Lucas 10:37).

Para que nós, como Jesus, estejamos
disponíveis para quem tiver dúvidas.

Para que possamos abrir nossos olhos para ver
aqueles que outros podem ignorar.

ORAÇÃO SUGERIDA REFLEXÃO
Senhor, pergunto-me: o que há de divino no meu credo
se sou cego à necessidade humana? 
É preciso coragem para procurar justiça, para ir contra a
maré, mas deste uma ordem clara para ir e fazer como o
Bom Samaritano. Abre os meus olhos e coração para me
tornar sensível à necessidade humana na estrada que
vou percorrer hoje. Que o Teu Espírito de compaixão me
faça entrar em ação enquanto eu e os meus irmãos nos
esforçamos por fazer crescer o Teu reino aqui na Terra.
Que procuremos justiça, a Tua justiça, juntos.

A ação do Bom Samaritano teve um custo pessoal. Estamos prontos para pagar o preço quando o Senhor espera que
“vamos e façamos algo”?

O samaritano pediu ajuda ao estalajadeiro, tornando-o o "próximo" do homem agredido. Quem pode nos ajudar a
trazer justiça social - mesmo fora de nosso “círculo” usual?

Fazemos perguntas para justificarmos o não cumprimento do nosso dever de cuidar, dever que Deus nos deu?

Como posso ser um próximo compassivo para alguém hoje?

E. Jane Paone | Suíça | Comissária do Exército de Salvação para o Território da Suíça, Áustria e Hungria.



“Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, com alegria, oração por vós, em todas as minhas
súplicas, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós
começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo;” (Filip. 1: 3-6)

Hoje em dia parece que tudo gira à volta de parcerias. É uma palavra de comum, usada em todos os lugares. Os nossos casamentos são parcerias, o nosso trabalho de equipa
é uma parceria e o nosso trabalho com organizações semelhantes é muitas vezes privilegiado com o epíteto de parceria também. Muitas vezes, como organizações que
facilitam a Bíblia aos pequeninos, aos perdidos e aos menores, podemos ter uma tendência indesejada e não planeada de ver os nossos parceiros financeiros e de oração
como simplesmente um recurso e uma bênção maravilhosos. De facto, Paulo mostra que, ao serem seus parceiros, estão a ser transformados. O foco de Paulo está neste
"bom trabalho" que está a ser levado até ao fim. A parceria no evangelho que os filipenses tiveram com Paulo é uma manifestação do compromisso com Cristo e um
compromisso de cada um fazer a sua parte. Se Paulo tinha esta visão equilibrada, então nós também podemos ter. Aplaudimos os nossos apoiantes por fazerem a sua parte e
devemos igualmente louvar a Deus por esta parceria permitir levar a melhor obra de Deus às suas vidas. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar da Bíblia, a ênfase está na
alegria e louvor resultantes da reflexão de Paulo sobre o facto de os filipenses estarem, realmente, a desempenhar o seu papel através do generoso apoio financeiro do seu
ministério.

Quantas vezes arrumámos involuntariamente os sustentadores na secção "doadores"? Quantas vezes verbalizamos que estes sustentadores podem e devem continuar a
dar? 
Assumir que eles não têm problemas ou preocupações que os impeçam de alcançar a glória de Deus é irrealista e não muito carinhoso. Podemos até sentir-nos tentados a
não nos importarmos com isto, desde que o dinheiro entre. No entanto, é interessante que o pensamento final de Paulo, no versículo 6, reflita a confiança de que, para a sua
equipa de apoio (os parceiros em Filipos), Deus completará o bom trabalho que Ele iniciou neles. 

