
Como usar esta Seçcão Devocional 

 

Bem-vindos à Convocação Global de Jovens de 2018. Que alegria e prazer estarmos servindo 
e aprendendo juntos nos próximos dias. O trabalho em que você está prestes a embarcar é 
importante e ajudará a moldar a direcção da nossa Igreja Metodista Unida global. Eu criei 
esta secção do seu guia para uso em seus pequenos grupos. Os recursos que você encontrará 
nas páginas a seguir servem para ajudar seu grupo a centralizar seus corações, mentes e almas 
antes de se engajar em seu trabalho e discussões juntos. Algumas devoções utilizam leitura e 
reflexão sobre um texto bíblico juntos e outros convidam o grupo para um espaço de oração 
comum, ou para cantar uma canção bem conhecida. De qualquer forma, saiba que você está 
convidado a usar esses recursos, pois eles se ajustarão melhor ao seu grupo e que sempre 
haverá espaço para flexibilidade. Minha mais profunda oração é que seus corações e mentes 
se estabeleçam em um lugar para ouvir a voz do Espírito Santo, e que o Espírito guie vossas 
conversas e trabalhos. Que Deus use-vos aqui na Convocação Global dos Jovens para 
promover o trabalho do Reino! 

Bençãos, 

Rev. Molly Just, Southwestern College, Winfield, Kansas, USA 

 

 

 

 

 

A Rev. Molly Just serviu no ministério como directora do Programa de 
Discipulado da Southwestern College em Winfield, Kansas nos últimos 
quatro anos. Ela passa seus dias formando estudantes universitários e 
moldando suas vidas juntos em torno de experiências em pequenos grupos 
e oportunidades de serviço. Molly tem mestrado em Divindade da Asbury 
Theological Seminary, é um ancião ordenado na Igreja Metodista Unida e 
é apaixonado por modelos wesleyanos de discipulado e prepara os alunos 
para servir a igreja. 

 

 

 

 

 

 

 



Quarta-feira, 18 de Julho de 2018 

 Pequeno  Grupo 

Ler em conjunto: 

Mateus 3 13-17 Nova Versão Internacional (NVI) 

13 Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser baptizado por João. 14 João, porém, tentou 
impedi-lo, dizendo: “Eu preciso ser baptizado por ti, e tu vens a mim?” 

15 Respondeu Jesus: “Deixe assim por enquanto; convém que assim façamos, para cumprir 
toda a justiça”. E João concordou. 

16 Assim que Jesus foi baptizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o 
Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. 17 Então uma voz dos céus 
disse: “Este é o meu Filho amado, em quem me agrado”. 

Reflita em conjunto: 

Baptismo. É uma marca cativante da nossa identidade e chamamento como discípulos de 
Cristo. Minha suposição é que muitos de vocês estão se encontrando pela primeira vez hoje. 
Ao celebrarmos como a Convocação Global dos Jovens congrega jovens metodistas de 
diferentes origens sociais, económicas, culturais, políticas e até teológicas, saiba que o núcleo 
de quem você é ,o mesmo. A história do baptismo de Jesus estabelece a base para isso e 
destaca que nossa identidade primária é a da amabilidade. Cada um de nós experimentou essa 
marca de chamamento em nosso próprio baptismos. Somos em primeiro lugar filhos de Deus. 
À medida que você se engaja em fóruns de liderança, comunhão e legislação durante os 
próximos dias, permita que suas conversas, aprendizagem e trabalho vêm desse lugar comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quinta-feira, 19 de Julho de 2018  

Pequeno Grupo 

 

Ler em conjunto: 

 

Filipenses 2 1-11 Nova Versão Internacional ( NVI) 
1  Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, 
alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, 
2 completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito 
e uma só atitude. 
3 Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros 
superiores a si mesmos. 
4 Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. 
5 Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, 
6 que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia 
apegar-se; 
7 mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. 
8 E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à 
morte, e morte de cruz! 
9 Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, 
10 para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, 
11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 
 

Reflita em conjunto: 

Paulo lembra aos Filipenses que a unidade inclui ter a mesma mente e amor que Cristo. 
Muitos estudiosos acreditam que Filipenses 2: 5-11 era um hino da igreja primitiva. É 
conhecida como a 'oração Auto- esvaziada'. Antes de começar seu trabalho hoje, reserve 
alguns minutos para meditar em silêncio sobre Filipenses 2: 5-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quinta-feira, 19 de Julho de 2018  

Pequeno Grupo 

Centre em Conjunto Rezando a Oração de Convénio de Wesley: 

 

Eu não sou mais meu, mas sim seu. 
Coloque-me no que você quiser, classifique-me com quem o Senhor quiser. 
Coloque-me a fazer, coloque-me em sofrimento. 
Deixe-me ser empregue para o Senhor ou trazido diante do Senhor 
Deixe-me estar cheio, deixe-me estar vazio 
Deixe-me ter todas as coisas, deixe-me ter nada 
Eu livremente e sinceramente cedo todas as coisas ao seu prazer e disposição 
E agora, oh glorioso e abençoado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 
O Senhor é meu e eu sou seu. Que assim seja. 
E o convénio que fiz na terra, seja confirmado no céu. Ámen. 
 

