
Jo.21.15  - E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão 
Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? 
E ele respondeu: Sim, Senhor; tu sabes que te amo. Disse-
lhe: Apascenta os meus cordeiros. 

A pergunta mais importante que Pedro já teve de 
responder, foi se ele tinha amor devotado ao seu Senhor; 
no caso, para reconhecer se amava para servir, pois o 
serviço prestado ao Senhor seria um ato de amor.

Neste caso, "amor" traduz duas palavras diferentes em 
grego. A primeira, ágape, significa o amor inteligente e 
com propósito; sobretudo racional e da vontade.

A segunda, phileo, envolve afeição calorosa, uma 
amizade real com profundidade e natural das emoções e, 
portanto, um amor mais pessoal e afetivo. Com o 
emprego dessas duas palavras, Jesus indica que o amor 
de Pedro não deve ser somente uma vontade, mas 
também um desejo profundo, do coração; amor este que 
brota tanto da determinação, quanto do afeto pessoal, 
pois não é só emoção, mas um esforço particular.

A pergunta que Jesus dirigiu a Pedro também é a Sua 
grande pergunta para todos os crentes.

Todos nós devemos ter amor a Jesus, além de devoção 
pessoal e de coração a Ele (João 14.15 e 16; João 16. 27; e 
Tg 1.12).

O Pai ama todas as pessoas (João 3.16). Mas também é 
verdade que Ele tem um amor familiar especial àqueles 
que, por meio de Jesus, estão reconciliados com Ele e o 
amam, permanecendo leais a Ele mesmo em meio às 
tribulações deste mundo. Nosso amor a Jesus leva o Pai a 
nos amar ainda mais. Um Amor correspondido na 
melhor forma de amar.
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Perguntas. O Checkpoint Charlie foi um dos pontos de 
passagem mais conhecido entre a 

Antes preciso esclarecer algo. Pedro, por Alemanha Ocidental e Oriental no muro de 
amar a Jesus, abriu mão de tudo para Berlim durante a Guerra Fria
servir a Ele e morreu numa cruz de cabeça 
para baixo. O Checkpoint Charlie foi um dos pontos de 

passagem mais conhecido entre a 
O Senhor tem sido prioridade em sua vida? Alemanha Ocidental e Oriental no muro de 
Ou seja, você abre mão do lazer e das Berlim durante a Guerra Fria
coisas que você gosta de fazer para estar 
em comunhão com o corpo de Cristo? O muro de Berlim surgiu em 13 de agosto de 
(Hebreus 10, 24 e 25) 1961. O fundador da Portas Abertas, Irmão 

André, foi um dos primeiros a passar pelo 
1. Você leva uma vida de gratidão ao Checkpoint Charlie, um dos pontos de 
Senhor, ou uma vida de questionamentos e passagem mais conhecido no muro de 
de observações a respeito da vida dos Berlim entre a Alemanha Ocidental e 
outros?  (Gálatas 6, 1 ao 4) Oriental utilizados na Guerra Fria. Ele tem 

memórias vívidas do impacto do muro: “O 
2.  Você é zeloso com as coisas do Senhor fluxo de refugiados sob as regras 
(como atenção aos horários de culto, comunistas foi impedido durante a noite. 
dízimo, ofertas), e se importa com as Não havia saída, ninguém podia escapar. O 
necessidades da igreja? (Tito 2, 11 ao 15) resultado foi uma onda de suicídios porque 
 eles perderam a esperança”, conta Irmão 
Atenção! Leiam os textos sugeridos nas André.
perguntas.  

O regime tinha como base um controle 
 Obs.: Ajudem-me na campanha do quilo! rígido. A igreja era isolada e ameaçada. 
Jesus disse: Tive fome e me destes de Johan Companjen, colega do irmão André, 
comer, estive nu e me vestistes, estive explica: “Na época, os comunistas não 
preso e me visitastes. Ide e pregai o toleravam cristãos de maneira nenhuma. Os 
Evangelho.  Precisamos obedecer  esses cristãos se sentiam completamente 
direcionamentos. abandonados”. Mas apesar das ameaças, 

detenções e prisões, uma memória 
constante do Irmão André é que a igreja 
mostrou força.

