MINISTRAR COMO JESUS
No âmago do evangelho está o amor de Deus demonstrado no sacrifício de Cristo que intervêm
em favor do necessitado e nos redimiu ao nos adotar em Sua família (Gálatas 4: 5-7). Este
evangelho de amor deve motivar-nos a amar e cuidar dos órfãos e crianças vulneráveis.

Todos podem fazer alguma coisa
Edward Everett Hale, o ilustre poeta e ex-capelão do Senado dos EUA, captou eloquentemente a
essência do dever de cada americano:
“Eu sou apenas um, mas eu sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. O que
posso fazer, isso devo fazer. E o que devo fazer, pela graça de Deus, farei.”1
Sim, TODOS PODEM FAZER ALGUMA COISA!

O corpo de cristo
Paulo usa o corpo humano para ilustrar a função e atividade da Igreja. Alguns de nós são mãos e
alguns são pés, enquanto outros são dedos das mãos e dos pés. Outros ainda são olhos ou ouvidos.
Somos um grupo de pessoas que se unem com diferentes dons espirituais, paixões, personalidades,
experiências, para se unir para o bem comum dos outros. Observe como Paulo o descreve em
1Coríntios 12: 14-20:
“Pois o corpo não é composto dum só membro, mas muitos. Se o pé disser: Porque não sou mão,

