
Ap. 3:10-13 - Como guardaste a palavra da minha 
paciência, também eu te guardarei da hora da tentação 
que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que 
habitam na terra. 11 Eis que venho sem demora; guarda 
o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 12 A 
quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e 
dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu 
Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, 
que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo 
nome. 13 Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às 
igrejas. 

A promessa de Cristo, no sentido de livrar os fiéis de 
Filadélfia da hora da tentação, é idêntica à promessa 
bíblica aos tessalonicenses, de que seriam preservados 
da "ira futura" (1 Ts 1.10).

Essa promessa é válida para todos os fiéis de Deus, em 
todas as eras.

Essa hora inclui o tempo divinamente determinado para 
provação, ira e tribulação que sobrevirão a "todo o 
mundo" nos últimos anos dessa era, imediatamente 
antes do estabelecimento do reino de Cristo na terra.

A respeito desse tempo, a Bíblia revela as seguintes 
verdades:

(1) Esse tempo de tribulação envolve a ira de Deus sobre 
os ímpios (Dt 4.26-31; Dn 9.27; 12.1; Mt 24.9-31).

(2) Esse período de provação também inclui a ira de 
Satanás contra os fiéis, contra os que aceitarem a Cristo 
durante esse período terrível. Para eles, haverá fome, 
sede, exposição às intempéries e muito sofrimento e 
lágrimas (Dn 12.10; Mt 24.15-21).

Experimentarão de modo indireto as catástrofes 
naturais da guerra, da fome e da morte. Serão 
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perseguidos, torturados e muitos sofrerão Sua f idel idade é  a  marca para  o  
o martírio (Apocalipse 6.11; 13.7; 14.13). arrebatamento, a presença do Espírito e o 
Sofrerão as assolações de Satanás e das selo que garante sua salvação. Você é fiel e 
forças demoníacas, violência de homens tem buscado a direção do Espírito? (Ef. 1. 13 
ímpios e perseguição da parte do e 14; Ef. 4. 29 ao 32)
Anticristo (6.9; 12.17; 13.15-17). 
Perderão suas casas e terão de fugir, Se você tem uma família, não esqueça que 
a t e r ro r i z a d o s .  S e rá  u m  p e r í o d o  ela é responsabilidade sua. O que você tem 
terrivelmente calamitoso para quem tiver feito para que todos sejam salvos? (1 Pedro 
família e filhos será tão terrível, que os 3. 1 e 2, Colossenses 3. 18 ao 21)
santos que morrerem serão vistos como 
bem-aventurados, porque descansarão da Você tem levado sua fé a sério? (Efésios 4. 1 
sua lida e ficarão livres da perseguição ao 6)
(Ap.14.13).

Você é um pacificador ou piora as coisas 
(3) Quanto aos vencedores anteriores onde há contendas?   
àquele tempo, Deus os preservará da 
tribulação, através do arrebatamento, Obs. Ajudem-me na campanha do quilo! 
quando os fiéis encontrarão o Senhor nos Disse Jesus "Tive fome e me destes de comer, 
ares, antes de Deus derramar a sua ira. estive nu e me vestistes, estive preso e me 
Esse livramento é uma recompensa visitastes." Ide e pregai o Evangelho.  
àqueles que perseverarem em guardar a P r e c i s a m o s  o b e d e c e r  a  e s s e s  
Palavra de Deus,  mantendo a fé  direcionamentos.
verdadeira.

 
(4) Os crentes de nossos dias, que esperam 
escapar dessas coisas que estão para vir 
sobre o mundo, só o conseguirão mediante 
à fidelidade a Cristo e sua Palavra, e à 
vigilância constante na oração, para não Liberdade de cristãos incomoda 
serem enganados. autoridades em Cuba

A estreita conexão entre este versículo e o Pastor conta como é a pressão de ser um 
10 indica: líder em um país comunista

(1) Que a vinda de Cristo, para arrebatar Um encontro verdadeiro com Cristo 
da terra a sua Igreja, será o meio de promove transformação em todos os 
livramento dos fiéis (1 Ts 1.10; 4.14-18), e âmbitos da vida de um cristão. Mas para o 

governo de Cuba, isso é consequência de 
(2) Que o livramento da hora da provação e ideologias  contrárias  aos ensinos 
da tribulação está reservado somente aos comunistas. “O trabalho dos líderes 
que permanecerem em Cristo e na Sua religiosos não tem foco político, nós temos 
Palavra. constantes problemas com as autoridades 

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.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - Jz. 01, 02, 03

3ª feira - Jz. 04, 05, 06

4ª feira - Jz. 07, 08, 09

5ª feira - Jz. 10, 11, 12

6ª feira - Jz. 13, 14, 15

Sábado - Jz. 16, 17, 18

Domingo - Jz. 19, 20, 21

Período atual:

Décima primeira semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander

Ag. 3071
C/c 13000243-6

quando as pessoas conhecem a palavra de Deus, porque 
há um efeito libertador sobre elas”, explica o pastor 
Yilber em entrevista ao blog CSW.