Em 1982, a Portas Abertas decidiu priorizar 
o trabalho na União Soviética, focando dois 
projetos principais: alcançar os 10 milhões 

Saiba como cristãos de diversos países de cristãos russos ortodoxos que não 
estão conectados à queda do muro de tinham Bíblias e fortalecer as igrejas em 
Berlim, um evento que mudou o mundo há repúblicas islâmicas da União Soviética, 
30 anos dando a eles meios para alcançarem os 

Missoes~
e o mundo



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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vizinhos muçulmanos. Além disso, paralelamente, 
ocorria uma campanha de oração, que durou sete anos. A 
Igreja Nikolai, em Lípsia, na Alemanha Oriental, orou por 
paz toda segunda-feira, desde 1982. De apenas alguns, os 
números cresceram, e os encontros de oração se 
tornaram o foco para pessoas que desejavam mudança. 
Em outubro de 1989, cerca de 70 mil pessoas se reuniram 
do lado de fora da igreja.

Lentamente, as coisas começaram a acontecer e o 
impacto foi visto no mundo político e na Portas Abertas. 
A partir de 1987, muitos prisioneiros religiosos foram 
soltos dos campos de trabalho e de celas das prisões. Em 
1985, havia 340 cristãos presos, em março de 1990, 
apenas 17. Em 1988, a economia soviética entrava em 
crise. O presidente Gorbachev, buscando apoio para um 
programa de reestruturação, prometeu que os cristãos 
seriam reconhecidos e as igrejas começaram a ser 
reabertas. No mesmo ano, as regulações postais 
mudaram, permitindo que dezenas de milhares de Novos 
Testamentos fossem enviados aos cristãos e igrejas por 
toda a União Soviética. O Irmão André aproveitou a 
abertura para firmar um acordo: no ano da celebração de 
mil anos da Igreja Ortodoxa Russa, a Portas Abertas iria 
presenteá-los com 1 milhão de Novos Testamentos. 
Então, em novembro de 1989, ficou claro que a mudança 
abrangia todo o bloco comunista. A queda do muro de 
Berlim foi um sinal de que as coisas não seriam mais as 
mesmas. Um membro da equipe da Portas Abertas 
relembra aquele dia: “Meu colega e eu entramos no carro 
e dirigimos até Berlim para sermos parte dessa ocasião 
histórica. Que alegria! Que resposta de oração!”.



Aqui vem a surpresa. Ao contrário de seus 
compatriotas, ela reconheceu Jeová como 
"Deus em cima nos céus e embaixo na 
terra" (verso 11). E a maior de todas as 
surpresas: através da descendência dessa 
ex-meretriz, veio o Filho unigênito de 

Dentre os que me conhecem, farei menção Deus (Mt. 1:1-16)!
de Raabe. O Senhor, ao registrar os povos, 
dirá: Este nasceu lá. Sl. 87:4 e 6. Se, mesmo não desculpando o pecado, 

Deus leva em conta as circunstâncias que 
Raabe foi a prostituta de Jericó que moldaram a vida de uma pessoa, 
escondeu os dois espias. Conforme a deveríamos nós ser menos compassivos 
tradição judaica, ela se casou com um ao julgar os outros? Quão gratos podemos 
deles depois da queda da cidade. ser porque, no dia do final ajuste de 

contas, um misericordioso Pai celeste leva 
Dizem que a prostituição é a mais antiga em consideração o fato de que "este [ou 
profissão do mundo. Mas isso não a torna esta] nasceu lá"! Em Jericó, talvez?
uma ocupação honrosa. A maioria das 
pessoas a considera uma destruidora do 
tecido moral da família e da sociedade.

Como é que começa a prostituição? 
Estudos sociológicos revelam que a 
grande maioria das meninas que se 
tornam prostitutas foram iniciadas em sua 
carreira ainda crianças, por homens que 
eram seus parentes próximos e abusavam 
delas - tios, irmãos, pais e até avôs! 
Calcula-se que 75 por cento das 
prostitutas foram vítimas desses abusos 
na infância.

É difícil imaginar que Deus tenha tido 
alguma coisa a ver com uma casa de má 
fama, ou que tivesse cooperado com Seu 
p o v o  q u e  u s o u  u m  d e s s e s  
estabelecimentos como esconderijo. Mas 
isso não é tudo. Além de ser prostituta, 
Raabe era mentirosa. Disse que não sabia 
para onde os espias tinham ido ao saírem 
de sua casa, quando ela mesma os havia 
escondido no teto da casa (Js. 2:4-6).

Raabe
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