Hoje, vamos refletir com alegria sobre a grande nuvem de apoiantes que dão instintivamente, tanto financeiramente como espiritualmente, e tornam possível a tradução e a
dádiva da Bíblia. Vamos também pensar que a generosidade e o apoio são um sinal do trabalho levado a cabo por um Deus soberano, amoroso e proactivo.
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VIII
TÓPICOS DE ORAÇÃO

Por nos unir em amor e unidade enquanto trabalhamos
juntos em cooperação. Assim como “o ferro afia o ferro”,
podemos afiar e encorajar-nos uns aos outros em Cristo
(Colossenses 3:14, Provérbios 27:17). Oramos por parcerias
em toda a Europa com o objetivo de dar a Bíblia às pessoas.

Por nos preencher diariamente com o conhecimento da
Sua vontade em toda a sabedoria e compreensão
espiritual. Queremos andar de uma maneira digna de Ti,
para Te agradar em todos os aspectos. Ajuda-nos a dar
frutos em toda a boa obra, à medida que juntos
aumentamos o nosso conhecimento de Ti (Colossenses 1:
9,10). Que o trabalho da Wycliffe Itália dê frutos à medida
que avança na tradução da Bíblia, na Rússia.

REFLEXÃO ORAÇÃO SUGERIDA

Senhor, não retenhas os dons nem as vocações.
Por Tua graça, continua a desenvolvê-los em
nós enquanto somos parceiros no evangelho.
(Romanos 11:29). Louvemos a Deus pela
parceria entre a Wycliffe da Noruega e o povo
Raja * do Sudeste Asiático.

Uns plantam e outros regam mas Tu, Deus Pai, és o
responsável pelo crescimento. Obrigado por nos incluires
nos Teus planos e propósitos do Reino. Que sejamos fiéis e
diligentes no cumprimento de sua missão (1 Coríntios 3: 6,7).

Por todos aqueles que generosa e
sacrificialmente dão para a obra do Evangelho.
Que os sustentadores financeiros e de oração
saibam da gratidão das organizações de
tradução da Bíblia por fornecerem “sementes
para o semeador”. Que haja uma incrível
colheita de justiça para Sua Glória e Louvor! 
(II Coríntios 9:10).

Obrigado, Pai celestial 

Querido Pai Celestial, que alegria e privilégio trabalhar Contigo no Teu Reino que virá em breve. 
Obrigado pelo corpo de Cristo ao redor do mundo que Tu chamaste, equipaste e treinaste para fazer a Tua vontade. 
Ao trabalharmos juntos na tradução e distribuição da Bíblia, podemos causar um grande impacto no mundo para Cristo. 
Senhor, nós submetemos-nos novamente a Ti hoje. 

Por favor, faz uma obra divina em e através de nós que terá efeitos de longo alcance para o bem do mundo e para Tua
Glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.

Considere juntar-se a Wycliffe, Biblica, Sociedade Bíblica e
muitas outras agências bíblicas na IllumiNations Alliance para
tornar a Palavra de Deus acessível a todas as pessoas até 2033.
Para saber mais, consulte illuminations.bible

Stew Johnson | Grã-Bretanha | Serve na Wycliffe Bible Translatorsin,
Leadership Development, Europa

Barb Speck | Grã-Bretanha | Serve em Wycliffe - Communications, Europa

http://illuminations.bible/


“Quando o teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: Quais são os testemunhos, e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus,
vos ordenou? Então dirás ao teu filho: ... o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos, para temer ao Senhor, nosso Deus,
para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer
todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. '”(Deuteronómio 6: 20-21,24-25, ARC)

Há 30 anos, um amigo meu convidou-me para me juntar ao grupo de estudantes cristãos da nossa escola. Foi lá que entrei em contacto com a fé cristã. No grupo,
simplesmente líamos a Bíblia juntos. Não se tratava do que devia ou não fazer, pensar ou acreditar. Estudávamos a Bíblia para descobrir quem era Deus.

O meu amigo não guardou o seu tesouro para si mesmo, mas convidou-me para o encontrar também. A convicção de que a fé deve ser partilhada e transmitida tem feito
parte do Cristianismo desde o início. No entanto, a partilha da fé abrange muito mais do que comunicar certas crenças ou doutrinas, ou passagens individuais das Escrituras.
Em primeiro lugar, um convite à fé cristã é um convite para a grande narrativa da liberdade de Deus e da humanidade: de Abraão ao Êxodo, do Natal à Páscoa.

