
“Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e 
por causa das suas iniqüidades, são afligidos. A sua alma 
aborreceu toda comida, e chegaram até às portas da 
morte. Então, clamaram ao SENHOR na sua angústia, e 
ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, 
e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao 
SENHOR pela sua bondade e pelas suas maravilhas para 
com os filhos dos homens! E ofereçam sacrifícios de 
louvor e relatem as suas obras com regozijo!” – Sl.107.17 
à 22

Este texto fala da grande misericórdia de Deus para com 
os pecadores que são maus, que agem impiamente e que 
estão à beira da morte, conseqüência da impiedade. Eles 
clamam ao Senhor e Ele manda Sua Palavra para curar e 
livrar da destruição. Mas é necessário que esses passem 
a adorar e a louvar ao Senhor.

Ação da Palavra no poder do Espírito Santo - “Toda 
palavra de Deus é pura; escudo é para os que confiam 
nele” – Provérbios 30, 5. Não posso basear a minha 
confiança em Deus só quando sinto Sua presença, mas, 
mesmo na escuridão, sem ver nada e sem sentir nada, 
estarei sempre confiando em Suas promessas, no poder 
que a Palavra tem unida à confiança na fidelidade do 
Espírito Santo. Mesmo sem prova de nada em que possa 
ver ou sentir saberei que as promessas da Palavra de 
Deus são para mim e o caráter do Espírito Santo me diz 
que Ele jamais me abandonará.

Cuidado com as tradições que possam invalidar a 
Palavra de Deus - “Invalidando, assim, a palavra de Deus 
pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas 
fazem semelhantes a estas” – Marcos 7:13. Devemos 
vigiar as proibições que, por um zelo, não vêm de Deus. 
Criamos situações que não têm respaldo bíblico. Se por 
alguma tradição acusações vêm para afligir, é necessário 
o apego às promessas de Deus e crer em Seu amor e 
misericórdia.

Quando estamos cheios do Espírito anunciamos a 
Palavra de Deus - “E, tendo eles orado, moveu-se o lugar 
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em que estavam reunidos; e todos foram sacrifício e observarmos a Palavra de Deus. 
cheios do Espírito Santo e anunciavam “E não vos conformeis com este mundo, mas 
com ousadia a palavra de Deus” – Atos dos transformai-vos pela renovação do vosso 
Apóstolos 4:31. Se não existisse o mundo entendimento, para que experimenteis qual 
das Palavras, isso é, um meio de seja a boa, agradável e perfeita vontade de 
comunicação, não teríamos civilização, Deus” – Rm.12.2. Nenhum conselho do 
seriamos como os animais. Aprendemos mundo poderá nos guiar, mas somente a 
novos idioma para nos relacionar, somos palavra de Deus.
construídos por palavras, isso é, tudo que 
somos é fruto do que aprendemos. Mas as Usando a Palavra de Deus como Espada 
palavras não só constroem conhecimento, do Espírito - “…tomando sobretudo o 
elas podem ferir, traumatizar, criar escudo da fé, com o qual podereis apagar 
limitações, prisões que nos impedem de todos os dardos inflamados do maligno” – 
crescer, amadurecer e poderão nos Ef.6.16. Só poderemos nos apoderar do 
transformar em pessoas cheias de limites escudo da fé se ouvirmos a Palavra de Deus, 
e enfermidades que ao longo da vida nos pois é ela que gera fé em nossos corações. 
impedem e têm impedido de alcançar “De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela 
nossos maiores alvos na vida. Muitas vezes palavra de Deus” – Romanos 10, 17. “Tomai 
uma pessoa não consegue ser o que também o capacete da salvação e a espada 
gostaria por que palavras foram lançadas do Espírito, que é a palavra de Deus” – 
por pais, parentes próximos e professores. Ef.6.17. Temos capacete da salvação quando 
Isso cria limitações dentro delas que não a possuímos a mente de Cristo, com Ele 
deixam evoluir e prosseguir em suas vidas, operando em nossas emoções e nos 
se tornam pessoas preconceituosas, direcionando em tudo. A espada do Espírito 
amargas, tristes e de temperamentos deve ser usada em ocasiões de lutas e 
difíceis. O Espírito Santo, com Sua unção, confrontos com o diabo que tenta 
ministra sobre nós a Palavra de Deus. Ela enfraquecer nossa fé, nos levando a 
destrói o poder destas palavras negativas confrontar as mentiras do diabo com a 
e nos cura, nos impede de sermos verdade da Palavra de Deus. Assim, a 
destruídos por todas as maldições que já poderosa espada do Espírito destrói todo 
recebemos (Salmos 107. 20). argumento do diabo. “…orando em todo 

tempo com toda oração e súplica no Espírito 
Restauração vem pela Palavra e não da e vigiando nisso com toda perseverança e 
ação da carne ou vontade carnal - súplica por todos os santos” – Ef.6.18. Neste 
Consagração a Deus: Humildade e caso fica bem claro que toda armadura de 
fidelidade no uso de seus dons. “Rogo-vos, Deus sem vida oração não existe. Sem 
pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que oração não chegaremos a lugar algum, pois 
apresenteis o vosso corpo em sacrifício a oração no Espírito é a oração de cada 
vivo, santo e agradável a Deus, que é o cristão direcionado pelo Espírito Santo. 
vosso culto racional” – Rm.12.1. O texto diz Essa oração não é produzida por nossa 
que em nosso corpo carnal jamais carne e nem por nossa alma, mas pelo nosso 
agradaremos a Deus. O único caminho é espírito que está mergulhado no Espírito de 
oferecer nossos corpos a Deus em Deus.



