
“Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e 
chegou à sua cidade . Então algumas pessoas trouxeram 
um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles 
tinham fé e disse ao paralítico: ‘Coragem, meu filho! Os 
seus pecados estão perdoados’. Aí alguns  mestres da Lei 
começaram a pensar: ‘Este homem está  blasfemando 
contra Deus’ — Mateus 9:1—3

Amados, ao lermos este texto pensamos que somos 
diferentes dos mestres da lei, mas não somos! quando 
olhamos uma pessoa podemos ver muitas coisas nela, mas 
não podemos ver o seu interior. Só que Deus pode!

Vamos trabalhar os seguintes princípios: se não podemos 
ver o interior das pessoas, se elas falam a verdade ou não, 
vamos apenas nos limitar a olhar suas NECESSIDADES.

Preste bem atenção: no texto em questão, Jesus olhou e viu 
as necessidades daquele homem; viu que ele precisava de 
perdão e de cura.  Jesus supre todas as suas necessidades 
sem especular. Os doutores da Lei (que nada podiam fazer) 
questionaram as atitudes de Jesus, que foi conceder àquele 
homem um grande presente: o perdão de seus pecados.

Nosso Deus atua em nossas vidas de forma bondosa e cheio 
de misericórdia. Quando temos que fazer alguma coisa 
para uma pessoa, muitas vezes fazemos isso cheios de 
medidas! Pense bem: neste exato momento alguém muita 
mau está desfrutando de benefícios que alguém muito bom 
não está. Parece injusto não é? Mas cabe a Deus (e somente 
a Ele!) julgar o certo e o errado, o que tem que ser feito e o 
que não deve ser feito.

Realmente precisamos ser zelosos do bem, pois não somos 
como Deus, que pode ver a sinceridade de cada um, mas 
podemos ser menos rigorosos e mais amorosos com as 
pessoas. Se elas estiverem nos enganando não será melhor 
que Deus julgue nossas atitudes e sejamos recompensados 
por Ele?

IMPORTANTE: Julgue menos, ore mais e seja um 
instrumento nas mãos de Deus e deixe Deus julgar o que é 
certo.
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podem ser pegos em uma rede de acusações, 
tais como: “você faz parte de uma seita”, “você 
não é muçulmano”, “você não é do nosso país”, 
“você é um traidor”.

A tendência é que a situação piore na região, à 
Na Ásia Central, cristãos ex-muçulmanos medida que os governos desses países se 
enfrentam dupla perseguição debatem em busca de uma nova legitimidade 

e não podem se abster de tentar usar o islã 
Eles são perseguidos tanto pelos governos para reforçar seu governo. Isso cria uma 
ex-comunistas autoritários como pelo meio dupla perseguição para os cristãos ex-
islâmico em que vivem muçulmanos – por parte do Estado, uma vez 

que estão fora do controle do governo e não 
No DIP 2020, que acontecerá no dia 7 de podem recorrer a ele para ajuda, e dos líderes 
junho, vamos concentrar nossas orações e muçulmanos, pelo fato de terem abandonado 
ações em favor dos cristãos ex-muçulmanos o islã. 
de todo o mundo. 

Isso pode resultar em questões práticas 
Um grande número deles se encontra na relevantes, como por exemplo, não terem 
Ásia Central. Essa região é formada por permissão para fazer enterros, visto que 
Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, todos os cemitérios são controlados por 
Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão e clérigos islâmicos.
passou por um impressionante avivamento 
nos anos 90, com muitos muçulmanos indo Onde ser cristão é crime
a Cristo.

A perseguição aos cristãos na Ásia Central se 
Nesses países, estima-se que de uma apresenta de várias formas. A mais extrema é 
população de 322.700 protestantes, o a criminalização do cristianismo. No 
número de cristãos ex-muçulmanos seja em Tajiquistão, por exemplo, policiais multaram 
torno de 320 mil. Um dos aspectos mais e prenderam dez cristãos em agosto de 2018 
positivos é que eles estão bem integrados às por distribuírem literatura bíblica. No 
igrejas protestantes da região. Cazaquistão, em 2017, as igrejas protestantes 

e pentecostais tiveram as atividades 
Conversões massivas ocorreram na época totalmente proibidas por três meses, 
de abertura, mas se encerraram depois de estendendo-se a 2018. Em um período em 
1998, quando houve um significativo êxodo torno de seis meses, 80 cristãos foram 
de missionários e ministérios estrangeiros processados no país.
devido a restrições governamentais.

