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Venha e veja…
É sempre emocionante poder compartilhar uma boa notícia. Podemos convidar nossos amigos
para vir e ver ... um membro da família que está nos visitando, um novo bebê, nossa nova casa,
novas posses. Há alegria em compartilhar.

Durante 2012, o tema comum para o Ministério Feminino ao redor do mundo é “Venha e veja...”.
Esta série de doze estudos bíblicos nos convida a vir e ver ... a criação de Deus, sua provisão para
conosco, seu presente para nós – Jesus, e o que Jesus fez por nós. À medida que estudamos juntas,
somos convidadas a ver por nós mesmas, mas também a considerar como nós, como mulheres
cristãs, podemos convidar outras pessoas para vir e ver. Não devemos manter a boa notícia para
nós mesmas.

O livreto segue um caminho através do Antigo e Novo Testamento, convidando-nos a ver a história
de como as pessoas aprenderam mais sobre Deus e Sua provisão para o seres humanos, mas os
estudos individuais não precisam ser utilizados nesta ordem, por exemplo, alguns são adequados
para o Natal ou a Páscoa. Você pode querer usar um a cada mês, mas você pode preferir fazer uma
série semanal em algum momento durante o ano, ou levar mais de uma semana, quando há muito
para discutir.

Os estudos seguem um padrão simples que você pode usar em qualquer situação. Ele é projetado
para ser flexível, de modo que você pode adicionar material que é relevante para onde você está.

• Cada um começa a partir da Bíblia. O que a Biblia fala. O que ela realmente dizer? É
importante que você leia a Bíblia com cuidado e deixe-a falar e orientar o conteúdo do seu
estudo.

• A segunda etapa é considerar nossas vidas ou nosso mundo hoje. O que a leitura
bíblica nos diz sobre nossas vidas? Destaca qualquer problema em nossa sociedade? Como
desafia a forma como vivemos as nossas vidas?

• A parte final é a discussão. Para cada estudo há uma série de perguntas. Dependendo
de onde você estiver usando os estudos, você pode selecionar um ou dois que parecem mais
adequados para você, ou pedir que diferentes grupos discutam coisas diferentes e,
possivelmente, se tiver tempo, que compartilhem o que foi falado.

• Alguns dos estudos têm um versículo da Bíblia no final ou o verso de uma canção ‘para
pensar’. Você pode querer incentivar a reflexão silenciosa, ou que as pessoas compartilhem
em pares e trios, ou fazer disso a base de sua adoração de encerramento, a decisão fica a seu
critério.

Nós gostamos de compartilhar nossas notícias com outros. Portanto, este é um convite para fazer
o que gostamos – contar como Deus tem nos convidado a “vir e ver” e encontrar formas de
participar na sua missão, enquanto convidamos outras pessoas a compartilhar o que temos.
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Estudo Bíblico 1

Venha e veja o mundo que Deus fez
Leitura Bíblica – Gênesis 1

E viu Deus que ficou bom (Gênesis 1: 10, 12, 18, 21, 25).
E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom

(Gênesis 1:31).

O que a Bíblia fala

A história da criação em Gênesis 1 mostra claramente que Deus é o criador do universo, do nosso
mundo, das criaturas viventes, de toda a vegetação e dos seres humanos. Assim que lemos a
história vemos a forma como Deus trabalhou, primeiro estabelecendo o universo, e depois
transformando gradualmente a terra “sem forma e vazia” (versículo 2) num mundo com mares e
terra (versículos 9-10), plantas e árvores (versículos 11-12), sol, lua e estrelas (versículos 14-18), e
animais, aves e animais marinhos (versículos 20-22). Finalmente Ele criou a humanidade, homem e
mulher (versículos 26-27).

Enquanto Deus admirou a Sua criação Ele viu que era “bom” (versículos 10,12,18,21,25) e
finalmente “muito bom” (versículo 31). A palavra “bom” tem vários significados nesta história.
Significa que a criação está cumprindo o propósito pela qual Deus a criou. À medida que
lemos, vemos que tudo na criação está contribuindo para o plano de Deus para o universo, e
ao fazer isso, está glorificando a Deus. A palavra “bom” também implica que Deus estava
satisfeito com a sua criação, e a palavra extra “muito”, no versículo 31, dá a idéia de
acabamento, um julgamento sobre toda a criação junta. Finalmente, sugere que é bela, e como
Deus pretendia que fosse.

A Bíblia no diz que o seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus (versículos
26-27). Fomos criados para ser como Deus, refletindo o Seu amor e a sua santidade e
compartilhando em relacionamentos bons e santos. Esta posição privilegiada da humanidade
também trouxe uma responsabilidade sagrada; temos que cuidar do mundo, ser os administradores
de Deus. A Bíblia diz que nos foi dado o direito de governar sobre as outras criaturas e de cultivar
as plantas para obter alimento. Porém a palavra “dominai” (versículo 28) tem sido comunmente
mal interpretada. O dever do administrador é ver que uma coisa é usada responsavelmente; não
nos dá o poder absoluto de pegar e usar qualquer parte do mundo por qualquer propósito sem
que seja para o bem comum.

Nosso mundo hoje

Ao longo da história, a humanidade tem falhado em viver de acordo com o propósito de Deus
para nós. Apesar de termos sido criados à imagem de Deus, também fomos corrompidos pelo
pecado (Genesis 3; Salmos 14 versículos 1-3). Em Jesus vemos a perfeita expressão da humanidade
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(Colossenses 1 versículo 15), e através da sua morte e ressurreição achamos a posibilidade de nos
tornar o que Deus pretendia que fôssemos (Efésios 2 versículos 1-10).

Às vezes não temos sido bons administradores e temos abusado da confiança que nos foi dada
com a criação. Podemos ter olhado para as necessidades e desejos da humanidade e, com a melhor
das intenções, danificado a criação de Deus. Outras vezes a nossa ambição tem causado a
destruição de partes da criação que Deus viu como boa. No entanto, é a nossa responsabilidade
cuidar do mundo, que é na verdade o mundo de Deus.

