
Mc. 9. 35 a 38 - E ele, assentando-se, chamou os doze e 
disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o 
derradeiro de todos e o servo de todos. E, lançando mão 
de uma criança, pô-la no meio deles e, tomando-a nos 
seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma 
destas crianças em meu nome a mim me recebe; e 
qualquer que a mim me receber recebe não a mim, mas 
ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, 
vimos um que, em teu nome, expulsava demônios, o qual 
não nos segue; e nós proibimos, porque não nos segue. 
Jesus, porém, disse: Não proibais, porque ninguém há 
que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de 
mim.

Toda pessoa que prega a palavra de Deus é um servo 
distribuindo pão do céu de graça para as pessoas.

Devemos servir as pessoas com o nosso amor, com 
atitudes nobres e de forma voluntária, como se 
estivéssemos servindo ao Senhor.

Devemos nos preocupar e nos importar com as pessoas 
como Jesus se importava.

Jesus se colocava à disposição das pessoas, como 
conselheiro e fazia parte da vida delas.

Tenho plena consciência das batalhas que enfrentamos 
todos os dias, mas o Senhor nos chamou para servi-lo. O 
grande desafio é este: em meio às próprias batalhas, 
ajudar pessoas menos experientes e mais frágeis a 
enfrentar as sua lutas, pois foi esse o estilo de vida que 
Jesus escolheu para si. Nós, os seus discípulos, 
precisamos seguir esse caminho, pois quando fazemos 
isso, cumprimos a lei de Cristo (Gl. 6:2).

Amados discípulos, não vivemos mais em trevas, por isso 
temos uma visão mais ampla do reino de Deus e assim 
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sabemos que em cada atitude nossa Ainda não há informações se a razão dos 
teremos respaldo e apoio do Espírito crimes é religiosa ou étnica. Os protestos 
Santo. Quando servimos a Jesus em violentos aconteceram enquanto o 
sinceridade, não viveremos de batalha em primeiro-ministro e 
batalha, mas sim de vitória em vitória, , Abiy Ahmed, estava em visita 
precisamos observar mais a necessidade oficial à Rússia. Os tumultos começaram 
dos outros. após o ativista e opositor do governo da 

Etiópia, Jawar Mohammed, denunciar que 
Perguntas: estava correndo risco de ser assassinado a 

mando do primeiro-ministro. Uma das 
1. Você tem consciência de que Jesus te formas que o governo encontrou de 
chamou e que não foi você que o eliminá-lo era retirando o esquema de 
escolheu? (Jo. 15:16 e 17). segurança da casa dele em Adis Abeba. 

Entretanto, as autoridades negaram a 
2. Você é um escolhido do Senhor, mas o alegação.
que tem feito com tão grande honra? 
(Rm. 2:10).

3. Você tem deixado de fazer as coisas pra 
Deus pelo teu lazer?

Ajude-me na campanha do quilo! “Disse 
Jesus: estive fome e me deste de comer, 
estive nu e me vestiste, estive preso e me 
visitaste. Ide e pregai o Evangelho”.  
P r e c i s a m o s  o b e d e c e r  a  e s s e s  Por dois dias, milhares protestaram nas 
direcionamentos. ruas da capital e em outras regiões para 

mostrar suporte a Jawar e denunciar as 
ações do governo. “Mas o que ele começou é 
como uma marcha solidária que se tornou 
rapidamente em violência étnica e ataques 
estimulados pela religião. A polícia atirou 

Três evangelistas são mortos em em 13 pessoas e muitos outros foram 
protestos na Etiópia mortos por pedradas e feridos por grupos 

rivais”, reportou um informante. Uma 
A morte de quase 70 pessoas na , no proeminente igreja cristã do país reclamou 
dia 23 de outubro, tem movimentado a da discriminação que os cristãos sofrem dos 
equipe de investigação da Portas Abertas. muçulmanos extremistas, declarou ainda 
Foi reportado que três evangelistas foram que estão impotentes para ajudar e 
assassinados nesse período, um deles proteger todas as pessoas. A igreja fez uma 
dentro da igreja. Os corpos dos cristãos vigília na capital da Etiópia em lembrança 
sofreram mutilação, além disso, a igreja dos que perderam a vida nos últimos 
Full Gospel em Boreda, foi incendiada. protestos.

ganhador do prêmio 
Nobel da Paz

Etiópia

Protestos na Etiópia deixam um saldo de quase 70 mortos e 
muitos feridos (foto: Reuters)

Missoes~
e o mundo

https://www.portasabertas.org.br/


02/nov - Fabrício Lobo 15/nov - Sônia Lobo
02/nov - Jorge Mendonça 18/nov - Idiana Oliveira
04/nov - Victor  Barbosa 19/nov - Desirée Ribeiro
06/nov - Gabriele Alves 23/nov - José Eduardo Garcia
07/nov - Almir Branco 24/nov - Sueli Neves
09/nov - Rosânia Nunes 29/nov - Katherine  Alves
15/nov - Adeilda de Almeida 30/nov - Raissa Alves

MISSÃO 
Saciar a sede do mundo com a 

Aquele que é a Água da Vida 

(Apocalipse 22:17).

