
Amar a Jesus (parte 2)

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. 

Motivos para amar a Jesus 

Uma vida de gratidão: 1Ts.5.18  - Em tudo dai graças, 
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 
convosco.

É somente através de Jesus Cristo que podemos 
aproximar-nos de Deus (leia Hb 7.25), confiando na sua 
morte expiatória para nos remir dos nossos pecados.  
Orar com fé, pedindo forças e misericórdias divinas para 
nos ajudar em todas as nossas necessidades, pois  temos 
em nossa vida um sumo sacerdote que nos entende e 
intercede por nós em todo tempo.  (leia Hb 4.14-16)

Não devemos permitir que criatura alguma venha 
usurpar o lugar de Cristo em nossas vidas, dirigindo 
somente a Ele nossas orações.

Por Jesus nos amar: Ef.3.19 - e conhecer o amor de Cristo, 
que excede todo entendimento, para que sejais cheios de 
toda a plenitude de Deus.

Obs.: Nosso "homem interior" é fortalecido; "fortalecido 
com poder" pelo Espírito, é ter nossos sentimentos, 
pensamentos e propósitos colocados cada vez mais sob 
sua influência e orientação, de tal maneira que o Espírito 
possa manifestar seu poder através de nós, cada vez em 
maior medida.

O propósito desse fortalecimento pelo Espírito 
apresenta quatro pontos:

(1) que Cristo estabeleça a sua presença em nossos 
corações; 
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(2) que sejamos fundamentados em amor 
sincero a Deus, a Cristo e ao próximo;  

( 3 )  q u e  c o m p r e e n d a m o s  e  
experimentemos em nossas vidas o amor 
de Cristo; O avanço do islamismo na Ásia

(4) que sejamos "cheios de toda a Os maiores países islâmicos estão no 
plenitude de Deus", que a presença de continente asiático, onde cristãos ex-
Deus nos encha de tal modo que reflitamos muçulmanos enfrentam o desafio de viver a 
e manifestemos, desde o íntimo do nosso nova fé
ser, o caráter e a estatura do nosso Senhor 
Jesus Cristo.

Atenção: Por causa de Jesus em nossas 
vidas, Deus fará por nós, não somente mais 
do que pedimos e desejamos em oração, 
como também mais do que nossa 
imaginação pode alcançar. 

Esta promessa é condicionada ao grau da 
presença, poder e graça do Espírito Santo 
em nossas vidas. Ao ouvir  a  palavra  “muçulmano”,  

provavelmente o que vem a sua mente seja a 
Perguntas: imagem de um xeique árabe e países como 

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, 
1. Você já parou para pensar em tudo o que Egito, Iraque ou qualquer país do Oriente 
Jesus tem feito por você? Tem parado para Médio. Parece óbvio que essa seja a região 
agradecer? (1 Tess. 5. 18) mais muçulmana do mundo, mas não é. A 

maior população islâmica se encontra no 
2. Durante suas provações e lutas, você Sudeste Asiático. Para surpresa de muitos, 
tem visto o Senhor ao seu lado? (João 14. alguns dos maiores países muçulmanos do 
18) mundo estão na Ásia: Indonésia, Paquistão, 

Índia e Bangladesh. O islamismo avançou, e 
3. Você ama Jesus? O quem tem dado a Ele muito, além das fronteiras do seu berço, o 
como prova desse amor? (João 14, 15) Oriente Médio. E hoje a Indonésia é o país 
 com a maior população islâmica, seguido 
Obs.: Ajudem-me na campanha do quilo! pela Índia.
Disse Jesus "Tive fome e me destes de 
comer, estive nu e me vestistes, estive O Estado Islâmico (EI) pode estar sendo 
preso e me visitastes." Ide e pregai o derrotado no Oriente Médio lentamente, 
Evangelho!  Precisamos obedecer esses mas o movimento está apenas mudando de 
direcionamentos. endereço: indo do Oriente Médio para o 

Missoes~
e o mundo

A China é um dos países asiáticos com grande 
população muçulmana



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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Sábado - 

Domingo - 
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Js. 04, 05, 06

Js. 07, 08, 09

Js. 10, 11, 12

Js. 13, 14, 15

Js. 16, 17, 18, 19

Js. 20, 21, 22, 23, 24

Extremo Oriente, onde, longe da vista da grande mídia, 
está construindo novas fortalezas. Paquistão, 
Afeganistão, Malásia, Sul das Filipinas e até mesmo a Ásia 
Central e o noroeste da China são ameaçados pela 
ideologia extremista islâmica e têm seus próprios 
afiliados do EI. Um dos exemplos mais chocantes foi a 
ocupação da cidade filipina de Marawi em 2017, quando 
muitos cristãos foram executados. Nos países islâmicos 
do Sudeste Asiático, os cristãos ex-muçulmanos 
enfrentam muitos desafios para permanecerem fiéis ao 
Senhor.