Discussão

1. Passe alguns minutos observando o mundo ao seu redor. Como o descreveria?

2. Tendo observado o mundo ao seu redor, o descreveria como “bom”? O que o faz ser bom? O
que não é bom nele?

3. Na Bíblia vemos que tudo na criação contribui para o plano de Deus para o universo e traz
glória a Deus. O que você pode fazer para glorificar a Deus?

4. Quais são as coisas que você pode fazer para ser um administrador responsável do mundo
de Deus? 

5. Como você pode incentivar a sua comunidade a respeitar e valorizar a criação?

6. Se todos os seres humanos são criados à imagem de Deus, como deveríamos tratar um
ao outro?

7. Romanos 8:29 fala dos cristãos serem criados “conforme à imagem de seu Filho”. Pense sobre o
que significa para você ser como Jesus. O que você precisa fazer?

Tenente-coronel Karen Shakespeare
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Estudo Bíblico 2

Venha e veja a libertação de Deus
Leitura Bíblica – Êxodo 14:13-31

Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o
Senhor lhes trará hoje (Êxodo 14 versículo 13).

O que a Bíblia diz

Depois de muitos anos de escravidão no Egito, os israelitas estavam na sua jornada à Terra
Prometida. Na mente deles todos os problemas tinham chegado ao fim. Talvez nem estavam
pensado na longa viagem. Eles estavam felizes por estarem livres. Então, olharam para trás e viram
que o exército do faraó os perseguia. Olharam para a frente e foram confrontados pelo mar
vermelho. Para alguns parecia ser o fim da vida, enquanto outros se arrependeram de ter fujido dos
cruéis governadores egípcios. Eles estavam até pensando na comida que tinham no Egito e
esquecendo as dificuldades que tinham como escravos.

Os israelitas sentiram que haviam chegado ao fim da jornada à Terra Prometida. Mas Deus abriu
um caminho através do mar vermelho para que eles pudessem atravessar. Eles ficaram
maravilhados.

As nossas vidas hoje

Há tantas situações como esta na vida. Às vezes parece que não tem saída ou nenhuma esperança
para uma solução (Êxodo 14 versículo 10). O caminho adiante pode parecer ainda mais asustador
que a situação atual (Êxodo14 versículo 11). 

Mas Deus pode nos libertar, precisamos ficar firmes e confiar que Ele não vai nos desapontar
(Êxodo 14 versículos 13-16).

Precisamos convidar os nossos amigos que ainda vivem em situações asustadoras, que venham e
vejam o livramento de Deus. O Deus que fez milagres para os israelitas ainda pode fornecer um
caminho seguro nos desafios da vida.

Discussão

1. Se você tivesse estado na situação do israelitas, como teria se sentido? Você olha para trás e vê o
exército do faraó, e na frente o mar vermelho.

2. Você tem enfrentado situações na sua vida onde parecia imposivel continuar ou retroceder?
Como Deus tem te ajudado?

6



3. A Bíblia nos diz “fiquem firmes” (Êxodo 14 versículo 13) e “acalmem-se” (Êxodo14 versículos
14). O que isto significa na sua vida e experiência?

4. Como o seu corpo ou comunidade podem ajudar aqueles, cujas vidas estão em situações
aparentemente impossíveis, a confiar que Deus vai intervir para o bem?

Para meditar

“Parem de lutar! Saibam que eu sou Deus” (Salmos 46 versículo 10)

“Pois nada é impossível para Deus”. (Lucas 1 versículo 37)

Major Juliet Nyakusamwa
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Estudo Bíblico 3

Venha e veja o maravilhoso trabalho de
Deus em nossas vidas
Leitura Bíblica – Êxodo 34: 1-10

“Faço com vocês uma aliança”, disse o Senhor. “Diante de todo
o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de
nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você

habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei”
(Êxodo 34 versículo 10).

O que a Bíblia diz

Deus libertou os israelitas da escrividão no Egito e os conduziu à Terra Prometida. Ele fez uma
aliança com eles, prometendo ser o seu Deus se eles fossem Seu povo santo. Por meio de Moisés,
Deus lhes deu os dez mandamentos os quais eles aceitaram obedecer. Infelizmente, o povo
rapidamente quebrou sua promessa e construiu um bezerro de ouro para adorar. Deus os puniu
com uma praga. Mas deu a eles uma segunda chance.

Versículos 1-3: Deus pediu que Moisés preparasse mais duas tábuas para que os Dez Mandamentos
fossem dados novamente.

Versículos 4-7: Moisés encontrou-se com Deus no monte Sinaí. Deus se revelou novamente a ele.

Versículos 8-9: Moisés implorou a Deus que perdoasse o seu povo e fosse com eles.

Versículo 10: Deus renovou sua aliança com o seu povo. Ele prometeu fazer maravilhas incríveis em
suas vidas – maravilhas nunca antes vistas. Outros as veriam e ficariam maravilhados.

Nossas vidas hoje

Jesus ofereceu a sua vida no Calvário. Se o aceitamos como nosso Salvador, também podemos
firmar uma aliança com Deus. Ele nos promete liberdade do pecado e vida eterna. Ele nos chama a
ser o Seu povo santo, a confiar Nele e obedecê-Lo. Mas assim como os israelitas, às vezes
desapontamos a Deus e nos afastamos Dele. Nem sempre vivemos como Ele quer que vivamos.
Até os nossos líderes, como Arão, podem nos levar na direção errada. No lugar de dar a Deus o
primeiro lugar em nossas vidas, fazemos nossos próprios “deuses”. 

Deus anseia que nos arrependamos e voltemos a Ele de novo. Quando fazemos isso, Deus pode
fazer maravilhas em nossas vidas e nos usar para trazer outros a Ele. As mulheres são pessoas
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influentes. Em nossas famílias, comunidades, no nosso lugar de trabalho e em nossas igrejas,
podemos ajudar outros a verem por si mesmos o maravilhoso trabalho de Deus.