VISÃO
 

Ser uma comunidade de famílias e 

discípulos fundamentados nos 

princípios do Reino de Deus, 

c o n v e r t e n d o  h o m e n s  e m  

sacerdotes, esposas e mães em 

mulheres sábias e filhos em 

modelos de obediência, para que 

todos sejam referenciais de Jesus 

Cristo para o mundo.

VALORES
 

- Viver o Reino de Deus. 
 

- Manifestar o Corpo de Jesus 

Cristo.
 

- Estabelecer o governo do 

Espírito Santo. 
 

- Exercer paternidade através dos 

cinco ministérios.
 

- Cuidar do órfão, da viúva e do 

necessitado.
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Meus avós já estavam casados há mais de cinqüenta anos e 
continuavam jogando um jogo que haviam iniciado quando 
começaram a namorar. A regra do jogo era que um tinha que 
escrever a palavra "NEOQEAV" num lugar inesperado para o outro 
encontrar e assim quem a encontrasse deveria escrevê-la em 
outro lugar e assim sucessivamente.

Eles se revezavam deixando "NEOQEAV" escrita por toda a casa, e 
assim que um a encontrava era sua vez de escondê-la em outro 
local para o outro achar, escreviam "NEOQEAV" com os dedos no 
açúcar dentro do açucareiro ou no pote de farinha para que o 
próximo que fosse cozinhar a achasse.

Escreviam na janela embaçada pelo sereno que dava para o pátio 
onde minha avó nos dava pudim que ela fazia com tanto carinho.

"NEOQEAV" era escrita no vapor deixado no espelho depois de um 
banho quente, onde a palavra iria reaparecer depois do próximo 
banho.

Uma vez, minha avó até desenrolou um rolo inteiro de papel 
higiênico para deixar "NEOQEAV" na última folha e enrolou tudo 
de novo. 

Não havia limites para onde "NEOQEAV" pudesse surgir. 
Pedacinhos de papel com "NEOQEAV" rabiscado apareciam 
grudados no volante do carro que eles dividiam. Os bilhetes eram 
enfiados dentro dos sapatos e deixados debaixo dos travesseiros.

NEOQEAV" era escrita com os dedos na poeira sobre as prateleiras 
e nas cinzas da lareira. Esta misteriosa palavra tanto fazia parte da 
casa de meus avós quanto da mobília. 

Feliz aniversário

A história do - neoqeav -



Levou bastante tempo para eu passar a entender Por algum tempo, meu avô resolveu ir à igreja 
e gostar completamente deste jogo que eles sozinho, orando a Deus para zelar por sua 
jogavam.  Meu ceticismo nunca me deixou esposa.
acreditar em um único e verdadeiro amor, que 
possa ser realmente puro e duradouro. Então, o que todos nós temíamos aconteceu. 

Vovó partiu.
Porém, eu nunca duvidei do amor entre meus 
avós. Este amor era profundo. Era mais do que "NEOQEAV" foi gravada em amarelo nas fitas cor-
um jogo de diversão, era um modo de vida. Seu de-rosa dos buquês de flores do funeral da vovó. 
relacionamento era baseado em devoção e uma Quando os amigos começaram a ir embora, 
afeição apaixonada, igual as quais nem todo minhas tias, tios, primos e outras pessoas da 
mundo tem a sorte de experimentar. família se juntaram e ficaram ao redor da vovó 

pela última vez. Vovô ficou bem junto do caixão 
O vovô e a vovó ficavam de mãos dadas sempre da vovó e, num suspiro bem profundo, começou a 
que podiam. Roubavam beijos um do outro cantar para ela. Através de suas lágrimas e pesar, 
sempre que podiam. a música surgiu como uma canção de ninar que 

vinha bem de dentro de seu ser.
O vovô e a vovó ficavam de mãos dadas sempre 
que podiam. Roubavam beijos um do outro Me sentindo muito triste, nunca vou me esquecer 
sempre que se batiam um contra outro naquela daquele momento, porque eu sabia que mesmo 
cozinha tão pequena eles conseguiam terminar a sem ainda poder entender completamente a 
frase incompleta do outro e todo dia resolviam profundeza daquele amor.
juntos as palavras cruzadas do jornal.

Aposto que a esta altura você deve estar se 
Minha avó cochichava para mim dizendo o perguntando: “Mas o que NEOQEAV significa?”
quanto meu avô era bonito, como ele havia se 
tornado um velho bonito e charmoso e se gabava NEOQEAV = Nunca Esqueça O Quanto Eu Amo 
de dizer que sabia como pegar os namorados Você
mais bonitos. 

Antes de cada refeição eles davam graças a Deus 
e bênçãos aos presentes por sermos uma família 
maravilhosa, para continuarmos sempre unidos 
e com boa sorte; mas uma nuvem escura surgiu 
na vida de meus avós: minha avó tinha câncer de 
mama. A doença tinha primeiro aparecido dez 
anos antes, como sempre, vovô estava com ela a 
cada momento. 

Ele a confortava no quarto amarelo deles, que ele 
havia pintado dessa cor para que ela ficasse 
sempre rodeada da luz do sol, mesmo quando ela 
não tivesse forças para sair.

O câncer agora estava de novo atacando seu 
corpo. Com a ajuda de uma bengala e a mão firme 
do meu avô, eles iam à igreja toda manhã e minha 
avó foi ficando cada vez mais fraca, até que, 
finalmente, ela não mais podia sair de casa.
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