não sou do corpo; não será por isso do corpo? E se a orelha disser: Porque não sou olho não sou
do corpo; não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse um olho, onde estaria o sentido da
audição? Se todo o corpo fosse uma orelha, onde estaria o olfato? Mas com este formato, Deus
colocou os membros no corpo, cada um deles, como ele escolheu. Se todos fossem um único
membro, onde estaria o corpo? Assim como Deus fez, há muitas partes, mas um só corpo.”
De acordo com Jason Johnson da Igreja Aliança Cristã para Órfãos, no Corpo de Cristo, ninguém
é chamado para fazer tudo, mas todos são chamados para fazer alguma coisa. É assim que as nossas
igrejas devem trabalhar juntas com os dons e talentos que Deus nos deu para o bem comum de
todo o corpo.
Qual é o conselho do Espírito de Profecia sobre "fazer alguma coisa" por esses órfãos e crianças
vulneráveis? Ouça o que Ellen White escreve:
“Meus irmãos e irmãs, peço que considerem este assunto com cuidado. Pensem nos órfãos sem
pai e mãe. Os vossos corações não estão agitados ao testemunhar esse sofrimento? Veja se alguma
coisa pode ser feita para os socorrer neste desamparo. Tanto quanto está em nosso poder, façam
lares para os sem-abrigo. Que todos estejam prontos para desempenhar uma parte na ajuda ao
desenrolar deste trabalho. O Senhor disse a Pedro: “Apascenta meus cordeiros”. Essa ordem é para
nós e ao abrirmos nossas casas aos órfãos, estamos a ajudar a cumpri-la. Não deixemos Jesus ficar
desapontado connosco.” 2
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Se as Escrituras e o Espírito de Profecia, ambos, ordenam que o Corpo de Cristo cuide dos órfãos,
estamos realmente a envolver-nos em seu favor? A pesquisa revelou alguns resultados
interessantes.
Recentemente, o Barna Group trabalhou com a Fé, Iniciativa e Ação (Faith to Action Initiative) e
Mudar a Maneira de Cuidar (Changing the Way We Care) para conduzir uma pesquisa com 3.000
cristãos dos EUA para perceber melhor a sensibilidade e o apoio aos orfanatos. O estudo mostra
que 1 em cada 5 entrevistados relata doações para orfanatos, lares de crianças ou outras formas de
assistência às crianças num serviço prestado em lares. Foi estimado que 3,3 biliões de dólares
foram doados, e cerca de 4 milhões deste grupo visitaram orfanatos em viagens missionárias para
mostrar apoio. O estudo geral destaca o fato de que a grande maioria dos cristãos dos EUA (86%)
acredita que os orfanatos são uma resposta positiva às necessidades das crianças vulneráveis3
Louvado seja o Senhor, pois muitos cristãos estão fazendo alguma coisa para apoiar
financeiramente orfanatos. E aqueles que não têm muito para doar? Eles também podem fazer
alguma coisa? Se acreditarmos que somos chamados a fazer alguma coisa para servir a órfãos e
crianças vulneráveis e suas famílias, então ficaremos felizes em procurar o que fazer.
Jason Johnson, Diretor Nacional de Iniciativas para os órfãos da Igreja Aliança Cristã, contou uma
história inspiradora que ilustra esta filosofia. Em suas próprias palavras, ele disse:
“Recentemente conheci um senhor idoso em Oklahoma. Eu tinha terminado de falar num encontro
da igreja e estava de serviço na distribuição da comida essa noite. Parte da minha mensagem incluía
um apelo à igreja para capacitar cada membro individual para "encontrar alguma coisa onde possa
servir e entender que não somos todos chamados a fazer as mesmas coisas, mas que todos nós
somos capazes de fazer algo de acordo com o dom que Deus nos concedeu. Após a mensagem, ele
também queria dizer-me qual era a “alguma coisa” que podia fazer para o Senhor.
Ele disse-me que fazia o melhor churrasco do estado (uma afirmação ousada!) E que SENTIA um
chamado para servir em qualquer acontecimento relacionado com o ministério de assistência a
órfãos da igreja, incluindo dar repouso à noite aos casais adotivos, ajudar na reunião de informação
para envolver-se neste ministério e até mesmo levar refeições para as famílias que adotaram uma
criança. Ele disse que ajudaria enquanto não estivesse em posição de trazer uma criança para sua
casa. Certamente que ele pode fazer muito ao servir aqueles que já tinham crianças em casa. Para
ele, era significativo garantir que essas famílias da igreja tivessem o melhor churrasco, alimento e
ajuda de Oklahoma. Que presente!”
Observe, ele foi claro sobre 2 coisas:
1. Ele sabia o que não podia fazer.
2. Ele sabia o que poderia fazer.
Ele resolveu fazer o que pudesse com excelência e paixão pelas famílias. Isso é o que significa
"encontrar alguma coisa para servir". 4
Sim, cada igreja, todos podem trabalhar juntos para fazer algo pelos órfãos e crianças vulneráveis.
Novamente, Paulo nos lembra de como as partes do nosso corpo funcionam como se fossem uma
em Romanos 12: 4-5:
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“Pois como em um só corpo temos muitos membros, e os membros nem todos têm a mesma
função, então nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns
dos outros.”
Portanto, a mensagem que estamos transmitindo neste ano de 2021 é esta: Todos podem fazer
alguma coisa. . . Assim, ENCONTRE ALGO PARA FAZER!
Encontre o que precisa fazer porque Deus deu a cada um de nós dons e talentos diferentes,
experiências e personalidades únicas para servirmos outros. Portanto, faça uma rápida
autoavaliação para identificar o que poderá e o que não poderá fazer para servir a este grupo
especial de crianças. Alguns de vós poderão adotar crianças, mas outros podem encontrar outras
maneiras de servi-los e apoiá-los.
O que significa “todos podem fazer alguma coisa” na sua igreja? Talvez seja como este diagrama?5
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Se algumas famílias adotarem órfãos nas suas casas, o restante dos membros pode ajudar a suster
essas famílias, fornecendo uma variedade de serviços, como no diagrama.
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Desenvolver um Ministério Central
Amar e cuidar dos órfãos e crianças vulneráveis não deve ser apenas um ministério lateral da igreja.
Deve ser um ministério CENTRAL! Tiago 1:27 exorta-nos fortemente para: “A religião que Deus
nosso Pai aceita como pura e sem defeito é esta: cuidar dos órfãos e viúvas em suas aflições e
evitar ser contaminado pelo mundo”.
Isaías 61: 1-3 afirma claramente que o Messias veio para “trazer boas novas aos pobres, curar os
contritos de coração, proclamar a libertação dos cativos e libertar os prisioneiros”. Da mesma
forma, pede-se à igreja que ministre como Cristo, estendendo a mão aos pobres e de coração ferido.
Portanto, é importante que a igreja desenvolva uma estratégia que comunique consistentemente o
coração de Deus em favor dos órfãos e vulneráveis e busque fornecer oportunidades para os
membros envolverem-se ao longo do ano.
Eventos anuais como o Dia Mundial dos Órfãos e Crianças Vulneráveis ou o Dia Mundial de
Oração pelas Crianças em Risco são poderosos para tocar o coração de muitos, motivando-os a
estender a mão para essas crianças. No entanto, quando acabar, esperamos por mais um ano antes
de ter os membros estimulados novamente para a ação. Na realidade, estamos a comunicar a
mensagem de que a nossa igreja se preocupa com este ministério apenas algumas vezes por ano.
Devemos nos mover do exterior para o Centro. Fale sobre este ministério aos ministérios da igreja
em geral, ao invés de apenas ser um evento “especial” uma vez por ano. Ao longo do ano inclua
passos menores para servir as crianças no geral. Talvez possa concretizar passos mais consistentes
como os seguintes:
• Transportar órfãos à escola.
• Piquenique para crianças órfãs e sem-abrigo.
• Domingo com alimento para crianças vulneráveis
• Semana de sensibilização como Cuidar de Órfãos.
• Série de sermões para a Semana de Oração sobre Órfãos.
• Projeto missionário para órfãos / crianças vulneráveis.