Discussão

1. O que aprendemos nesta passagem sobre Deus e como Ele é? Discuta:
a) Suas ações.
b) As palavras que descrevem seu caráter.

2. Moisés implorou a Deus pelo bem do povo. Por que é importante orar pelas nossas famílias,
comunidades e pela nossa nação? Quais são umas das questões e preocupações que precisamos
colocar diante de Deus hoje?

3. Como mulheres cristãs, temos uma aliança com Deus. O que Deus tem nos prometido? O que
temos prometido a Ele?

4. Pense em qualquer momento em que tenha despontado a Deus e se afastado Dele. Por que isso
tem acontecido? O que ou quem tem te ajudado a voltar para Deus?

5. Tem alguém que tenha lhe desapontado ou falhado com você? O que você deveria fazer se
descobrisse que até seus líderes estão te levando na direção errada? O que você pode aprender
sobre a forma em que Deus respondeu ao pecado do Seu povo?

6. Quando as pessoas olham para a sua vida, vêem a glória de Deus refletida? Discuta maneiras que
devemos viver para que as pessoas digam “Venha e veja a obra maravilhosa de Deus”. Pense sobre:

a) Nossas famílias
b) Nossas comunidades
c) Nossos corpos ou igrejas
d) Nosso lugar de trabalho

7. Compartilhe experiências pessoais da graça e misericórdia de Deus na sua vida.

Major Brenda Sterling
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Estudo Bíblico 4

Venha e veja Deus em carne humana
Leitura Bíblica – Lucas 2:4-18, Mateus 2:1-11

Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito
a respeito daquele menino (Lucas 2 versiculo 17). 

Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e,
prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe
deram presentes: ouro, incenso e mirra (Mateus 2 versiculo 11). 

O que a Bíblia diz 

O nascimento de Jesus sinalizou a vinda do tão esperado Messias, Aquele que traria a salvação de
Deus ao povo judeu. Todo mundo esperaria que os líderes religiosos e a família real seriam os
primeiros a saber a respeito do bebê, visitá-lo e oferecer seu apoio leal. Mas este não foi o caso. 

Os primeiros visitantes foram os pastores, trabalhadores comuns cujo estilo de vida significava que
eles viviam à margem da sociedade. Eram às vezes classificados como impuros porque não seguiam
um padrão regular de culto. No entanto, os anjos trouxeram uma mensagem de Deus convidando
os pobres pastores a “vir e ver” o bebê que era Deus encarnado. Eles não questionaram,
debateram ou se atrasaram. Eles foram à procura da família, viram o menino, testemunharam a seus
vizinhos e as pessoas ficaram maravilhadas. 

De outra parte do mundo e no extremo oposto da escala social, os ricos reis magos, que não eram
sequer judeus, foram “convidados” a “vir e ver” enquanto pensavam no significado de uma estrela
especial. Eles foram para onde esperavam que o rei recém-nascido estivesse e perceberam que ele
não estava lá, mas quando o encontraram em um lugar inesperado, apresentaram-lhe seus
presentes. Ouro para um rei, incenso para um sacerdote e mirra para o sepultamento – cada
presente viria a ter o seu próprio significado na vida de Jesus que era tanto rei e sacerdote, e que
morreria por seu povo. Todos eles eram valiosos, o melhor presente que cada um poderia dar.

Nosso mundo hoje 

As pessoas gostam de celebrar o nascimento de um bebê. Elas visitam a família e entregam
presentes que vão ajudar os pais a cuidar da criança. Muitas vezes uma criança é a causa de
celebração para toda uma comunidade. 

Quando os pastores visitaram o bebê, eles ficaram maravilhados e não guardaram a boa notícia
para si, mas convidaram outras pessoas para “vir e ver” Jesus. Mais tarde, quando os reis magos
chegaram, deram-Lhe os melhores presentes que poderiam oferecer. 
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A história nos diz que quando Deus enviou Jesus, Ele não veio para um determinado grupo de
pessoas, ou para uma nação, mas para todos. Tanto os pobres pastores judeus quanto os homens
ricos gentios foram convidados. 

Então, no início da vida terrena de Jesus, podemos ver que Deus não faz distinção entre as pessoas
de acordo com a classe, raça ou religião, mas convida ricos e pobres, judeus e gentios para o lugar
onde Deus pode ser visto. 

No final do seu tempo na terra, lemos que os discípulos foram ordenados a ir e fazer discípulos de
todas as nações, o que novamente nos mostra que há um lugar para todos no reino de Deus
(Mateus 28: 16-20). Somos lembrados por essas histórias que qualquer pessoa pode vir a Deus,
então devemos dar espaço para elas em nossa comunidade cristã (Gálatas 3:28). 

Discussão 

1. Como você se sente quando ouve sobre a chegada de um bebê? Como você comemora? Que
presentes você dá? 

2. Os pastores viram anjos, mensageiros de Deus. Os sábios seguiram uma estrela. Cada um destes
convidou-os a “vir e ver” Jesus – Deus em carne humana. 

a) Quais são as coisas em nosso mundo que nos convidam a “ver” Jesus? 
b) São sempre as coisas que esperaríamos?

3. Somos sempre obedientes aos convites de Deus para “vir e ver”? Se não, por quais razões? 

4. Cada um de nós é chamado a “vir e ver” Jesus. Para nós Ele é tanto a criança que é Deus quanto
o Salvador que foi crucificado. Qual é o melhor presente que podemos trazer a Ele? 

5. Quando contamos a nossa experiência de ter “visto” Jesus, como as pessoas respondem? 

6. A história do nascimento de Jesus mostra que Ele veio para todas as pessoas. 
a) O que podemos fazer a fim de convidar as pessoas na nossa aldeia ou cidade a “vir e ver”? 
b) Como podemos ter certeza de que incluímos todos? 

Para pensar 

“Toda a minha natureza,
É um presente muito insignificante;
Amor tão surpreendente, tão divino,
Exige minha alma, minha vida, meu tudo.”