É principalmente através da Bíblia que Deus comunica connosco. A função da Bíblia é um pouco como o sacrário do Antigo Testamento: é o lugar indicado para entrar na
presença de Deus.

Oferecer a Bíblia aos outros não é apenas um presente para a outra pessoa. Ler a Bíblia em comunidade ajuda-nos a descobrir o seu valor e riqueza. Quando lemos a Bíblia
juntos, Deus fala connosco através das palavras dos outros como através do texto impresso. Além disso, pode ser útil ler a Bíblia com uma variedade de métodos. Alguns
métodos são pensados para ajudar pessoas com menos conhecimento teológico ou uma personalidade menos extrovertida para encontrar o seu lugar em um grupo.

Um método de que gosto particularmente é a leitura paralela dos textos relacionados no Antigo e Novo Testamentos, por exemplo, a unção de David (1 Samuel 16:1-13) e de
Jesus (João 12:1-8). Este método, procurar semelhanças e diferenças nos textos específicos, é um ótimo ponto de partida para compreender a grande imagem da narrativa da
liberdade de Deus, mantendo-se acessível àqueles com menos conhecimento bíblico. É um método que nos ajuda a partilhar o tesouro da palavra de Deus e a mensagem do
seu Evangelho.

DIA 4 - CONVIDAR 13 de janeiro de 2021 IX



X
TÓPICOS DE ORAÇÃO

Agradeça pelo tesouro que temos na Bíblia. Compreendamos que precisamos da ajuda de
uma comunidade para descobrir este tesouro
completamente.

Descobrindo a Bíblia como um "tabernáculo"
para a presença de Deus.

Ore pela revelação divina quando lermos a
Bíblia juntos.

REFLEXÃO ORAÇÃO SUGERIDA
Como podemos convidar nossos amigos e vizinhos para
lermos a Bíblia juntos?

Que palavras podemos usar?

Rico Bossard | Suíça | Lidera o Grupo de Trabalho de Educação do
VBG (IFES Suíça) também é o diretor de uma escola de aldeia

Senhor nosso Deus, 
Tu semeaste as Tuas sementes,
Deste o Teu filho;
Quebrado e morto por nós, 
É pão e vida para o mundo.
Oramos a Ti, permite que encontremos a força para seguir o Seu caminho;
Que sejamos frutíferos uns para com os outros, que sejamos nutritivos como o pão.
E permite que vivamos uma vida feliz.
Ámen

(Huub Oosterhuis; Traduzido do original alemão )

Que Deus nos conceda a liberdade, a
oportunidade e o desejo de oferecer a Bíblia
aos outros de uma forma muito simples.



“E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de
todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.” (Lucas 10:27)

O que acho fascinante em Jesus é que Ele não nos pede para desligarmos as nossas mentes. Pelo contrário. O maior mandamento diz para amarmos a Deus com toda a nossa
mente. Deus gosta quando pensamos, investigamos e sondamos os Seus pensamentos. 
Mas ao fazê-lo, muitas vezes encontramos questões que nos fazem sentir inseguros: como devo lidar com passagens difíceis da Bíblia? Como é que certas passagens bíblicas
se encaixam num Deus amoroso? Por que experimento tão pouco das promessas feitas na Bíblia? Deus convida-te, não a evitares perguntas como estas, mas a pesquisar
respostas, indo mais fundo, investigando e discutindo-as com Deus e com outras pessoas.

Dúvidas e julgamentos pertencem à nossa fé. A Bíblia fala deles. As mães e os pais da fé conheciam-nos.