Expandir o espaço de serviço
A igreja pode desenvolver uma estratégia para expandir o espaço para envolver os membros em
diversos ministérios para órfãos e crianças vulneráveis. A igreja pode estar envolvida em vários
aspetos ligados a questões de sem-abrigo e crianças na rua, programas de apadrinhamento infantil,
ministérios infantis diversos, aconselhamento, tutoria, ministérios na prisão e pais sem poder
acompanhar filhos, tudo isto inclui cuidar de crianças vulneráveis e órfãs. Colabore com os outros
ministérios da igreja para incluir muitos mais membros envolvidos enquanto trabalham com
crianças, tições, desbravadores, grupos de jovens, serviços comunitários e outros. Vamos romper
com nossa mentalidade de "ilha" e trabalhar juntos para alcançar essas crianças infelizes.
A igreja pode familiarizar os membros com programas internacionais de apadrinhamento infantil
e organizações que ajudam órfãos, como Restaurar uma Criança (Restore a Child) e Cuidado
Internacional da Criança (International Children’s Care), ambos operados por adventistas do
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sétimo dia. Convide representantes dessas organizações para falarem à igreja, proporcionando
oportunidades para os que são apaixonados por essas crianças desempenhem um papel mais ativo.
Está pronto para enfrentar este desafio? Está pronto para fazer algo pelos órfãos e crianças
vulneráveis? Reserve um tempo para “encontrar alguma coisa para servir”, onde pode fazer algo
para servir crianças. Procure “alguma coisa” onde possa fazer e comprometer-se com este
ministério. Deus lhe dará poder para seguir em frente.
Claramente, Ellen White nos lembra da promessa de Deus ao ajudar-nos e encorajar-nos a
envolvermo-nos com estas crianças: 6
“A Palavra de Deus está repleta de instruções sobre como devemos tratar a viúva, o órfão, o
necessitado e o pobre sofredor. Se todos obedecessem a esta instrução, o coração da viúva cantaria
de alegria; crianças famintas seriam alimentadas; o destituído seria vestido; e aqueles que estão
prestes a perecer seriam reavivados. Seres celestiais olham para os crentes imbuídos de zelo para
honrar Cristo, e ao nos colocarmos no canal da Providência Divina, esses mensageiros celestiais
nos darão um novo poder espiritual, para que podermos combater as dificuldades e triunfar sobre
os obstáculos.”
Então, irmãos e irmãs, vamos em frente! Vamos fazer algo pelos órfãos e crianças vulneráveis!
Que Deus abençoe a todos enquanto procuram assumir este compromisso de ajudar órfãos e
crianças vulneráveis. Lembro:

Ninguém é chamado a fazer tudo, mas todos são chamados a fazer
alguma coisa.
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