
MISSIONAR 2019MISSIONAR 2019

TEMA: UM MILAGRE PARA SAMUELITO:TEMA: UM MILAGRE PARA SAMUELITO: O menino de a Senhor Bondosa O menino de a Senhor Bondosa

VERSÍCULO:VERSÍCULO:  Como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de

paz, boas notícias de salvação! Ele diz a Sião: “O seu Deus é Rei!” Isaías 52.7

OBJETIVO: OBJETIVO: Que o coração das crianças sejam inflamadas por missões.Que o coração das crianças sejam inflamadas por missões.

Divisa:Divisa:  Filipenses 2.9-11 Filipenses 2.9-11 ““Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o

mais importante de todos os nomes,  10para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as

criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos 11e declarem abertamente

que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai.”

CONHECENDO O ASSUNTO: CONHECENDO O ASSUNTO: 

Um menino mexicano que tinha o sonho de estudar,  trabalhava para  um dia ver  este sonho

realizado. Guardava todo seu dinheiro num vaso e toda a família se esforçava para este fim.

Ouviu as Boas Novas de Salvação, através do Livro Sem Palavras. Ele queria compartilhar essas

verdades com seus pais e irmã, mas não podia falar de Jesus pra sua própria família. Certa vez

seu pai sofreu um acidente e a família precisou gastar a quantia do vaso, tornado a escola um

sonho distante para Samuelito. A história conta como o Senhor respondeu as orações e como

ardia no coração do menino o desejo de pertencer à família de Deus.

Sobre o México:

Missões  Mundiais  está  presente  neste  e  em  outros  28  países  através  do  PEPE  (programa

socioeducativo), levando esperança ao coração da criança e alcançando também suas famílias.

São cerca de 20 mil meninos e meninas beneficiados com educação de qualidade e uma refeição

diária em cerca de 600 unidades. 

O narcotráfico domina diversas  regiões do país.  A igreja  precisa  agir.  O México sofre com a

atuação do narcotráfico. Cerca de 70 pessoas foram assassinadas a cada dia pela guerra das

drogas no país no ano de 2017. A igreja no México tem o desafio de se mostrar relevante, levando

o Evangelho integral a todos e mostrando que há paz em Jesus. 

De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção de 2017, o México ocupa a 135º posição no

ranking de 180 países e tem nota 29 (em uma pontuação de 0 a 100 em que 0 significa altamente

corrupto e 100 muito limpo quanto à corrupção). Isso significa que corrupção é um sério problema

no país. No México, corrupção é uma questão que envolve políticos, representantes do governo e

os serviços públicos. Esse fenômeno leva a outros problemas, como a propagação de atividades



relacionadas ao crime organizado em todo o país. Embora seja verdade que a polícia tem pouco

efetivo e suporte do governo para combater o crime, também há indicadores de conivência.

Outra questão que é alta e crescente, é a desigualdade entre ricos e pobres. De acordo com o

relatório oficial de 2017 sobre Evolução da Pobreza entre 2010-2016, o número de mexicanos

vivendo na pobreza era de 53,4 milhões e em extrema pobreza, 9,4 milhões. Os estados da região

sul Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas e Campeche foram identificados como os mais pobres, o

que tem obrigado muitas famílias a mudarem para outras regiões.

Do mesmo modo, quando analisando o contexto social, precisamos dar atenção ao estado de

segurança.  O relatório de Incidência Criminosa de outubro de 2018 mostra que o número de

assassinatos registrados no México no período de janeiro a setembro de 2018 subiu para 21.383

(o equivalente a 78 assassinatos por dia). Esses números confirmam que a violência perpetrada

por grupos criminosos está aumentando. As principais razões para o aumento seriam falta de

efetivo policial, aumento no número de gangues, corrupção e instituições fracas. Esse alto nível de

violência tem um impacto não somente na esfera pessoal e da comunidade cristã, mas também

afeta o crescimento econômico a nível  nacional.  Como indicado pelo Índice  2018 de Paz do

México, o impacto econômico da violência em 2017 totalizou 4,7 trilhões de pesos (249 bilhões de

dólares),  equivalente  a  21%  do  Produto  Interno  Bruto  do  país.  Quanto  maior  o  grau  de

insegurança, maior o investimento necessário para combatê-la.