Mas como influenciam as nossas orações? Quando paramos de falar honestamente um com o outro numa relação ou amizade, distanciamo-nos. As coisas não ditas
bloqueiam a comunicação com o outro. A distância aumenta. Torna-se mais difícil estar juntos. É o que pode acontecer quando não partilhamos com Deus as perguntas e
dúvidas urgentes que atormentam a nossa mente e o nosso coração.

Os Salmos mostram-nos como podemos manter-nos em conversa com Deus. Os salmistas lamentam e derramam os seus corações perante Deus (por exemplo, Salmos 13 e
69) - honestamente e sem escolher as suas palavras. Os pensamentos são expressos em bruto. No entanto, mesmo que as suas mentes e corações estejam cheios de
perguntas e dúvidas, têm a experiência de como a confiança nasce de um diálogo honesto com Deus. Durante séculos, homens e mulheres em oração pediram palavras
emprestadas aos Salmos quando conversavam com Deus.

Além da oração honesta, é útil fixar os olhos em Cristo. Mesmo que lutemos com passagens difíceis da Bíblia, voltamos uma e outra vez ao lugar onde o amor de Deus é
pintado diante dos nossos olhos com toda a clareza. Quando olho para Jesus, torna-se claro que a sua promessa é para mim: A minha fé não depende dos meus sentimentos
ou pensamentos, mas das Suas promessas! Deite-se neles como numa cama de penas macias. Respire profundamente. Porque Ele é por nós. (Romanos 8:31)

DIA 5 - PENSAR 14 de janeiro de 2021 XI



XII
TÓPICOS DE ORAÇÃO

Louvor

• Porque Deus nos convida a procurá-lo com a
nossa mente.
• Pelo Seu convite para mantermos uma
conversa honesta com Ele.
• Porque nada nos pode separar do Seu amor -
nem questões, dúvidas ou provações!

Lamentação

• Onde não entendemos Deus, onde estamos
desapontados e com raiva.
• Onde a Bíblia parece desconhecida,
incompreensível e duvidosa para nós.
• Onde o caráter de Deus é um mistério para
nós e onde o Seu amor parece não chegar aos
nossos corações.

ORAÇÃO SUGERIDA
“Influências estrangeiras podem temporariamente ter sucesso em tirar o teu Senhor de ti, mas não podem ter sucesso em te tirarem do Teu Senhor! 
Às vezes pode parecer que estás caindo no abismo, mas não serás capaz de cair abaixo das mãos resgatadoras de Deus.”

(Hans-.Joachim Eckstein, „Du hast mir den Himmel geöffnet“; Traduzido do alemão original)

“E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. 
Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um” (João 10: 28-30, NIV)

Heike Breitenstein | Suíça | Palestrante do Instituto Zacharias de Ciência, Cultura e Fé

Súplica

• Que Jesus nos encontre na nossa busca,
pensamento e investigação.
• Que Ele nos mostre a Sua perspectiva sobre
as nossas perguntas e dúvidas.
• Que Ele fale às nossas mentes e corações e
que possamos confiar.



“Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, Assim será
a palavra que sair da minha boca: ela não voltará para mim vazia, antes, fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. ” (Isaías 55: 10-11)
“Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até ao fim.” (Salmos 119: 112)
“Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha; e desceu a chuva, e correram rios,
e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao
homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia; e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. ”.
(Mateus 7: 24-27, ARC)