(Isaac Watts)

Tenente-coronel Karen Shakespeare
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Estudo Bíblico 5

Venha e veja quem é o filho de Deus 
Leitura Bíblica João 1: 19-36

Vejam! É o Cordeiro de Deus (João 1 versiculo 29).

O que a Bíblia diz

Ao ler João capítulo 1, aprendemos muito sobre a missão de João Batista, sua personalidade e
caráter. Nós vemos que ele tinha plena consciência de seu papel e sua vocação. Ele demonstrou
força, coragem e uma atitude humilde. A respeito de seu propósito ele disse: “Eu sou a voz do que
clama no deserto ...” (versículo 23).

Sua missão era preparar o caminho para o esperado Messias, cumprindo uma profecia do
Antigo Testamento (Isaías 40 versiculo 3). João Batista preparou o caminho para o Filho de
Deus de várias maneiras, mas as partes mais importantes do seu trabalho encontramos em João
capítulo 1. Ele testemunhou bravamente e apontou para Jesus, nunca para si mesmo. Sem
ambição, sem egocentrismo. Ele testemunhou àquilo que tinha visto e ouvido. Ele estava
convencido de que Jesus de Nazaré era o Messias prometido e ele sabia o propósito da Sua
vinda (versiculo 29).

João deu o seu testemunho e explicou como o Espírito desceu sobre Jesus quando Ele foi batizado.
O batismo de Jesus está registrado em todos os evangelhos (Mateus 3 versículos 13-17, Marcos 1
versículos 9-11, Lucas 3 versículos 21-22). Todos eles dizem como o Espírito de Deus desceu como
uma pomba e a voz do céu confirmou que Jesus era o Filho amado.

Nossa vida hoje

Jesus, o Filho de Deus, sempre estava cheio do Espírito de Deus. Ele sabia sua identidade. Lucas 4
versículos 18-19 descreve como Jesus se apresentou na sinagoga de sua cidade natal, Nazaré. “O
Espírito do Senhor Soberano está sobre mim ...” (Isaías 61 versiculos 1-2). Jesus sabia que Ele era o
cumprimento do que Isaías profetizou.

Isso nos desafia a olhar para as nossas vidas hoje e entender a nossa identidade como filhos de
Deus. 1 João 3 versículo 1 nos lembra que a nossa identidade é um dom do amor de Deus e
Romanos 8 versículo 16 mostra como o Espírito nos assegura de que pertencemos a Deus.

Discussão

1. João Batista testemunhou de Jesus e se permitiu ver quem Ele é. De que forma podemos 
testemunhar quem Jesus é?
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2. João Batista testemunhou corajosamente sobre Jesus. Quão ousados somos em 
testemunhar à nossa família e comunidade próxima?

3. Se nos identificamos como filhos de Deus, como devemos nos comportar? O que as outras 
pessoas podem esperar ver em nossas vidas?

4. Como podemos ter certeza de que estamos vivendo como filhos de Deus? Leia Efésios 1 
versículos 13-14.

Para pensar

“Meu nome unido está
Contigo meu Senhor.
Teu filho Te honrará
Meu Deus e Salvador.
Prossigo para o alvo além
Nos passos do meu sumo bem!”

(Albert Orsborn)

Major Magda Iversen
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Estudo Bíblico 6

Venha e veja a salvação
Leitura Bíblica Lucas 4: 14-30

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu
para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para

proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos
cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano

da graça do Senhor” (Lucas 4 versículos 18-19).

O que a Bíblia diz

No início do ministério de Jesus, Ele delineou sua missão na sinagoga de Nazaré. Ele sabia que era
o Filho de Deus com o poder de perdoar pecados e trazer a salvação àqueles que necessitam.
Lucas 4 versículos 18-19 mostram-nos que a salvação é para todos, incluindo aquelas pessoas que
não são valorizados pela sociedade.

Nosso mundo hoje

Jesus veio trazer a salvação àqueles que estão em trevas. O mesmo é verdadeiro no nosso mundo
de hoje.

Sua salvação é para:
• Os pobres – O evangelho é para todos, especialmente para aqueles que sentem que não

têm nada a oferecer. Que se sentem impotentes e sem esperança.
• O coração partido – O único remédio para as vidas que estão quebradas é receber a

salvação de Jesus. O amor de Cristo engloba homens e mulheres que estão machucados e
quebrados, precisando de cura para suas almas. Ele é o Grande Médico.

• Aqueles que são presos – Leia sobre a mulher em Lucas 13: 11-13, como Jesus
graciosamente “lhe impôs as mãos; e imediatamente ela se endireitou”.

• O cego – Às vezes Jesus curou pessoas que estavam fisicamente cegas, mas este
versículo também pode se referir à ‘cegueira’ causada pelo pecado. Muitas pessoas estão
cegas pelo mal neste mundo. Somente o Senhor pode abrir os olhos dos cegos (João 8
versículo 12).

• Os oprimidos – Toda vez que as pessoas estiverem oprimidas pelas circunstâncias ou
pelo pecado, Jesus pode oferecer salvação.

Discussão

1. Quem são os pobres, os quebrantados de coração, os presos, os cegos e os oprimidos em sua
comunidade?
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2. O que você pode fazer para ajudá-los a ver Jesus e a salvação que Ele traz?

3. O Senhor Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, teve que esperar pela unção e o poder do
Espírito Santo pousar sobre Ele para que pudesse iniciar e cumprir o Seu ministério terreno.

a) Como podemos ter certeza de que estamos abertos ao trabalho do Espírito Santo nas
nossas vidas?

b) Como podemos saber quando isso está acontecendo?

4. “Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes
exemplo, para que sigam os seus passos.” (1 Pedro 2 versículo 21). Somos chamados a seguir o
exemplo de Cristo e proclamar as boas novas da salvação (Lucas 4 versículos 18-19). Quais são os
desafios que isso traz para você?

