DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL
“Escola Dominical presente na vida”

O METODISMO NO BRASIL (1)
1867 – 2017 - 150 anos de missão permanente em terras brasileiras
“O trabalho pioneiro de Junius Estaham Newman e família”

DEVOCIONAL – ESCOLA DOMINICAL (06/08/2017)
▪

Acolhida
Leitura Bíblica:
“Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por
nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. ” (Isaias 6.8)
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. ” (Marcos
16.15)
Dirigente:
Louvamos a Deus pelos homens e mulheres que aceitam o chamado do Senhor para a
missão de pregar o evangelho em todas as nações. Pessoas que partem de suas cidades,
sozinhos(as) ou com suas famílias, e seguem para diversos lugares, com seus corações
aquecidos pelo ardor missionário.
Depois da visita do Reverendo Fountain E. Pitts ao Brasil, em 1835, enviou-se o
primeiro missionário metodista, Reverendo Justin Spaulding, e sua família para iniciar o
trabalho metodista em terras brasileiras. Em seguida chegaram Daniel P. Kidder e sua esposa
Cynthia Harris Kidder e R. M. Murdy e esposa.
Justin Spaulding retorna para os Estados Unidos e a pesquisa histórica afirma que o
trabalho metodista cessa por cerca de 25 anos. No entando ficaram alguns leigos e leigas
metodistas. “Entre eles está Mary Walker, a heroína do metodismo Brasileiro. Mary (Martha)
Walker é o elo perdido entre as duas fases da história do Metodismo no Brasil. Interrompeu-se
a missão, não o trabalho, que certamente continuou vivo na casa de Martha (Mary) Walker.
Ela ficou com a tarefa de entregar ao novo pastor uma Bíblia de Almeida, em português,
que ela recebera do Rev. Kidder para entregar ao pastor que viesse substituí-lo. Quando Junius
Newman chegou ao Brasil em 1867, mais de um quarto de século depois Mary finalmente pôde
cumprir a sua tarefa e entregou a Bíblia ao seu novo pastor.”*
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Junius Estaham Newman* chegou ao Brasil em 1867 junto com sua esposa, seus filhos
e filhas. Foi nomeado pela Igreja Metodista Episcopal do Sul do EUA para dar início ao
trabalho metodista de forma permanente no Brasil. Louvemos, pois, com gratidão ao Senhor!
*Extraído de http://www.metodistavilaisabel.org.br/artigosepublicacoes/descricaocolunas.asp?Numero=1285
* Para saber mais sobre sua história acesse: http://www.metodistavilaisabel.org.br/metodismo/brasil.asp

▪

Oração de gratidão

▪

Cânticos: (sugestões para escolher)
-Com glória coroai (HE 130) http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/130-com-gloriacoroai.html
-Sede Fiéis (HE 409) http://www.hinarioevangelico.com/2010/05/409-sede-fieis.html
-Salmo 96 “Cantai ao Senhor” www.letras.mus.br/vencedores-por-cristo/513738/
-De todas as tribos www.letras.mus.br/guilherme-kerr/399830/
-Deus dos antigos www.letras.mus.br/hinario-presbiteriano-novo-cantico/1899754/

▪

Edificação
Para compartilhar:
“No tempo de J.E.Newman, os primeiros cultos aconteciam nas casas e nos terreiros
(quintais) dos crentes. Tempos depois, passaram a se reunir numa casa de madeira de chão
batido e cobertura de sapé, e que fora anteriormente, uma venda de bebidas alcoólicas”.1

http://www.metodistavilaisabel.org.br/artigosepublicacoes/cincoenta_annos.asp

1

▪

Cântico Final: (Sugestão)
-Sonda-me (www.letras.mus.br/aline-barros/1131959/)
- Proclamai as boas novas (Hino 408 do Hinário Evangélico)

▪

Oração Final

▪

Benção

http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/HistoriadoMetodismoBrasileiro.pdf
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O METODISMO NO BRASIL (2)
1867 – 2017 - 150 anos de missão permanente em terras brasileiras
“Um olhar especial para a educação”