Vamos tomar um pequeno almoço bíblico!
Durante mais de 5 anos, acolhemos e desenvolvemos uma experiência bíblica simples e estimulante para a nossa igreja local e para pessoas sem formação cristã. É incrível
observar como a Bíblia toca os corações e as mentes de todos os participantes, dia após dia! Em poucos minutos, poderá reproduzir esta experiência na sua comunidade.
Chama-se "Pequeno Almoço Bíblico" porque é muitas vezes a primeira coisa que fazemos de manhã. 
Durante a semana, a nossa igreja está espalhada por muitos lugares diferentes no "modo enviar". No entanto, é possível ter uma lista comum de livros bíblicos que queremos
ler e meditar juntos de forma sincronizada. Nos 5 dias úteis de cada semana, todos lemos o mesmo capítulo do mesmo livro bíblico. Depois de ler a passagem
cuidadosamente, cada um seleciona um verso, um tópico ou uma passagem que se destaca para si. Não se trata de um estudo exegético completo do capítulo; apenas um
elemento com o qual nos identificamos naquele momento com Jesus. Meditamos sobre este pensamento e partilhamos a nossa experiência num grupo de WhatsApp através
de uma mensagem curta com uma estrutura definida simples:
"Que verso/passagem/tópico se destacou para mim hoje?"
"Como aplicar/pôr em prática hoje?" (Isto pode ser um compromisso de orar, falar, posicionar-me, etc. ou qualquer coisa específica pedida por Jesus neste momento).
O grupo não precisa de responder a estas mensagens (um polegar ocasional para cima serve), mas oramos por todos os contributos para este dia. De tempos a tempos o
grupo pode reunir-se pessoalmente – talvez para o pequeno-almoço!
A palavra de Deus é recebida e aplicada com o apoio constante de uma comunidade de oração. Simples, não é? Nos últimos anos, vários não-crentes descobriram a
mensagem do Evangelho através do Pequeno-Almoço Bíblico, diretamente nas páginas da Bíblia, e as suas vidas foram transformadas e enraizadas na palavra de Deus.
Louve a Deus por centenas de grupos que foram iniciados e milhares de pessoas, pela primeira vez na sua vida, leram e experimentaram a Bíblia todos os dias.
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XIV
TÓPICOS DE ORAÇÃO

Ore pela sede espiritual e fome da sua igreja ou
pelo pequeno grupo com quem se conecta
regularmente.

Ore por aqueles que não têm/não podem/não
acedem aos tesouros da Bíblia.

Ore para que o seu grupo dê as boas-vindas
aos não crentes na sua "mesa espiritual" e
partilhe uma festa do reino.

Ore pela vida transformada através de uma
caminhada diária com Jesus, ouvindo e
aplicando a Sua Palavra.

ORAÇÃO SUGERIDA REFLEXÃO
Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. É um
testemunho vivo da Tua presença na minha vida, dia
após dia. Ouvir atentamente a Tua vontade amorosa para
mim e praticar o Teu amor muda toda a minha vida... não
de repente num instante, mas num processo de
transformação maravilhoso, que Tu conduzes tão
cuidadosamente.
Ajuda-me hoje a Te ouvir e obedecer às Tuas amáveis
instruções. Obrigado por Tua graça; convidas-me para as
muitas coisas boas que preparaste para mim.
Ámen.

Alguns de meus vizinhos e colegas de trabalho estão prontos para descobrir a Bíblia?

Como posso convidar a minha igreja para começar uma experiência bíblica sustentável?

Será que um pequeno almoço bíblico pode ser uma maneira fácil e eficiente de viver uma experiência Bíblica
comunitária no meu contexto?

Christian Kuhn | Suíça | Diretor da Aliança Evangélica Suíça (parte francófona)

Ore por aqueles que não conhecem o
Evangelho de Jesus e que poderiam facilmente
conectar-se com a Sua Palavra.



A parábola do semeador (Lucas 8: 1-15)
“E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança.”.
(Lucas 8:15, ARC)

Às vezes, isto leva-me ao desespero. Os meus filhos não me ouvem. Especialmente quando se trata de lavar as mãos ou ir para a cama.

Às vezes, vou ter uma conversa com alguém, mas não me lembro do que a outra pessoa disse. Ouvir um ao outro, obviamente, não é só receber ondas sonoras.