5. Discuta maneiras em que você pode dizer aos outros para vir e ver o que Jesus fez para trazer a
salvação.

Comissária Rosemary Makina
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Estudo Bíblico 7

Venha e veja o Messias
Leitura Bíblica João 4:4-30

“Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito.
Será que ele não é o Cristo?” (João 4 versiculo 29)

O que a Bíblia diz

A partir de uma perspectiva judaica, três coisas colocaram essa mulher à margem da sociedade.

1. Ela era uma mulher. Um homem judeu falar com uma mulher em público era simplesmente algo
que não acontecia. Muitos homens judeus nem sequer falavam com suas esposas em público.

2. Ela era uma samaritana. Nos dias de Jesus, havia hostilidade amarga entre judeus e samaritanos.

3. Ela era imoral. Ela teve cinco maridos, e o homem com que ela estava morando não era
seu marido. Por causa de sua reputação, ela era proscrita. A passagem revela que ela chegou
ao poço na sexta hora, que era meio-dia. As mulheres geralmente vinham em grupos para
recolher água, mais cedo ou mais tarde no dia para evitar o calor do sol. Mas a mulher
samaritana veio sozinha ao meio-dia. Talvez fosse a vergonha pública que a levasse a ser
isolada das outras mulheres.

Ao longo das Escrituras, Jesus demonstrou vez após vez um amor e respeito para todas as
mulheres, independente de suas circunstâncias. Cultura, idade, condição social e reputação nunca
impediram que Jesus manifestasse amor, cuidado e preocupação.

Ao invés de apontar que seu estilo de vida pecaminoso levaria à morte eterna, Ele escolheu
conversar com ela sobre a vida eterna. Não houve julgamento. Ele ofereceu a esperança, e não a
condenação. Ele ofereceu a vida ao invés da morte.

Então, por que Ele pediu à mulher um copo de água? Ele estava sedento e ela estava esperando
junto ao poço. Jesus falou sobre água viva para ajudá-la a entender que o dom divino da salvação
continua fluindo livremente, como um rio que não seca.

1. A água é necessária para a vida, assim é a salvação.

2. A água é um dom de Deus, assim é a salvação.

3. Água refresca e satisfaz; o mesmo acontece com a salvação.

Ela estava espiritualmente seca e sedenta. Ela precisava desesperadamente de algo, mas não sabia

16



do que precisava. Seria essa água viva? Ela permanentemente satisfaria a sede profunda em sua
alma?

Ela deve ter acreditado que satisfaria, porque deixou o jarro de água e correu de volta para a
cidade. Seus olhos estavam abertos e ela podia ver. Era a água espiritual que capturava sua atenção
agora. Em vez de evitar as pessoas, ela foi encontrá-las para compartilhar a boa notícia de seu
encontro com Jesus. Ela estava tão animada que não se conteve. Ela não podia conter a água viva
que estava borbulhando dentro dela.

Uma vez que ela provou da água viva que Jesus ofereceu, ela já não era uma mulher buscando junto
ao poço, mas uma mulher apontando outros a Cristo!

Nossa vida hoje

A mulher trouxe o cântaro vazio ao poço para ser preenchido. Ela também trouxe a sua vida vazia,
sem suspeitar que ela também se encheria.

Tal como acontece com a mulher samaritana, Jesus está pronto para aceitar você, como você é,
onde você está, por quem você é, agora.

Jesus é capaz de trazer “água viva” para a nossa sede espiritual.

Discussão

1. Por que o coração da mulher estava tão seco e desidratado?

2. Qual é a água viva que Jesus ofereceu?

3. Como a mulher junto ao poço, Jesus quer conversar com a gente. Como fazemos isso?

4. Você está sedento pelo que?

5. Quem na sua vila / cidade tem sede da água viva de Jesus Cristo?

6. Qual é a sua responsabilidade em compartilhar essa água viva?

Para pensar

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos (Mateus 5 versiculo 6).

Comissária Jolene Hodder
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Estudo Bíblico 8

Venha e veja Jesus, o médico
Leitura Bíblica Marcos 10:46-52

“Jesus disse-lhe: “Esta bem! A tua fé salvou-te”.
Naquele mesmo intstante Bartimeu ficou a ver, e seguiu

tambem com Jesus pelo caminho.” (Marcos 10 versiculo 52)

O que a Bíblia diz

A fé é uma ferramenta vital na vida de um cristão. Sem fé, não há esperança. Bartimeu teve fé que
Jesus restauraria sua visão. Quando ele soube que Jesus de Nazaré tinha chegado, ele começou a
gritar: “Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!” Porque ele tinha fé de que Jesus iria curá-lo,
ele gritou por ajuda. Ele enviou seu pedido para a pessoa certa.

Quando Bartimeu pediu ajuda, seus companheiros o repreenderam e lhe disse para ficar quieto.
Mas Bartimeu estava em uma situação de desvantagem. Era Bartimeu que sentia a dor de sua
cegueira, ninguém mais. Bartimeu gritou ainda mais alto e chamou a atenção de Jesus. Quando Jesus
o chamou, essas mesmas pessoas que estavam censurando-o disse-lhe para se animar! “Ânimo!
Levante-se! Ele o está chamando”. Quando Bartimeu foi a Jesus, Jesus lhe perguntou o que ele
queria. Bartimeu foi direto ao ponto. “Mestre, eu quero ver!” disse Jesus, “a tua fé te salvou”
(Marcos 10 versiculo 52). Imediatamente ele recuperou a visão. Foi por causa de sua fé.

Nossas vidas hoje

Jesus nos ama e está esperando que clamemos a Ele por ajuda. Jesus sabe o que nos preocupa e
está disposto a ajudar. É a nossa fé que importa. Quantas vezes deixamos de atender as metas e
objetivos de nossa vida, porque nos faltava fé?