DEVOCIONAL – ESCOLA DOMINICAL (13/08/2017)
(Em comemoração aos 150 anos do Metodismo no Brasil e ao Dia dos Pais, o tema desta devocional
associa a valorização da educação pelo movimento metodista e o compromisso dos pais e/ou
responsáveis com a educação na família)
•

Acolhida
Leitura Bíblica: “Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens,
educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente
século, sensata, justa e piedosamente, “ (Tito 2.11,12)
Dirigente:
“A Graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, graça que nos educa para viver com
sabedoria, justiça e amor. Os irmãos e irmãs que vieram da Igreja Metodista nos EUA, chegaram
ao Brasil desejosos de criar espaços de educação, como Frances S. Koger, ou simplesmente Fannie,
que fundou uma escola para crianças pobres em Piracicaba; como as irmãs Annie e Mary, filhas
do Junnius Newman; Marta Watts que abriu as portas do Colégio Piracicabano. Lembramos ainda
do Rev. Ransom, extremamente preocupado com o ensino das crianças, uma de suas primeiras
iniciativas foi organizar a Escola Dominical no Rio de Janeiro. Assim, para melhor instrução de
crianças e de adultos nos ensinamentos das Sagradas Escrituras, em fevereiro de 1883, deu à
publicidade as primeiras revistas para a Escola Dominical, respectivamente: A Nossa Gente
Pequena e Escola Dominical”.2
Todo o Louvor ao Nosso Pai Celestial que amorosamente nos ensina a viver, e capacita
homens e mulheres para a missão de ensinar.
(Sugestões: A. Algumas pessoas da comunidade podem se caracterizar e fazer uma
apresentação breve representando essas pessoas. B. Entrar com placas os nomes dessas pessoas
e também com os nomes de professores e professoras da Escola Dominical de sua Igreja local,
desde que ela foi fundada).
▪

2

Oração de gratidão

Adaptado de http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/HistoriadoMetodismoBrasileiro.pdf
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▪

Cânticos:
Sugestões
-Invocação (HE 75) http://www.hinarioevangelico.com/2009/04/075-invocacao.html
-Palavra vivificante (HE 144) http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/144-palavravivificante.html
-A Escola Dominical (HE148) http://www.hinarioevangelico.com/2009/07/148-escoladominical.html
-Buscai primeiro o Reino de Deus (www.letras.mus.br/corinhos-evangelicos/1262011/)
-Deus cuida de mim (www.letras.mus.br/kleber-lucas/46850/)

•

Edificação

“Ensinando de coração”

Textos Bíblicos:
“Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus,
se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir; para que temas ao
Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, e teu filho,
e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida; e que teus dias sejam prolongados. Estas palavras
que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; “ (Deuteronômio 6.1,2,6)
“Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem
os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. ” (Deuteronômio 5.16)
Sugestão de dinâmica: “Palavra escondida no coração”
Objetivo: Reforçar a importância de guardar no coração os ensinamentos de Deus. “Decorar” tem
como sentido “saber de coração”. Acreditava-se que o coração era o órgão da memória, daí “guardar
na memória” era “guardar no coração” 3
Material: Massinha de modelar na cor vermelha, pequenos papéis com versículos bíblicos de mais
ou menos 2 x 5 cm e, de preferência, versículos curtos ou apenas frases bíblicas.
1. Cada membro adulto receberá um papel com um versículo. Dê um tempo para que “decorem”
o versículo.
2. Entregue um pedaço de massinha de modelar (uma medida de mais ou menos 3cm x 3 cm ou
de uma bolinha de pingue-pongue).
3. As pessoas devem dobrar o papel com o versículo para colocar dentro da massinha e moldar
um coração.
4. Em seguida cada pessoa vai entregar para uma criança ou juvenil que deverão ler os versículos
para a Igreja.
Obs.: Tendo em vista o número de pessoas e o tempo disponível, talvez seja preciso adaptar a
dinâmica. Caso tenha muita gente, o membro adulto entregará para a criança e/ou juvenil e deverão
descobrir juntos. Outra sugestão é escolher algumas pessoas para ler para a Igreja.