O que está acontecendo na Ásia islâmica?

Existe um movimento muçulmano fundamentalista que 
quer implementar a sharia (conjunto de leis islâmicas) e 
varrer os cristãos do continente asiático. De certa forma, 
a igreja foi condenada à morte, mas não com uma bala, 
uma cadeira elétrica ou uma forca. O método deles é bem 
mais cruel, pois é uma morte lenta, feita aos poucos – um 
ataque a uma igreja aqui, uma mulher sequestrada ali, 
uma criança abusada, um mártir de cada vez. Em meio a 
tudo isso, há uma igreja secreta de cristãos ex-
muçulmanos; uma igreja apaixonada, mas secreta e 
silenciada. Há também as “igrejas abertas” – abertas, mas 
em muitos casos fechadas para os irmãos e irmãs que 
nasceram em uma família muçulmana e creram em 
Cristo em algum ponto da vida. A família geralmente é o 
primeiro perseguidor. Se a família não “fizer nada”, a 
comunidade fará. Ameaças verbais, surras, sequestros e 
expulsão são as punições mais frequentes para os 
apóstatas do islamismo. O lado positivo disso é que como 
esses irmãos e irmãs sabem o preço que terão que pagar, 
eles dependem mais de Deus e geralmente são muito 
apaixonados por compartilhar o evangelho com os 
parentes, amigos e colegas de trabalho. Eles estão 
dispostos a correr os riscos. É por eles que nos uniremos 
em clamor, no maior movimento nacional e 
interdenominacional de oração pela Igreja Perseguida. E 
o convidamos para participar conosco do Domingo da 
Igreja Perseguida, no dia 7 de junho. Não fique de fora, 
faça já o seu cadastro no DIP 2020 e saiba como realizar o 
evento em sua igreja local.



Há um clube exclusivo na América, 
chamado Clube Lagarta; admite somente 
pessoas que tenham sobrevivido à queda 
de um avião, sem pára-quedas, e que 
tenham vivido para contar a história. Seus 

E não vos conformeis com este século, mas membros crêem que receberam uma 
transformai-vos pela renovação da vossa segunda oportunidade para viver; e não é 
mente, para que experimenteis qual seja a surpreendente que a lagarta seja o 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus. símbolo de sua "nova vida".
Rm. 12:2. A expressão traduzida como 
"transformai-vos", em nosso texto, vem da A Bíblia ensina que o povo de Deus passará 
palavra grega metamorphoo, "mudar, por uma metamorfose por ocasião da 
transfigurar, alterar na aparência". Nossa S e g u n d a  V i n d a .  S e  q u i s e r m o s  
palavra "metamorfose" é derivada dessa experimentar essa mudança, precisamos 
raiz grega. Uma das definições de primeiro experimentar a metamorfose da 
metamorfose é "uma mudança acentuada conversão - a transformação que ocorre 
que tem a ver com desenvolvimento, na quando o Espírito Santo entra em nossa 
forma ou estrutura de um animal (como vida e nos torna novas criaturas em Cristo. 
uma borboleta ou rã), e que ocorre após o Em ambos os casos, é o poder de Deus que 
nascimento". entra em ação. Alguns chamam essa 

energia transformadora de "o poder da 
Minha esposa e eu gostamos de ressurreição" (Fl. 3:10).
jardinagem, mas a menos que tomemos 
cuidado, certas criaturas que passam por Todos nós precisamos desse poder hoje!
metamorfose arruínam aquilo que 
plantamos. A natureza delas é assim. São 
chamadas lagartas. A maioria das pessoas 
despreza essas criaturas destruidoras e 
rastejantes. Mas quando uma lagarta 
passa pela metamorfose, sua natureza se 
altera e ela emerge da crisálida como uma 
linda borboleta.

Nos primeiros séculos da era cristã, a 
borboleta era usada como símbolo da 
ressurreição. A idéia era a seguinte: assim 
como a natureza da lagarta se transforma 
pelo processo da metamorfose, assim 
também aqueles que morrem em Cristo 
serão transformados de mortais para 
imortais pela ressurreição na Segunda 
Vinda (I Co. 15:51-53).

Metamorfose
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