Jesus provavelmente passou por uma situação semelhante quando contou a parábola do semeador. Não é sem ironia que Jesus conta uma parábola sobre ouvir a Palavra de
Deus e os seus discípulos não entendem o que o seu Mestre quer dizer (versículo 9). Por detrás desta experiência, bastante frustrante para Jesus, está um drama sólido que
se repete constantemente na Bíblia: pessoas com ouvidos para ouvir não podem ouvir (por exemplo, Isaías 6:9; Ezequiel 12:2). A razão pela qual não ouvem não é
simplesmente a lentidão. Parece haver verdades que requerem mais do que senso comum para serem compreendidas. De acordo com os profetas, e para Jesus, há um
problema epistemológico mais fundamental.

Primeiro, para ouvir, é preciso um "coração honesto e bom", diz Jesus. A semente da Palavra de Deus pode criar raízes e dar frutos na vida de um certo tipo de pessoas. Então,
como nos podemos tornar pessoas que ouvem, cuja vida é como a "boa terra"? Primeiro, precisamos de uma renovação fundamental, pois o nosso coração está deformado
como o solo rochoso ou espinhoso na parábola. E por causa disso, algo dentro de nós não está inclinado para a voz de Deus. É necessária uma intervenção divina que muda o
nosso ser profundo. A Verdade, o próprio Jesus Cristo, deve estar em nós para que nos tornemos capazes de ouvir (cf João 8:45; II Coríntios 3:18 e 11:10; Efésios 4:14).

Segundo, para continuarmos capazes de ouvir, precisamos de caráter divino. O que nos move no centro do nosso ser? Quais são os nossos anseios? O que amamos? Estamos
orientados para o bem, para Jesus? A renovação do coração é um presente. Podemos colaborar na obtenção de caráter divino. Pessoalmente, pratico os exercícios espirituais
(por exemplo, adoração, oração, jejum, leitura bíblica...) como uma forma maravilhosa de me tornar inteiro, pronto para receber e ouvir a voz de Deus. São como ferramentas
de jardinagem que nos ajudam a manter o solo do nosso coração livre de distrações e que assim abrem espaço para a semente de Deus.
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XVI
TÓPICOS DE ORAÇÃO

Elogio

• Por todas as pessoas, instituições e igrejas
que nos ajudam a ser pessoas que ouvem a
palavra de Deus e são capazes de compre-
endê-la.
• Pela possibilidade de a palavra de Deus poder
ser pregada a todos (liberdade de culto e
liberdade de expressão).

Lamentação

• Onde negligenciamos o solo do nosso
coração e onde, como consequência, a voz de
Deus é difícil de ouvir.
• Onde a diversão e o entretenimento nos
distraem de ouvir o sussurro silencioso de
Deus.

Súplica

• Desafiamos os estabelecimentos de ensino
teológico, para que sejam lugares onde o
conhecimento seja transmitido de forma inte-
gral e onde os futuros responsáveis possam se
tornar ouvintes.
• Desafiamos as igrejas para que as pessoas
experimentem uma renovação fundamental
por meio de Jesus Cristo e assim se tornem
capazes de ouvir como consequência de seu
trabalho.

ORAÇÃO SUGERIDA REFLEXÃO
Senhor, dá-nos corações que Ouvem. 
Sejamos expectantes quando abrirmos a Bíblia. 
Sejamos todo ouvidos para a Tua palavra que nos foi
dada. Senhor, dá-nos corações que ouvem. Faz-nos
pessoas de "corações honestos e bons", prontas para
receber o que nos queres dizer através da Tua palavra.
Senhor, dá-nos corações auditivos. Permite-nos ajudar
uns aos outros fora da nossa surdez espiritual. 
Vamos tornar-nos uma comunidade auditiva.

Já experimentei uma renovação fundamental através de Jesus Cristo? 

Como cultivo o caráter divino que está pronto para ouvir? 

Qual foi a última coisa que ouvi Deus dizer-me?