Mateus 14 versiculos 25-31 nos diz que Pedro estava prestes a afundar no mar, porque ele duvidou.
Faltava-lhe fé. Mas quando ele recuperou sua fé ele chamou a Jesus para obter ajuda. Versículo 31
nos diz que Jesus imediatamente estendeu a mão e o pegou. “Homem de pequena fé”, Ele disse:
“Porque você duvidou?”

Qualquer coisa que pedirmos ao Senhor, se temos fé, receberemos. Podemos estar enfrentando
problemas em nossas vidas, mas Jesus está esperando que digamos o que precisamos. Às vezes os
conselhos de outras pessoas podem ser úteis, mas também podem distrair.

Não há nada impossível para Jesus. Quaisquer forem os nossos fardos, podemos trazê-los a Ele. Ele
disse: “Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso”.
(Mateus 11 versículo 28)
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Discussão

1. Bartimeu teve fé que Jesus poderia curá-lo, então ele estava determinado a pedir ajuda a Jesus. O
que poderia tê-lo detido?

2. Quais são as coisas que nos fazem duvidar da capacidade de Jesus em nos ajudar?

3. Como podemos ajudar uns aos outros a crescer forte na fé?

4. As pessoas tentaram calar Bartimeu para que não compartilhasse seus problemas.
a) Quando é certo guardar nossos problemas para nós mesmos, e quando devemos

compartilhá-los com um amigo?
b) Como escolhemos ou selecionamos nossas fontes de ajuda?
c) Como testamos os seus conselhos?

5. Como podemos incentivar outras pessoas para vir e ver, e ter fé em Jesus o médico?

Major Juliet Nyakusamwa
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Estudo Bíblico 9

Venha e veja a provisão de Deus
Leitura Bíblica João 6:1-15

“Jesus pegou então nos pães, deu graças a Deus,
e distribuiu-os a multidão. Fez o mesmo com os

peixes e comeram quanto quiseram. Quando ficaram
satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: “Recolham os
bocados que sobraram para que nada se perca.”

Recolheram-nos e encheram doze cestos come o que sobrou
dos cinco pães de cevada.” (João 6 versículos 11-13)

O que a Bíblia diz

Jesus realizou um de seus maiores milagres, alimentando os cinco mil. Uma grande multidão o
seguia, depois de terem visto a forma como Ele tinha curado os enfermos. Jesus queria um
tempo tranquilo para descansar com os seus discípulos é por isso que Ele atravessou o mar
Tiberíades. 

A multidão estava em grande necessidade – física, emocional e espiritual. Tudo o que eles
queriam de Jesus era ensino e cura: eles queriam aprofundar a sua vida espiritual. Quando Jesus
chegou o povo já se reunira em milhares. Então, quando Ele saiu do barco e viu uma grande
multidão O esperando, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor (Marcos 6
versículo 34).

Sem perder tempo, Ele perguntou a Filipe, “Onde compraremos pão para esse povo comer?”
(João 6 versículo 5). Jesus queria que o povo fosse alimentado, porque eles estavam com fome.
Os discípulos estavam preocupados, porque eles não tinham dinheiro suficiente para alimentar
5.000 pessoas. Tenho certeza de que queriam dizer a Jesus que a multidão deveria ir para casa
porque já estava tarde. Filipe disse: “Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que
cada um recebesse um pedaço!” (versículo 7). Jesus já sabia o que Ele queria fazer. Ele só testou
os seus discípulos.

André viu um menino com dois peixes e cinco pães e contou a Jesus. Era totalmente inadequada
para alimentar uma multidão de pessoas. Todo mundo estava com fome, incluindo os discípulos,
mas Jesus não queria nenhum caos, desordem ou empurra-empurra então Ele pediu que os seus
discípulos falassem para as pessoas se sentarem. Os discípulos apenas seguiram as suas instruções
e obedeceram. Ele queria que eles tivessem fé e confiassem Nele. Jesus fez uma oração de ação de
graças, a comida foi distribuída e as pessoas tinham muito para comer. Houve algumas sobras que
encheram vários cestos.
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Nosso mundo hoje

Às vezes nossos recursos são insuficientes para atender às múltiplas necessidades deste mundo. Há
tanto sofrimento, dor, perseguição, abuso infantil, tráfico de seres humanos, desastres, doenças e
guerras. Nós deveríamos trazer o que temos para Jesus abençoar. Muitas vezes somos
sobrecarregados, mas devemos saber que nosso Deus é capaz de prover-nos com tudo para
satisfazer as nossas necessidades diárias. Muitas vezes nos sentimos vazios, sem recursos
suficientes. Jesus está à procura de pessoas que estão dispostas a acreditar e confiar Nele, que
estão prontas para trazer-Lhe todo o pouco que têm.

A provisão de Deus é grande, porque Ele é capaz de prover para nós. Tudo o que precisamos fazer
é trazer os nossos recursos, dons, talentos, tempo, energia e Jesus vai multiplicá-los.

Discussão

1. Quais são alguns dos eventos extraordinários que aconteceram neste capítulo da alimentação
dos cinco mil?

2. Que lições você tem aprendido em sua vida pessoal sobre a provisão de Deus?

3. O menino estava disposto a compartilhar o que ele tinha, mesmo que fosse muito pequeno, mas
Jesus foi capaz de usá-lo para fazer algo grande. O que isso nos diz sobre nossas vidas?
Compartilhe algumas histórias de como Deus usa os dons que as pessoas trazem a Ele.

4. Fale sobre algumas das dificuldades que as pessoas estão enfrentando em sua comunidade.
Como elas podem ser tratadas através da provisão de Deus?

Comissária Rosemary Makina
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Estudo Bíblico 10

Venha e veja esta mulher
Leitura Bíblica Lucas 7:36-50 

Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão:
“Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me
deu água para lavar os pés; ela, porém, molhou os meus

pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos”.
(Lucas 7 versículo 44)

O que a Bíblia diz

“Passei anos e anos me sentindo suja, invisível e desesperada. Você vê, eu tinha sido casada apenas
cinco anos quando meu marido morreu, deixando-me com as nossas três filhas para cuidar. Se
tivessem sido filhos, as coisas teriam sido diferentes, pois meu cunhado teria me levado para ser
sua esposa. Mas as meninas e mulheres são simplesmente um fardo, não desejadas e rejeitadas. Eu
também não poderia ir para casa pois o meu pai também tinha morrido um ano antes e minha mãe
vivia agora na casa do meu irmão. Como é que viveríamos? Como é que comeríamos? Eu estava
desesperada.