Reflexão sobre a oração do Convénio de Wesley pelo Rev. Steve Manskar 

 

“Quando oramos essa oração, lembramos que somos batizados. Nós renunciamos às forças 
espirituais da maldade, rejeitamos os poderes malignos deste mundo e nos arrependemos de 
nossos pecados. Aceitamos a liberdade e o poder que Deus dá para resistir ao mal, à injustiça 
e à opressão em quaisquer formas que eles mesmos apresentem. Confessamos Jesus Cristo 
como nosso Salvador, confiamos de todo o coração em sua graça e prometemos servi-lo 
como Senhor, em união com a igreja. E renovamos nossa promessa de viver como membros 
fiéis da igreja de Cristo e servir como representantes dele no mundo. A oração de convénio 
descreve a vida missionária dedicada a seguir Jesus e servir como representante de Cristo no 
mundo que ele ama e está trabalhando para redimir. Nos diz que ser cristão é mais um modo 
de vida do que um sistema de crenças. A oração do convénio descreve o modo de Jesus de se 
entregar e esvaziar o amor”. 
 
(Source: Rev. Steve Manskar, “The Wesley Covenant Prayer and the Baptismal Covenant, 1 
January 2018, https://blog.umcdiscipleship.org/the-wesley-covenant-prayer-and-the-
baptismal-covenant/).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.umcdiscipleship.org/the-wesley-covenant-prayer-and-the-baptismal-covenant/
https://blog.umcdiscipleship.org/the-wesley-covenant-prayer-and-the-baptismal-covenant/


Quinta-feira, 19 de Julho de 2018  

Pequeno Grupo 

Centrem Juntos Cantando (em suas próprias línguas) “Senhor Prepare-me para ser um 
Santuário”. Perguntem se alguém do grupo estaria disposto a começar a música e convidem 
todos para participar. 
 

Senhor, prepare-me para ser um santuário 
 Puro e Santo, provado e verdadeiro 
 Com acção de graças, eu serei um 
 Santuário vivo para o Senhor  
 

 
 
Senhor, prepare-me para ser um santuário 
 Puro e Santo, provado e verdadeiro 
 Com acção de graças, eu serei um 
 Santuário vivo para o Senhor  
 

Senhor, prepare-me para ser um santuário 
 Puro e Santo, provado e verdadeiro 
 Com acção de graças, eu serei um 
 Santuário vivo para o Senhor  
 

 

©1982 Full Armor Publishing Company (Admin. by Peermusic III, Ltd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(escrito dentro o manual para reflexão individual) 

 

Como sua oração pela mesma mente e amor de Cristo afecta seu trabalho hoje? Como você 
vai continuar na mesma atitude ao longo da semana? Compartilhe seu pensamento e reflexões 
com um amigo assim que sentir-se guiado. 
 
 
Como você sente que o Senhor está preparando-lhe neste momento e espaço? Medite em sua 
resposta cantando para si mesmo ou em um grupo “Santuário”. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sexta-feira, 20 de Julho de 2018 
 
Pequeno Grupo 
 
 
Centre Juntos: 
 
 
 
 
Reserve algum tempo para meditar sobre o significado da cruz e da chama da Igreja 
Metodista Unida. O que esse símbolo comunica sobre nossa igreja para o mundo?  O que isso 
diz sobre o nosso ministério juntos aqui? 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um Desafio para o Dia 
 
 
O emblema da Cruz e Chama é conhecido em todo o mundo e é um lembrete do modo pelo 
qual o Espírito Santo de Deus capacitou a igreja para o ministério. Também nos lembra da 
história do Pentecostes, quando milhares de testemunhas foram reconciliadas pelo poder do 
Espírito Santo. Enquanto você aproveita um dia repleto de explorações e excursões, aproveite 
o tempo de viagem ou uma pequena pausa para conversar com alguém da Convocação Global 
dos Jovens sobre o modo como o Espírito Santo está se movendo em sua vida e nas vidas 
daqueles ao seu redor. 
 
 
 
 



Sexta-feira, 20 de Julho de 2018 
 
Pequeno Grupo 
 
 
Ler em conjunto: 
 

Lucas 9 10-17 ( Nova Versão Internacional) 

10 Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou 
consigo, e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida; 11 mas as multidões ficaram 
sabendo, e o seguiram. Ele as acolheu, e falava-lhes acerca do Reino de Deus, e curava os 
que precisavam de cura. 

12 Ao fim da tarde os Doze aproximaram-se dele e disseram: “Manda embora a multidão para 
que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, 
porque aqui estamos em lugar deserto”. 

13 Ele, porém, respondeu: “Dêem-lhes vocês algo para comer”. 

Eles disseram: “Temos apenas cinco pães e dois peixes — a menos que compremos alimento 
para toda esta multidão”. 14 (E estavam ali cerca de cinco mil homens.) 