Desde 2010, ele tem experimentado a perseguição. Tudo 
começou com a designação dele para uma igreja em uma 
pequena cidade no centro de Cuba. Lá, ele recebeu um 
mandado de prisão preventiva e foi expulso da igreja e da 
cidade. Porém, em 2012, o líder cristão não desistiu de 
ser igreja e passou a reunir as pessoas em casa. Como 
consequência, a polícia começou a rondar os lares dos 
membros da igreja, ameaçando-os de perderem os 
empregos. Esse tipo de assédio enfrentado por Yilber não 
é comum ser realizado por governantes, e sim por grupos 
de jovens, mulheres e até professores. Tanta oposição 
atinge mais do que apenas o líder cristão. “A coisa que 
mais machuca minha família, especialmente meus filhos, 
é a discriminação e o ódio que recebemos das pessoas 
com quem temos que interagir”, revela Yilber. Como 
solução, a igreja pastoreada pelo cubano funcionou 
clandestinamente durante algum tempo. Entretanto, o 
pastor confessa que desde que tornaram os encontros 
públicos novamente, nada do que as autoridades fizeram 
conseguiu parar os trabalhos. Agradeça a Deus pelo 
sustento que tem dado à igreja em Cuba. Interceda 
também para que os cristãos do país recebam ousadia e 
sabedoria para compartilhar Cristo com os outros. Peça 
ao pai pela renovação das forças do pastor Yilber e de sua 
família, para que consigam viver na paz de Cristo, que 
excede todo entendimento.

Os ensinamentos cristãos batem de frente com a ideologia comunista 
de Cuba



- Este colar foi comprado aqui?
- Sim senhora.
- E quanto custou?
- Ah!, falou o dono da loja. O preço de 
qualquer produto da minha loja é sempre 
um assunto confidencial entre o vendedor 

O homem por detrás do balcão olhava a e o cliente.
rua de forma distraída. Uma garotinha se A moça continuou:
aproximou da loja e amassou o narizinho - Mas minha irmã tinha somente algumas 
contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor moedas! O colar é verdadeiro, não é?
do céu, brilhavam quando viu um Ela não teria dinheiro para pagá-lo!
determinado objeto. Entrou na loja e O homem tomou o estojo, refez o 
pediu para ver o colar de turquesa azul. embrulho com extremo carinho, colocou a 
- É para minha irmã. Pode fazer um pacote fita e o devolveu à jovem.
bem bonito?, diz ela. - Ela pagou o preço mais alto que qualquer 
O dono da loja olhou desconfiado para a pessoa pode pagar. ELA DEU TUDO O QUE 
garotinha e lhe perguntou: TINHA.
- Quanto de dinheiro você tem? O silêncio encheu a pequena loja e duas 
Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um l á g r i m a s  r o l a r a m  p e l a  f a c e
lenço todo amarradinho e foi desfazendo emocionada da jovem enquanto suas 
os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz, mãos tomavam o pequeno embrulho.
disse: "Verdadeira doação é dar-se por inteiro, 
- Isso dá? sem restrições. Gratidão de quem ama não 
Eram apenas algumas moedas que ela coloca limites para os gestos de ternura. 
exibia orgulhosa. Seja sempre grato, mas não espere pelo 
- Sabe, quero dar este presente para minha reconhecimento de ninguém. Gratidão 
irmã mais velha. Desde que morreu nossa com amor não apenas aquece quem 
mãe ela cuida da gente e não tem tempo recebe, como reconforta quem oferece."
para ela. É aniversário dela e tenho certeza 
que ficará feliz com o colar que é da cor de 
seus olhos.
O homem foi para o interior da loja, 
colocou o colar em um estojo, embrulhou 
com um vistoso papel vermelho e fez um 
laço caprichado com uma fita verde.
- Tome!, disse para a garota. Leve com 
cuidado.
Ela saiu feliz saltitando pela rua abaixo. 
Ainda não acabara o dia quando uma linda 
jovem de cabelos loiros e maravilhosos 
olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre 
o balcão o já conhecido embrulho desfeito 
e indagou:

O colar

02/dez - Fabrício Lobo da Silva

04/dez - Graziela da Rocha Felizardo

06/dez - Guilherme Silva

07/dez - Fabrício de Souza Silva

20/dez - Ana Cláudia Soares Domingues

21/dez - Marcia Cristina Machado Castro

29/dez - Francisco Oreiro Perez Junior

30/dez - Luzia dos Santos Moura

Feliz aniversário
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