3

http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/decorar/
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Reflexão da dinâmica:
Deus disse ao seu povo para guardar os Seus mandamentos de geração em geração. Pais, filhos
e filhas, netos e netas, deveriam conhecer e obedecer às instruções do Senhor. Deus lhes disse:
“As palavras que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração”. Era necessário primeiro ter as palavras
no coração, para depois as ensinar aos filhos e filhas.
O ensino eficaz é aquele que antes de sair de nossos lábios, encontrou espaço não apenas em
nossa memória, mas em nossa alma, em nosso coração (decorar - guardar no coração).
A educação foi e continua a ser valorizada pelo Metodismo, que chama a igreja para participar
desse “processo que se dá na caminhada de fé e se desenvolve no confronto da realidade histórica com
o Reino de Deus, promovendo transformação, libertação e capacitação” (Plano para Vida e Missão da
Igreja).
A educação continua a ser um dever e um privilégio dos pais, mães e outras pessoas
responsáveis, afim de que seus filhos e filhas possam receber ensinamentos valiosos para suas vidas,
para os(as) manter perto de Deus e distantes do pecado. Como diz o salmista: “Guardo no coração as
tuas palavras, para não pecar contra ti.” (Salmo 119.11)
Que os ensinamentos dos pais e professores(as), passem primeiro por seus corações, e depois
alcancem o coração de seus filhos, filhas, alunos e alunas. E que suas vidas ensinem mais do que suas
palavras.
▪

Finalizar com a leitura do texto abaixo:

(Texto integrante da Revista “Nossa gente pequena” produzida pelo Rev. Ransom em 1886 para o
ensino das crianças da Escola Dominical)4
Um belo sentimento de uma menina cristã japonesa
“Em uma reunião de oração de meninas
uma delas perguntou: - Como podemos glorificar
a Deus? Outra respondeu-lhe: - Vou dizer o que
penso: Mamãe esta primavera, comprou umas
sementes insignificantes e as semeou, logo
depois cresceram e deram lindas flores.
Nesse tempo uma vizinha fez-nos uma
visita e admirando-se da beleza das flores, pediu
a mamãe algumas sementes para plantar.
Provavelmente se ela tivesse visto só as
sementes, não havia de querer possuí-las, mas
como viu as flores teve grande desejo de cultivá-las. O mesmo dá-se com o ensino de Jesus.
Falando-se das verdades ensinadas nas escrituras, ninguém quer aceitá-las. Mas logo que veem
as verdades brotar em suas vidas pelas nossas palavras mansas e bons atos, dizem: Que lindas vidas!
4

http://memoria.bn.br/DOCREADER/DocReader.aspx?bib=813826&PagFis=1&Pesq=
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Que é o que as faz tão diferentes das nossas? E sabendo que é o santo ensino de Jesus, querem também
aprender desse ensino. É assim que as nossas vidas pregam o Evangelho mais do que nossas línguas”.
▪

Homenagem aos Pais
(Acesse o link www.metodista.org.br/liturgias e veja algumas sugestões...)

▪

Cântico Final: Eu e minha casa www.letras.mus.br/andre-valadao/134153/

▪

Oração de gratidão pelos pais – no altar

▪

Benção

6

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL
“Escola Dominical presente na vida”

O METODISMO NO BRASIL (3)
1867 – 2017 - 150 anos de missão permanente em terras brasileiras
“A Festa da Família Metodista”