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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6ª feira - 28, 29, 30

Sábado - 31, 32

Domingo - 33, 34
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Nona semana
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Alfabetização como ferramenta para compartilhar amor

A 19.305 km das 
terras brasileiras,  
precisamente  nas  
Filipinas, a Portas 
Abertas tem apoiado 
cristãos; entre eles 
e s t á  Lyd i a* ,  u m a  
p r o f e s s o r a  d e  
alfabetização. Mesmo sofrendo forte pressão da 
comunidade, ela não desiste de compartilhar o amor de 
Deus aos seus vizinhos e alunos.  “Isso provoca um 
grande impacto na comunidade. Quando alfabetizo, eu 
conto histórias bíblicas para ensinar as crianças. Elas 
compartilham o que ouviram com os pais e eles veem a 
mudança nos filhos, porque essas histórias têm valores e 
ensinam comportamentos morais. Os pais notam que as 
crianças têm mudado e elas não são mais travessas como 
antes”, testemunha a professora.

Lydia reconhece que mesmo empenhada em ensinar, ela 
encontra dificuldades quando os alunos são adultos: “Eu 
aprendi a lidar com alunos jovens e velhos. Acho mais 
fácil ensinar aos jovens estudantes! Alfabetizar os mais 
velhos é mais desafiador, pois eles são tímidos e 
inflexíveis, mas os treinamentos me ajudaram a 
incentivá-los”. Além de capacitar os alunos para serem 
autônomos no dia a dia, a professora entende que 
trabalhar com alfabetização também tem um impacto 
quando o assunto é intolerância religiosa. “A 
alfabetização está ajudando a prevenir a perseguição, 
pois a vila sabe que as pessoas podem aprender e estudar 
aqui. Nós temos uma boa reputação de que este é um 
centro de aprendizado”, conclui.  A cristã e o marido 
Matt* alfabetizam os moradores de outra ilha duas vezes 
por mês, durante três dias por visita. A sala de aula é uma 
palafita e está aberta a todos. *Nomes alterados por 
segurança.

Missoes~ e o mundo



i n c o m p r e e n s ã o ,  d e s p r e z o  e  a t é  
perseguição. Como o Salvador não 
permitiu que o sofrimento O afastasse do 
plano de Deus, também precisamos 
p e r m a n e c e r  f i r m e s  d i a n t e  d a s  
dificuldades.

Eu de boa vontade me gastarei e ainda me 
deixarei gastar em prol da vossa alma. Se Deus deseja homens que arrisquem 
mais vos amo, serei menos amado? 2 qualquer coisa e todas as coisas para 
Coríntios 12:15 salvar almas. Que avancem tanto nas 

trevas como na luz e se mantenham com 
Quando veio ao mundo, Jesus pagou um bravura sob desânimo e esperanças 
alto preço pela nossa salvação. Segundo frustradas e, não obstante, ainda 
Isaías, Ele foi “desprezado e o mais trabalhem com fé, com lágrimas e 
rejeitado entre os homens; homem de perseverante paciência, semeando junto a 
dores e que sabe o que é padecer” (Is todas as águas, confiantes em que o 
53:3). A pressão foi grande; a dor, terrível; Senhor produzirá os resultados. Deus 
e o peso, insuportável, mas Ele não exige homens de fibra, esperança, fé e 
desistiu. Avançou em direção à cruz com perseverança para trabalharem sem 
confiança, porque entendia o resultado de rodeios.
Seu sacrifício.

Não desista diante de pessoas que não 
“Como poderemos ser considerados aceitam Jesus da forma ou no tempo que 
dignos de entrar na cidade de Deus, se não você gostaria. Continue trabalhando em 
nos dispomos a fazer verdadeiros favor delas com sacrifício, dedicação e 
sacrifícios para salvar as almas que estão oração. Jesus fez tudo o que era necessário 
prestes a perecer?. Assim como Cristo, para sua salvação. Como resposta, “gaste-
precisamos “gastar e nos deixar gastar”, se e desgaste-se” pela salvação de outros.
pagando o preço necessário para 
compartilhar a salvação com mais 
pessoas.

Precisamos levar as pessoas a Jesus e 
libertá-las do inimigo. O preço disso é alto, 
pois essa obra revela a essência do grande 
conflito, e o inimigo nunca fica satisfeito 
com isso.

Assim como Jesus pagou o preço na cruz, 
também precisamos estar dispostos a 
sofrer por aqueles que queremos salvar. 
Talvez seja necessário enfrentar o risco de 
r e j e i ç ã o ,  d e s a p o n t a m e n t o ,  

Sacrifício
 para salvar
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