Uma noite foi me oferecido mais do que um salário diário por uma hora de ‘companhia’. Senti-me
suja, mas eu precisava de dinheiro para cuidar das minhas filhas. A notícia logo começou a se
espalhar, mais e mais homens se aproximaram de mim, vindo à minha porta durante a noite ou nas
primeiras horas quando ninguém poderia ver.

Minhas filhas e eu sobrevivemos mas ao mesmo tempo algo dentro de mim morreu. A fofoca
seguiu rapidamente e fui rejeitada, até mesmo pelos meus amigos mais próximos. Eu tinha me
tornado intocável e impura.

Eu odiava a mim mesma e o meu corpo. Com a minha mente e coração, eu orava. Com o meu
corpo, eu simplesmente sobrevivia.

E então eu conheci Jesus no mercado. Ele cumprimentou-me com tanto calor e amor. Ele se
levantou e me olhou diretamente nos olhos, como se estivesse olhando profundamente em meus
pensamentos e minha alma. Eu rapidamente olhei para o chão, mas Ele levantou meu queixo
delicadamente, procurando o meu rosto com os olhos.

Eu me desabei em lágrimas e contei a minha história. E então Ele disse essas palavras incríveis que
eu nunca vou esquecer – “Eu te amo, e eu te perdôo”.

Aquelas palavras me invadiram como um bálsamo, curando os lugares quebrados, restaurando-me
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e fazendo-me completa de novo. Ele me viu, realmente me viu, e ainda me amava!

É por isso que eu tinha que encontrá-Lo naquela noite. Eu simplesmente tinha que derramar a
minha gratidão e amor misturado com lágrimas de arrependimento genuíno. Eu queria a vida nova
do qual Ele falava. Eu precisava da vida que Ele poderia oferecer”.

Nosso mundo hoje

As histórias das mulheres ao longo da história têm sido muitas vezes ignoradas e consideradas sem
importância pelo mundo. Mas conte a sua história para Deus. Você verá que Ele não só se preocupa
com cada detalhe, mas que também quer lhe dar uma nova vida de alegria e paz.

Se você já compartilhou sua história, tome tempo para ouvir as histórias de outras mulheres.

Discussão

1. O que motivou a mulher a encontrar Jesus?

2. Simão viu a mulher como Jesus a viu? Explique sua resposta

3. Quando você se sente invisível ou ignorada?

4. Quando você já se sentiu quebrada?

5. Seu amor pelo Senhor é mais como a da mulher pecadora ou Simão? Por quê?

6. Quando foi a última vez que você ouviu atentamente a história de alguém?

7. Como você pode mostrar seu amor a Jesus hoje?

Oração

Querido Senhor, hoje, quando olho em Seus olhos de amor, eu acredito que você está estendendo
a mão e oferecendo-me perdão. Eu aceito. Renove o meu espírito, enquanto me afasto do meu
pecado e corro para a segurança do Seu abraço. Eu vou sempre te amar Senhor. Amém.

Comissária Jolene Hodder
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Estudo Bíblico 11

Venha e veja o Senhor resurreto
Leitura Bíblica Mateus 28 versiculos 1-10

Ele não está aqui; ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o
lugar onde ele jazia. (Mateus 28 versículo 6)

O que a Bíblia diz

Nesta passagem, Mateus conta como Maria Madalena e “a outra Maria” foram os primeiros
seguidores de Jesus a descobrir que Ele tinha ressuscitado. Eles também foram os primeiros a
adorar o Salvador resurreto. “A outra Maria” foi provavelmente a mãe de Tiago e João. Ambas estas
mulheres eram dedicadas a Jesus. Quando os outros discípulos fugiram de medo, essas duas
mulheres, com outras e o discípulo João, permaneceram junto à cruz.

Versículo 1 Assim que o sábado terminou, as duas Marias foram ao túmulo onde o corpo de Jesus
havia sido colocado. Mateus não dá nenhuma razão para isso além de que “foram ver”. Será que
elas queriam prestar suas últimas homenagens? Untar o seu corpo? Lamentar? Certificar de que
Seu corpo estava seguro? Podemos ter certeza de que, seja qual for o motivo, o seu amor por
Jesus era interminável.

Versículos 2-3 Apenas Mateus nos diz que houve um violento terremoto. Um anjo do céu rolou a
pedra da entrada do sepulcro e sentou sobre ela. Como isso mostra de forma poderosa que a
morte tinha sido conquistada! Os guardas estavam tão aterrorizados que tremeram de medo e
ficaram como mortos.

Versículos 5-7 O anjo disse às mulheres para não terem medo. Assim como Jesus havia dito, Ele
estava vivo, então elas não precisariam procurar um corpo no sepulcro. Em vez disso o anjo
convidou-as, “Venham ver o lugar onde ele jazia”. Em seguida, as duas Marias receberam uma
importante missão, contar aos outros discípulos a grande notícia e pedir que todos se
encontrassem com Jesus na Galiléia.

Versículo 8 Veja a resposta das mulheres. Elas estavam com medo e ainda assim cheias de alegria
enquanto correram para compartilhar com os discípulos tudo o que tinham visto e o que havia
sido dito.

