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O

Junte-se a milhares de pessoas de todas as partes do
mundo e #IlumineOMundo ao prestar serviço. Este
calendário pode ajudá-lo com ideias de como dar tal como
Jesus deu durante todo o mês. Grande ou pequeno, um
simples ato pode espalhar a luz de Jesus Cristo.

Semana

1

Ilumine
o Mundo
Pense em formas de servir
os mais necessitados a nível
mundial.

Semana

2

Encontre formas de estender
a mão e servir a sua
comunidade.

3

Esta semana, demonstre
amor pelos que lhe são mais
chegados.

4

□□
□□

□□
□□
□□

□□
□□

Ilumine a
Sua Fé

Use esta última semana para
aumentar a sua própria fé
em Jesus Cristo.

□□

□□

3

Partilhe o que está a
fazer online usando o
#IlumineOMundo

3ª f.

Saiba mais sobre alguns dos
problemas de outro país.
Como é que pode ajudar?

□□

2ª f

1 de Dez.

Partilhe o seu legado
familiar. Convide um amigo
a participar de uma tradição
familiar Natalina.

2ª f

Faça uma oração em família.

□□
□□

□□
□□

Leve cada um dos seus
filhos a realizar determinada
atividade individualmente.

Estabeleça a meta de orar
de joelhos todas as manhãs
durante esta semana.

□□

□□

______________________________

4ª f.

5ª f.

□□

Almoce com alguém novo na
escola ou no trabalho.

Partilhe nas redes sociais
acerca de alguém que é um
exemplo de serviço Cristão.

Sáb.

Convide um viúvo ou uma
viúva para jantar.
______________________________
______________________________

Pergunte a um idoso
acerca de algumas das suas
experiências de vida.

4ª f.

Sáb.

Doe os seus telefones,
relógios ou outros
dispositivos eletrónicos
antigos a uma instituição de
caridade.

6ª f.

□□

Doe um brinquedo a um
hospital de crianças.

______________________________

5ª f.

6ª f.

□□

Ao jantar, diga a cada
indivíduo porque gosta
dele(a).

□□

Há algum familiar com quem
não fale já há muito tempo?
Telefone-lhe.

□□

Sáb.

Escreva um bilhete
manuscrito aos seus pais ou
sogros.
Faça tarefas com a sua família
na casa dos seus pais.
______________________________
______________________________

Dia de Natal

Assista (ou convide alguém
a assistir) a uma reunião
especial de Natal - está
convidado a assistir a uma
das nossas reuniões no dia 23
de dezembro.*

6ª f.

Sacrifique o valor da sua
refeição favorita e alimente
os que têm fome.

3ª f.

Telefone aos seus pais (não
envie uma mensagem de
texto).

Servirei ao…

______________________________

□□

Ajude a limpar a entrada para
a garagem de um vizinho
idoso.

Dia Mundial do Serviço

5ª f.

possa fazer para ajudar.

3ª f.

Ofereça-se para ajudar um
amigo a mudar de casa.

2ª f

4ª f.

______________________________

Oiça a história de um
refugiado. Veja se há algo que

Dom.

23-29 dez.

2

Faça um círculo no(s) dia(s) da
semana em que gostaria de
prestar serviço.

□□

Dom.

□□

2ª f

1

Selecione uma (ou mais!) ideias
semanais ou anote as suas
próprias ideias.

Ajude pessoas pelo mundo
fora por meio de doações de
caridade.

Dom.

16-22 dez.

Ilumine a
Sua Família

Semana

□□

9-15 dez.

Ilumine
a Sua
Comunidade

Semana

Dom.

2-8 dez.

Sábado

Instruções:

□□
□□
□□

4ª f.

5ª f.

Visite um templo ou outro
lugar religioso.
Coloque o seu despertador
a despertar 15 minutos
mais cedo para estudar as
escrituras.
Leia o relato do nascimento
do Salvador (Lucas 2:1-16).

6ª f.

□□

□□

Sáb.

Partilhe uma experiência
nas redes sociais em que a
oração o ajudou a carregar
um determinado fardo.
______________________________
______________________________
______________________________
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