Na maioria dos países da Ásia Central, os pais 
Para evitar confrontos com o governo, a não têm permissão de levar os filhos à igreja 
Igreja Ortodoxa Russa mantém-se distante e ou qualquer atividade religiosa. No 
há padres que frequentemente denunciam Turcomenistão, onde a polícia usa a técnica 
aqueles que se convertem do islã ao que chama de “princípios de Stalin”, 
cristianismo. Nesse contexto, os cristãos prisioneiros cristãos têm sido torturados. 

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 - 2 Sm. 04, 05, 06

3ª feira - 2 Sm. 07, 08, 09

4ª feira - 2 Sm. 10, 11, 12

5ª feira - 2 Sm. 13, 14, 15

6ª feira - 2 Sm. 16, 17, 18

Sábado - 2 Sm. 19, 20, 21

Domingo - 2 Sm. 22, 23, 24

Período atual:

Décima quarta semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander

Ag. 3071
C/c 13000243-6

Também no Turcomenistão, mulheres cristãs ex-
muçulmanas foram sequestradas e obrigadas a casarem 
com homens muçulmanos.

Assim, embora o Estado seja o principal agente de 
perseguição aos cristãos, o aumento do extremismo 
religioso também fez crescer a perseguição por parte da 
sociedade, sobretudo para os cristãos ex-muçulmanos. 

Desse modo, o cristianismo na Ásia Central representa um 
caso excepcional: ele reúne a experiência soviética de 
ateísmo estatal militante com o fato de ser uma minoria 
religiosa dentro do espaço muçulmano.

A Portas Abertas convida você a participar do DIP 2020, 
que abordará os cristãos ex-muçulmanos. Através de 
nossas orações e envolvimento, podemos contribuir para o 
fortalecimento dos cristãos ex-muçulmanos, para 
enfrentarem a perseguição de maneira bíblica, sem 
retroceder diante de restrições e ameaças.  Cadastre sua 
igreja e faça parte do maior movimento nacional e 
interdenominacional de oração pela Igreja Perseguida no 
dia 7 de junho de 2020.Fonte: Portas Abertas, dezembro 
2019

O Turcomenistão é um dos países da Ásia Central onde os cristãos ex-
muçulmanos são mais perseguidos



É o meu irmão.

Ele desceu sem freio e caiu de sua cadeira de 
rodas e eu não consigo levantá-lo.

Soluçando, o menino perguntou ao 
Um jovem e bem sucedido executivo dirigia executivo:
por sua vizinhança, correndo um pouco 
demais em seu novo Jaguar. O senhor poderia me ajudar a recolocá-lo 

em sua cadeira de rodas?
Observando crianças se lançando entre os 
carros estacionados, diminuiu um pouco a Ele está machucado e é muito pesado para 
velocidade, quando achou ter visto algo. mim. 

Enquanto passava, nenhuma criança Movido internamente muito além das 
apareceu. De repente um tijolo espatifou-se palavras, o jovem motorista engolindo
na porta  lateral  o  Jaguar!  Freou seco, dirigiu-se ao jovenzinho, colocando-o 
bruscamente e deu ré até o lugar de onde em sua cadeira de rodas.
teria vindo o tijolo. 

Tirou seu lenço, limpou as feridas e 
Saltou do carro e pegou bruscamente uma arranhões, verificando se tudo estava bem.
criança empurrando-a contra um veículo 
estacionado e gritou: Obrigado e que meu Deus possa abençoá-lo 

— a grata criança disse a ele.
Por que você fez isto?

O homem então viu o menino se distanciar, 
Quem é você? empurrando o irmão em direção a

sua casa.
Que besteira você pensa que está fazendo?

Foi um longo caminho de volta para o 
Este é um carro novo e caro, aquele tijolo Jaguar. Um longo e lento caminho de
que você jogou vai me custar muito volta. Ele nunca consertou a porta 
dinheiro. amassada. 

Por que você fez isto? Deixou amassada para lembrá-lo de não ir 
tão rápido pela vida, que alguém tivesse que 

Por favor senhor me desculpe, eu não sabia atirar um tijolo para obter a sua atenção.
mais o que fazer! Implorou o pequeno 
menino. Ninguém estava disposto a parar e Deus sussurra em nossas almas e fala aos 
me atender neste local. nossos corações.

Lágrimas corriam do rosto do garoto, Algumas vezes quando nós não temos 
enquanto apontava na direção dos carros tempo de ouvir, Ele tem de jogar um tijolo 
estacionados. em nós.

Tijolo
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