DEVOCIONAL – ESCOLA DOMINICAL (20/08/2017)
(Todos os anos a Igreja Metodista se mobiliza na Campanha Nacional de Oferta para a Ação Social,
que tem início no terceiro domingo de agosto e termina no Dia Nacional de Ação de Graças. O objetivo
da mobilização é que toda comunidade metodista, espalhada pelo Brasil, promova ações especiais que
celebrem o amor, a solidariedade, a missão e angariem uma oferta para projetos missionários das
regiões eclesiásticas (para saber mais, acesse: <acaosocial.metodista.org.br>).
▪

Acolhida
Convide a congregação para dar as mãos, inicie o culto com uma oração e, ainda de mãos dadas,
convide a comunidade para ler (projetar o versículo) ou repetir a leitura bíblica.
Leitura Bíblica: “Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava
exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía; tudo, porém, lhes era comum. ” (Atos 4.32)
▪

Cântico:
Sugestões:
--Invocação (HE 73) http://www.hinarioevangelico.com/2009/04/073-invocacao.html
-Corpo e Família www.letras.mus.br/frutos-do-espirito/171510/
-Estamos reunidos aqui Senhor www.letras.mus.br/asaph-borba/280426/
-

▪

Orações comunitárias (frases de louvor e gratidão pela comunidade de fé)

▪

Participação especial das crianças
(Fazer na semana anterior). Prepare um coração de tamanho bem grande. Pode-se utilizar papel
cartão ou semelhante. As crianças devem desenhar nesse coração, pessoas adultas, jovens e
crianças, representando a comunidade. Depois recorte o coração em 6 partes diferentes para fazer
um quebra cabeça, que será montado durante a apresentação).
Cantar com as crianças o cântico “Canto do Povo Reunido”5 enquanto o coração vai sendo
montado. As crianças podem segurar o coração ou cola-lo em algum quadro.

5

(CD Evangelho, convite pra paz, faixa n° 8 – DNTC)
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▪

Louvor
Sugestões:
- Meu tributo (À Deus toda glória) www.letras.mus.br/victorino-silva/1587293/
- Tributo a Yehovah www.letras.mus.br/comunidade-da-graca/735323/

▪

Ofertório
(Sugestão: antecipadamente, preparar envelopes diferenciados para as ofertas especiais da
Campanha Nacional de Ação Social Metodista. As crianças podem desenhá-los).
- Busque e apresente as informações no site <acaosocial.metodista.org.br> e apresente os projetos
que serão beneficiados.
-Cântico: Barnabé www.letras.mus.br/guilherme-kerr/1116476/
-Oração de consagração das ofertas
▪

Edificação

Sugestão 1 – texto de Atos 4.32-37

“Um só coração”

Reflexão sobre 4 afirmações significativas do texto:
1- Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía.
2- Em todos(as) havia abundante graça.
3- Nenhum necessitado havia entre eles.
4- Distribuíam conforme a necessidade
Sugestão 2 – texto de 2 Coríntios 8.1-15; 9.6-15. “A graça da generosidade”
Reflexão sobre o ato de ofertar, que deve ser:
1- Com alegria
2- De forma voluntária
3- Conforme as suas posses
4- Para que haja igualdade
5- Para que Deus seja glorificado
Partilhe histórias e testemunhos de Projetos Sociais da Igreja Metodista que já foram abençoados
com as ofertas da Campanha em anos anteriores. Acesse : http://www.metodista.org.br/festa-da-familiametodista-2015

▪

Cântico
Eu quero te abençoar http://www.toquedepoder.com.br/PorTal/audio/c/toque2_1.pdf

▪

Oração

▪

Benção
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O METODISMO NO BRASIL (4)
1867 – 2017 - 150 anos de missão permanente em terras brasileiras
“Marcas do Metodismo: Evangelização e Discipulado”

DEVOCIONAL – ESCOLA DOMINICAL (27/08/2017)
(Neste último encontro de celebração pelos 150 anos de missão metodista permanente no Brasil,
trazemos a memória o avanço missionário nas regiões do norte e nordeste. Enfatizando a evangelização
e o discipulado que marcam o metodismo em nosso País. Sugerimos pesquisar fotos e curiosidades
sobre as Igrejas Metodistas no Norte e Nordeste)
▪

