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A maneira como Jesus cuidou dos outros durante seu 
ministério terrestre deve nos inspirar a seguir
seus passos. Um dia, ao notar uma movimentação 
entre Jesus e Seus discípulos, a multidão veio ao
seu encontro. Cheio de compaixão, Jesus passou o dia 
inteiro ensinando, abençoando e curando. Foi
um banquete espiritual. Ao pôr do sol, os discípulos 
pediram a Jesus para dispensar a multidão para
que buscassem alimento (Marcos 6:36). A multidão 
logo �caria com fome, e não havia onde comprar
pão no deserto.
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Mas, em vez de atender ao pedido bastante razoável 
dos discípulos, Jesus lhes fez um convite:
“Deem-lhes vocês algo para comer” (Marcos 6:37, NVI). 
Essa resposta inesperada revela não somente
a preocupação de Jesus para com as necessidades 
espirituais e temporais das pessoas, mas também
mostra Seu desejo de nos usar para prover àqueles 
com quem Ele se importa. E isso é parte de nossa
missão: “Ao vermos criaturas humanas em a�ição, seja 
devido a infortúnio, seja por causa de pecado,
não digamos nunca: Não tenho nada com isso” (O 
Desejado de Todas as Nações, p. 354).
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A história de Emilienne, de Madagascar, nos lembra 
que há muitas oportunidades ao nosso redor para
colocar um sorriso de volta no rosto das pessoas. Antes 
de 2015, Emilienne estava sempre com a testa
franzida. Ela era uma mãe solo cujos �lhos estavam 
sempre com fome, e não tinha condições de
enviá-los à escola. Então, ela se juntou ao projeto de 
segurança alimentar da ADRA em uma cidade
chamada Bikily. Lá ela recebeu treinamento, acesso a 
ferramentas agrícolas e sementes resistentes à
seca. Como resultado, ela começou sua fazenda. Ela 
plantou sorgo, batata-doce, mandioca e abóbora.
Agora ela pode prover alimentos e roupas para a sua 
família, além de pagar suas mensalidades
escolares e investir no futuro. Mais importante que 
tudo, agora ela anda com um enorme sorriso
estampado em seu rosto.
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Animação de textoO maravilhoso trabalho realizado pela ADRA deve 
nos motivar a também fazer nossa parte! Você
gostaria de seguir os passos de Jesus na missão e 
estampar sorrisos no rosto das pessoas? Ofertar é
um dos meios estabelecidos por Deus para aliviar o 
sofrimento, expressar Seu amor e trazer
esperança. Durante essa semana, podemos praticar 
o método do ministério de Cristo adorando com
nosso dízimo e ofertas sistemáticas e regulares, que 
chamamos de pacto. Que possamos colocar
nossos desejos por último e primeiro Deus.
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