Versículos 9-10 De repente, elas encontraram Jesus. Sua saudação “Salve!” significa “regozije”.
As mulheres abraçaram-lhe os pés enquanto O adoraram. Mais uma vez elas foram orientadas
a não ter medo, mas para ir e dizer aos irmãos – os outros discípulos – a encontrarem Jesus
na Galiléia.
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Nossas vidas hoje 

Jesus é o nosso Salvador ressurreto! Ele não está fechado num sepulcro. Ele está vivo. Devemos
atuar no mundo com Jesus e não calá-lo em nossos salões do Exército da Salvação ou em nossas
igrejas. Como mulheres cristãs a nossa missão é compartilhar a boa notícia que Jesus está vivo no
mundo hoje. Assim como as duas Marias em nossa passagem da Bíblia, podemos encontrar Jesus e
conhecê-lo como nosso amigo e Salvador. Como elas, não devemos manter Jesus para nós e
simplesmente nos desfrutar em adorá-lo. Na maneira como vivemos, bem como nas palavras que
dizemos, podemos convidar outras pessoas a “vir e ver”.

Discussão

1. Maria Madalena e a outra Maria mostraram seu amor profundo a Jesus, indo ao seu túmulo na
madrugada, logo que o sábado tinha acabado. De que maneira, hoje, as mulheres podem mostrar
que amam Jesus profundamente?

2. O terremoto foi um sinal poderoso de que Deus estava trabalhando. Através da sua ressurreição,
Jesus quebrou o poder do pecado e da morte para sempre. Em quais situações você está ciente do
poder da ressurreição de Jesus?

3. As mulheres disseram que Jesus tinha ressuscitado, assim como Ele disse que iria. Porque você
acha que os seguidores de Jesus ficaram surpresos com a Sua ressurreição? Por que algumas outras
pessoas então se recusaram a acreditar que isso tinha acontecido?

4. As duas Marias foram convidadas: “Venham ver o lugar onde ele jazia”. 
a) Por que foi importante para elas olharem lá dentro?
b) Como podemos convidar as pessoas que conhecemos a “vir e ver?”

5. Embora as mulheres estivessem com medo elas também estavam cheias de alegria.
a) O que nos dá medo?
b) Por que os cristãos devem ser pessoas alegres?

6. Quando Jesus se encontrou com elas as mulheres abraçaram-lhe os pés e O adoraram. Qual é a
sua resposta quando você se encontra com Jesus?

7. As mulheres receberam uma missão tanto do anjo quanto de Jesus. Sua missão era compartilhar
as boas novas do Salvador resurreto. Elas não demoraram, mas se apressaram para fazer isso.

a) A quem você precisa contar sobre Jesus?
b) Você às vezes demora para fazer o que Deus está pedindo que você faça? Por quê?

8. Que diferença a presença do Salvador resurreto faz na sua vida? Compartilhe isso com a pessoa
que está sentada ao seu lado.

Major Brenda Sterling
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Estudo Bíblico 12

Venha e veja...depois vá e compartilhe! 
Leitura Bíblica Atos 9: 1-31, Mateus 28: 1-7

Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como,
no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em

Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus
(Atos 9 versículo 27).

Vão depressa e digam aos discípulos dele: ‘Ele ressuscitou
dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia.

Lá vocês o verão’. Notem que eu já os avisei (Mateus 28:7). 

O que a Bíblia diz

Saulo tinha sido um verdadeiro brutamontes! Perseguiu e até matou muitos dos primeiros cristãos,
mas depois se encontrou com Jesus e sua vida foi totalmente virada de cabeça para baixo! (Atos 9
versículos 1-2, 17-18). Pode-se dizer que a experiência da estrada de Damasco foi uma forma
radical disso acontecer, mas na vida de Saulo o dramático incidente teve um grande efeito para o
reino de Deus.

Lemos que, compreensivelmente, os discípulos estavam assustados, e muito cautelosos quando
Paulo queria se juntar a eles (Atos 9 versículos 21-26). Mas ele tinha visto Jesus e essa experiência
o havia mudado, de modo que em pouco tempo os efeitos dessa mudança, que foram
eventualmente mostrados em seu ministério, foram largamente conhecidos (Atos 9 versículo 22).

Nosso mundo hoje

Conta-se uma história verídica de um feiticeiro na África que tinha sido envolvido em muitas
práticas e truques em sua comunidade há anos. As pessoas tinham medo dele, como ele
supostamente tinha muitos poderes mágicos. Depois de uma campanha espiritual em sua aldeia,
onde muitas pessoas foram gloriosamente salvas, ele foi confrontar os líderes e tentar assustá-los.
Ao invés disso, ele teve uma experiência da estrada de Damasco e deu sua vida para Jesus!

Ele publicamente destruiu seus potes, vara mágica e todas as ferramentas de seu ofício, e seu
testemunho ganhou muito mais pessoas para o Reino de Deus. Sua vida e exemplo tornaram-se
um convite para conhecer o Senhor.

Temos muitas coisas que podem ser descritas como fetiches de nossas sociedades hoje: tráfico de
seres humanos, o culto satânico, jogos de azar e pornografia. As pessoas estão sendo mantidas em
cativeiro e elas precisam do poder de Deus em suas vidas para libertá-las.
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Nós temos uma responsabilidade. Já vimos Jesus por isso temos de ir e contar às outras pessoas,
convidando-as a experimentar a alegria de conhecê-Lo, e a liberdade que isto pode trazer.

Discussão

1) Conte a história de como você se encontrou com Jesus. Não precisa ser uma experiência como
a de Paulo, é o encontro, não como acontece, que é importante.

2) Como podemos nós, como mulheres, membros da igreja e de comunidades, mostrar a liberdade
de Cristo através da nossa maneira de viver?

3) Todos nós temos “fetiches” (coisas que freiam na nossa vida com Cristo). O que são? Como
lidamos com eles?

a) Individualmente?
b) Como uma família?
c) Na Igreja?

4) O que estamos fazendo em nossas comunidades para ir e contar às pessoas sobre Jesus?

Para cantar ou pensar

“Todos os outros deuses são obras dos homens,
Tu és o Deus Altíssimo não há ninguém como Tu.
Jeová Tu és o Altíssimo,
Tu és o Deus Altíssimo”.

Lenny Akpadie

Tenente-coronel Wendy Leavey
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Venha   e Veja