Mas ele disse aos seus discípulos: “Façam-nos sentar-se em grupos de cinqüenta”. 15. Os 
discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. 16. Tomando os cinco pães e os dois peixes, e 
olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que 
os servissem ao povo. 17 Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 
doze cestos cheios de pedaços que sobraram. 

 

Reflita em conjunto: 

 

Não há lugar melhor para encontrar coisas comuns do que em torno de uma mesa de jantar. 
Você já pensou nisso? Todos nós precisamos comer. Há algo incrivelmente humano sobre 
essa necessidade. As pessoas costumam dizer que a comida é o “grande conector”. Minha 
parte favorita dessa história do evangelho é a interação entre Jesus e os discípulos. A versão 
curta é algo assim: 

 

Os discípulos “Jesus, envie esta multidão para que eles possam atender às suas próprias 
necessidades.” Jesus “É hora de algum treinamento de discipulado, você mostra a eles que 
eles são parte do Reino - dê a eles algo para comer.’’ 

Os Discípulos: “O queeeeeee?” 

 



E se as multidões entendessem algo que os discípulos ainda não compreendiam? E se a 
comida não for o maior conector nessa história, mas a fome é? E se o convite de Jesus aos 
seus discípulos, no que se refere a alimentar a multidão, for na verdade um convite à fome 
para depender mais dele? 

Como Cristo convidou você, tanto como indivíduo, mas também como uma comunidade a 
depender mais dele até agora esta semana? Que profunda fome espiritual está agitando em 
você enquanto procuras construir o Reino com seu trabalho na Convocação Global dos 
Jovens? 

 

Mais reflexões do Evangelho de Lucas continua no Domingo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domingo, 22 de Julho de 2018  

Pequeno  Grupo 

 

Reflita em conjunto: 

De volta ao evangelho de Lucas e à alimentação dos 5.000. Uma das perguntas que costumo 
fazer a mim mesmo quando leio essa história é: “Por que Jesus parou de multiplicar os peixes 
e os pães?” Se Jesus vai fazer o milagre da multiplicação, por que não fazer também o 
milagre da entrega a  cada grupo de cinquenta que os discípulos organizaram? Não teria sido 
mais fácil assim? E Jesus certamente poderia ter feito isso. 

Em vez disso, temos um vislumbre do estilo de liderança de Jesus. Lembre-se de sua resposta 
aos discípulos quando eles disseram: 'Mande a multidão embora para que eles possam ir às 
aldeias e ao campo ao redor e encontrar comida e hospedagem ...?' A resposta de Jesus foi 
“você lhes dá algo para comer”. O próprio ministério de Jesus sempre envolveu outros. Foi o 
seu ethos. Para os discípulos, este é um momento de treinamento. Jesus fez a multiplicação, e 
os discípulos foram convidados para este momento ministerial através da entrega de pão e 
peixe. Jesus estava constantemente ensinando e mostrando aos outros como e viver 
missionalmente no mundo, e por que isso importa. ' 

 

A presença da igreja no mundo é pelo bem de outros. Como você já experimentou essa 
verdade durante seu tempo na Convocação Global dos Jovens? Como você foi inspirado em 
seu próprio discipulado esta semana? Como isso afecta o seu desejo de amar seus vizinhos 
ainda melhor? 

 

Terminando juntos: 

Oração de São Francisco  

“Senhor, faze-me instrumento da tua paz. Onde há ódio, deixe-me semear amor; onde há 
lesão, perdão; onde há dúvida, fé; onde há desespero, esperança; onde houver trevas, luz; e 
onde há tristeza, alegria. Oh, Mestre Divino, conceda que não busquemos tanto ser consolado 
para consolar; ser entendido quanto entendido; ser amado quanto amor. Pois é dando que 
recebemos; é perdoando que somos perdoados; e é na morte que nascemos para a vida eterna. 
Amen.' 

 

 

 

 

 



Sunday, July 22, 2018 

Individual reflection  
Refletiram em todas as partes do dia em Jesus e o seu próprio baptismo continuem refletindo 
lendo “uma litania da Pessoa.” Que linha (s) atraiu vossa atenção? Como sua identidade em 
Cristo levou-o a sua jornada aqui? 

Uma Litania da Pessoa 

imagem de Deus 

nascido da respiração de Deus 
vaso do amor divino 
depois de sua semelhança 
morada de Deus 
capacidade para o infinito 
eternamente conhecido 
escolhido de Deus 
casa da majestade infinita 
permanecendo no Filho 
chamado da eternidade 
vida no senhor 
templo do Espírito Santo 
ramo de Cristo 
 
 
 
 
receptáculo do Mais Alto 
fonte de água viva 
herdeiro do reino 
a glória de deus 
morada da Trindade. 
Deus canta essa litania 
eternamente em sua Palavra. 
Este é quem você é. 
 

Monge Trapista Anônimo da Abadia de Gethsemane 

 

 