A ineficiência  do  governo  em  lidar  com  os  principais  problemas  que  assolam  o  país,  como

desigualdade, pobreza, falta de segurança e violência, junto com a impunidade permitida pelo

governo,  levou  muitos  cidadãos  a  colocar  a  esperança  no  novo  presidente.  Apesar  de  seu

passado socialista, no presente há uma ambiguidade. Se a veia socialista prevalecer, os cristãos

poderiam  estar  em  risco.  Os  cristãos  tendem  a  estar  entre  os  grupos  vulneráveis  que  são

perseguidos  por  se  opor  a  práticas  totalitaristas  de  governo  e  por  demandar  respeito  pela

democracia  e  pelo  Estado  de  Direito,  como  já  visto  em  países  como  Cuba,  Venezuela  e

Nicarágua,  onde  as  autoridades  buscam  manter  o  poder  a  todo  custo,  sacrificando  valores

tradicionais.

Embora os cristãos sejam 95,9% da população, é importante notar que cerca de 3% da população

se identifica como agnóstico ou ateu. E essa tendência vem aumentando, já que no ano anterior a

porcentagem era 2,9%. Esse fenômeno é o resultado de fortes tendências seculares que estão

surgindo nos últimos anos.

A cultura  de  pluralismo  religioso  se  espalhou  nas  áreas  urbanas  do  país,  possibilitando  que

cristãos de todas as denominações se unam na defesa de valores bíblicos com relação à gravidez

e casamento. Protestos também foram organizados em favor da vida e da família.

Diante  da  onda  de  violência  e  insegurança  devido  ao  crime organizado  e  à  ineficiência  das

autoridades  locais  para  proteger  cristãos  e  igrejas,  alguns  líderes  cristãos  optaram  por



implementar suas próprias estratégias de segurança e iniciaram diálogos com líderes de grupos

criminosos, em vez de esperar que o Estado aja.

MENSAGEM:MENSAGEM:  

Vamos continuar com a história do Samuelito.

Ele estava preocupado com o pai, mas sua irmã o chamou para saírem a procura de lagartos (um

prato muito apreciado no México).

Eles conseguiram pegar alguns e foram para a estrada vendê-los. O menino avistou um carro

vindo em direção deles e viu que eram os missionários. E surpresa, a senhora bondosa estava no

carro e acenou, Samuelito correspondeu e o carro parou!

A senhora bondosa perguntou se ele lembrava da história que ela havia contado. Rapidamente ele

repetiu tudo o que ouvira e, desta vez, sem ninguém para interromper.

Eles conseguiram vender os lagartos e Samuelito saiu correndo para casa, levando sua irmãzinha

que não parava de falar. 

A mãe deles guardou o dinheiro e entregou a caixa de engraxate e um lanche para Samuelito que

correu para o ponto de ônibus, pois já estava quase na hora da chegada dele.

Mas seu pensamento estava no momento que repetiu tudo o que tinha aprendido, para a senhora

bondosa. Este encontro despertou em Samuelito uma grande vontade de contar aos seus pais o

que tinha aprendido sobre a mensagem do Evangelho. 

No final do dia, cansado, lanchou e foi para casa. Em sua casa, depois que sua irmãzinha foi

dormir, sua mãe o chamou e perguntou o que tinha acontecido?

- Sua irmã falou de uma senhora que conversou com você sobre um livro colorido???

- Mãe eu queria contar ontem. E começou a falar! Sabe mamãe, a senhora bondosa me contou

que o Senhor Jesus disse que todos aqueles que Nele cressem seriam feitos filhos de Deus, Ele

morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e pagou todos os nossos pecados! 

E...continuou, isso quer dizer mãe, que se confiarmos Nele, iremos para o Céu e viveremos com

Jesus para sempre, depois que morrermos.

PRONTO, foi o que bastou! A mãe começou a gritar, estava muito zangada que Samuelito não

conseguiu terminar de falar tudo o que tinha ouvido. Tudo estava na sua mente e no seu coração.

Ela não acreditava em Jesus! Sua família não acreditava em Jesus.

Então sua mãe falou: - Porque você fica escutando pessoas más que ficam falando bobagens

para crianças? Você tem que esquecer tudo isso! Espere só até seu pai voltar, ele vai castigá-lo.

Talvez ele tire o dinheiro do pote!

Samuelito sentou-se no chão e esperou a mãe se acalmar. Sua irmãzinha acordou com os gritos e

começou a chorar. 

De repente a sua mãe falou: - não vamos falar nada a seu pai, mas tem que me prometer que não

vai mais falar com aquele senhora.  



Com o choro da irmãzinha, a mãe se distraiu e Samuelito não precisou prometer que não iria mais

conversar com a senhora bondosa.

Mas algo os preocupava!!!  O pai de Samuelito não voltava para casa.

EDIFICAÇÃO: 

➢ O que Samuelito queria contar para sua família?

➢ Você sabe o que quer dizer o “Livro sem Palavras”?

Atividade:

Palavras cruzadas

Gravuras para power point




