
| Um texto… 
 
Uma vez que é Deus que nos chama, o discipulado abraça toda a nossa vida - os nossos hábitos pessoais e compromissos públi-
cos, as nossas vidas de trabalho e vida doméstica,  os nossos pensamentos e as nossas ações. Não há nada que façamos, nem 
há parte de quem somos, que esteja além do chamado de Jesus. Deus conhece e orienta cada parte de nossas vidas. 
“ E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levan-
tando-se, o seguiu.”Mateus 9:9  
(About Deepening Discipleship - The Methodist Church in Britain) 
 

| Um testemunho… 
 
Jogos Olímpicos 
Pode ser tentador pensar que os Jogos Olímpicos seriam de pouco interesse para o Distrito das Ilhas do Canal, situado no Canal 
da Mancha. Errado! 
Os metodistas de Jersey, inspirados pelo reverendo Billy Slatter, tiveram um entusiástico envolvimento com os Jogos Olímpicos. 
O Reverendo Billy e a sua equipa desenvolveram uma série de festividades cristãs e eventos realizados em Jersey durante todo 
o verão. Isto incluiu 12 festivais paroquiais, teatro e visitas de autores a escolas locais, exposições de arte, festivais de flores, 
corridas divertidas, bem como clubes de férias e serviços especiais. 
O festival de Jersey foi oficialmente reconhecido como parte da Olimpíada cultural, e demonstrou o profundo compromisso 
com a evangelização e missão ecuménica em Jersey. 
 

| Um desafio… 

 
Conte a alguém, mostre a alguém, seja alguém que acredita  em Cristo! 
 

| Uma oração… 
 

Senhor Jesus, o nosso desejo é conhecer-te mais e mais, para  te  podermos servir e amar  mais profundamente. Ajuda-nos à 
medida que buscamos aprofundar o nosso conhecimento para que possamos transmitir a tua palavra e assim sermos teus discí-
pulos. Amén. 
 
 
 
 

| Para saberes +…. 
 

…sobre o XV Fórum Ecuménico Jovem 2013 (Lamego), clica aqui 
…sobre o Fórum Ecuménico Jovem, clica aqui 
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XV Fórum Ecuménico Jovem 2013 

“Permanecei em Cristo…” (cf Jo 15, 7) 
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http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/9/9
http://www.ecumenismojovem.org/
http://ecumenismojovem.org/index.php?option=com_docman&Itemid=56&task=doc_download&gid=4