Acolhida

Leitura Bíblica: “[...] eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom
pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. ” (João 10.10b e 11)
Dirigente: Jesus chamou algumas pessoas para caminharem ao seu lado, repartiu com elas as boas
novas do Reino de Deus, e as enviou à todas as nações, para anunciarem as palavras de vida que haviam
recebido. Jesus veio para trazer vida e Ele nos envia para anunciarmos as boas novas a toda gente e
em todos os lugares. Louvemos ao Bom Pastor que nos dá vida e vida em abundância e que a nós
confiou o Evangelho.
▪

Oração de gratidão

▪

Cânticos
Sugestões
- Saudai o nome de Jesus (Hino 130 do Hinário Evangélico)
- A certeza do crente (Hino 388 do Hinário Evangélico)
- Em espírito e em verdade www.letras.mus.br/ministerio-koinonya-de-louvor/1026562/
- Sim eu creio www.letras.mus.br/ministerio-koinonya-de-louvor/544166/

▪

Edificação
“O Pai enviou Jesus. Jesus nos enviou”.
Leitura Bíblica: “Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a
vontade daquele que me enviou. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco! Assim como
o Pai me enviou, eu também vos envio. ” (João 6.38; 20.21)
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Breve texto sobre a missão metodista no norte e nordeste para cooperar com a reflexão
pastoral.
Estamos celebrando 150 anos de missão metodista permanente no Brasil. Depois da chegada
dos reverendos Newman e Ransom e suas famílias, outros irmãos e irmãs metodistas também
aceitaram os apelos missionários e foram em direção ao norte e nordeste do Brasil. Destacamos o rev.
Justus Nelson que em 1880 foi para Amazônia e, depois, junto com o povo metodista de lá, fundou a
Igreja Metodista Episcopal do Pará (1883), além de outras igrejas neste estado e no Amazonas. O Rev.
Nelson compôs diversos hinos, alguns estão no Hinário Evangélico: “Saudai o nome de Jesus”, “Achei
um bom amigo” e “A certeza do crente”.
Muitos irmãos e irmãs metodistas que vieram dos EUA, morreram por causa da febre amarela.
Esta doença ceifou a vida milhares de pessoas no país, inclusive a de algumas da família de Justus
Nelson. A história do metodismo no Brasil é fruto do trabalho de quem disse “sim” ao chamado do
Senhor. Essas pessoas se dispuseram a anunciar as boas novas do Seu Reino, pregando o evangelho e
fazendo discípulos e discípulas. Muitas delas sofreram perseguições, insultos, apedrejamentos,
doenças, falta de dinheiro e de apoio, mas viram nos campos brasileiros uma grande seara que não
podia ser ignorada. Que suas histórias sejam exemplo para que o povo metodista lembre,
continuamente, que Jesus continua a nos dizer: “Como o Pai me enviou, eu também vos envio” (João
20.21).
Que, com a Graça de Deus, possamos compreender, aceitar e cumprir este chamado divino.
▪

Cântico Final
Sugestões
-Embaixadores, avante! (Hino 405 do Hinário Evangélico)
-Proclamai as Boas Novas (Hino 408 do Hinário Evangélico)
-A colheita www.letras.mus.br/alda-celia/168778/

▪

Oração

▪

Benção
Para saber mais sobre o metodismo no Brasil
http://www.metodistavilaisabel.org.br/metodismo/brasil.asp
www.expositorcristao.com.br/2017/03/150-anos-de-metodismo-no-brasil-missao-crises-e-crescimento-na-1a-regiaoeclesiastica/
http://www.metodistavilaisabel.org.br/metodismo/brasil.asp
http://periodicos.est.edu.br/index.php/estudos_teologicos/article/viewFile/1349/1299

Rosiléia Flausino Dias Araujo
Departamento Nacional de Escola Dominical
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