Andi Bachmann-Roth | Suíça | Secretário Geral da Aliança Evangélica Suíça (parte de língua alemã)



"No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono; e o seu séquito enchia o templo. 
Os serafins estavam acima dele; cada um tinha seis asas: com duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas
voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos: toda a terra está cheia da sua
glória.”(Isaías 6: 1-3, ARC)
“Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça; Para que o
homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra.”(2 Timóteo 3: 16-17, ARC)

No verão de 2019, a minha família passou um dia na praia. O meu filho e eu mergulhámos nas ondas enquanto a minha mulher tomava conta do nosso bebé. Ao fim de um
tempo, James decidiu que queria voltar para a mamã para comer algo. James usa óculos, mas tirou-os para ir nadar. Quando James saiu do surf, os seus olhos não
conseguiram ver Chantal a acenar à distância, então começou a correr na direção que pensava ser a certa, porque ele não sabia o caminho - só quando conseguiu ter uma
visão clara da sua mamã correu direto para ela.
Pareceu-me que esta era uma grande imagem das nossas tentativas de vir perante o Pai em adoração. Sem uma clara revelação de Deus, tropeçaremos, tropeçaremos e
cairemos nos nossos esforços para O alcançar. Mas quando Deus se revela a nós, em Seu Filho Jesus, somos capazes de responder em adoração.
Vemos isso muito claramente na Bíblia, quando Isaías recebe a sua famosa visão. Ao ver Deus, Isaías é condenado pelo seu pecado e a sua resposta é arrepender-se e aceitar
o apelo de Deus sobre a sua vida. Sem a revelação de Deus de Si mesmo, o culto de Isaías teria sido mal informado, insensível e mal dirigido. O académico do Novo
Testamento, David Peterson, tem esta maravilhosa definição de verdadeiro culto: "O culto ao Deus vivo e verdadeiro é essencialmente um compromisso com Ele nos termos
que Ele propõe e da maneira que só Ele torna possível".

Assim, enquanto procuramos adorar Deus em Louvor e Ação de Graças por tudo o que Ele fez e fará na Europa, como é que compreendemos a revelação do verdadeiro e vivo
Deus e nos envolvemos com Ele nos termos que ele propõe e na forma como Ele tornou possível? Bem, principalmente através das páginas das Escrituras.
Martinho Lutero escreveu: "Qualquer homem que deseja ouvir Deus falar, leia as Sagradas Escrituras." Sem a Bíblia não ouvimos Deus falar, e sem ouvir Deus falar, não
sabemos o que fazer. Não sejamos ignorantes e na nossa adoração, mas adoremos a Deus em Espírito e em verdade. Leia a Bíblia e ouça a voz de Deus.
Leia a Bíblia e veja Jesus. Leia a Bíblia e receba o poder do Espírito Santo.
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TÓPICOS DE ORAÇÃO

Graças a Deus que Ele se revelou nas
Escrituras e em Seu Filho.

Ore pelos compositores de hinos e de cânticos de adoração, para que as palavras 
das Escrituras sejam uma rica fonte de inspiração para a Igreja hoje e no futuro.

Ore pela sua igreja, para que seja uma
comunidade que venera Deus em Espírito e
Verdade.

Ore por pregadores fiéis da Palavra de Deus, que apontam
continuamente o caminho para Jesus.

ORAÇÃO SUGERIDA REFLEXÃO
Pai no Céu, obrigado pelo dom da Bíblia, que é luz para
os meus pés e luz para o meu caminho; enche-me com o
Teu Espírito Santo, que me leva a toda a Verdade, para
que eu possa ver Jesus, Teu Filho, o brilho da Tua Glória
e a representação Perfeita do Teu Ser.

Reserve duas horas esta semana para ler o Evangelho de Marcos numa só sessão. Ao seguir a ação de Jesus
proclamando o Reino, faça a si mesmo 5 perguntas:
O que reparei pela primeira vez?
Que perguntas tenho?
Houve alguma coisa que me incomodou?
O que aprendi sobre amar a Deus?
O que aprendi sobre amar os outros?

Oli Proctor | Grã-Bretanha | Gerente de Parcerias Biblica para Europa e Ásia Central


