Provérbios 2
Pv. 2:1 Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e
esconderes contigo os meus mandamentos,
Pv. 2:2 Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria; e
inclinares o teu coração ao entendimento;
Pv. 2:3 Se clamares por conhecimento, e por inteligência
alçares a tua voz,
Pv. 2:4 Se como a prata a buscares e como a tesouros
escondidos a procurares,
Pv. 2:5 Então entenderás o temor do Senhor, e acharás o
conhecimento de Deus.
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Pv. 2:6 Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca é que
vem o conhecimento e o entendimento.
Pv. 2:7 Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos.
Escudo é para os que caminham na sinceridade,

AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

Pv. 2:8 Para que guardem as veredas do juízo. Ele
preservará o caminho dos seus santos.
Pv. 2:9 Então entenderás a justiça, o juízo, a eqüidade e
todas as boas veredas.
Pv. 2:10 Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, e o
conhecimento for agradável à tua alma,

ENCONTRE-NOS
Rua Duarte da Costa 374,
bairro Guarani, Cabo Frio RJ

Pv. 2:11 O bom siso te guardará e a inteligência te
conservará;

www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909

Pv. 2:12 Para te afastar do mau caminho, e do homem que
fala coisas perversas;

Twitter:
@AmaivosCaboFrio

Pv. 2:13 Dos que deixam as veredas da retidão, para
andarem pelos caminhos escusos;

Instagram:
@ComunidadeAmaivos

Pv. 2:14 Que se alegram de fazer mal, e folgam com as
perversidades dos maus,

Facebook:
/ComunidadeAmaivos

Pv. 2:15 Cujas veredas são tortuosas e que se
desviam nos seus caminhos;
Pv. 2:16 Para te afastar da mulher estranha,
sim da estranha que lisonjeia com suas
palavras;
Pv. 2:17 Que deixa o guia da sua mocidade e
se esquece da aliança do seu Deus;
Pv. 2:18 Porque a sua casa se inclina para a
morte, e as suas veredas para os mortos.
Pv. 2:19 Todos os que se dirigem a ela não
voltarão e não atinarão com as veredas da
vida.
Pv. 2:20 Para andares pelos caminhos dos
bons, e te conservares nas veredas dos justos.
Pv. 2:21 Porque os retos habitarão a terra, e
os íntegros permanecerão nela.
Pv. 2:22 Mas os ímpios serão arrancados da
terra, e os aleivosos serão dela exterminados.

~
Missoes
e o mundo
Cristãos no Iraque temem ataques após
morte de general iraniano
Líder religioso lamenta pelo país ser campo
de batalha de terceiros
há 9 horas
Os cristãos iraquianos estão apreensivos
com as possibilidades de retaliação do Irã
pela morte do general Qassam Soleimani, no
dia 3 de janeiro. O veículo onde o segundo
homem mais poderoso do Irã estava foi

atingido por um bombardeio autorizado pelo
presidente americano, Donald Trump. No dia
7 de janeiro, o aiatolá Ali Khamenei, líder
supremo iraniano, comemorou os ataques
em duas bases aéreas americanas no Iraque.
O parlamento do país atacado pediu que as
tropas americanas deixem o território.
De acordo com um colaborador local da
Portas Abertas, os cristãos temem o
surgimento de mais violência no Iraque. “Isso
pode ser uma batalha terrestre entre Irã e
Estados Unidos, ou uma nova guerra civil
dentro do território iraquiano”, justifica. “Nós
estamos atentos para o impacto sobre a
enfraquecida população cristã e pedimos
cautela aos envolvidos, também solicitamos
que eles reconheçam os efeitos das decisões
políticas de alto nível sobre a população,
especialmente as minorias religiosas
vulneráveis”, manifesta um porta-voz da
campanha Hope for the Middle East.
Anos de conflito têm diminuído a presença
cristã no Iraque de aproximadamente 1,5
milhões em 2003 para apenas 225 mil em
2018. Apesar da expulsão do Estado Islâmico
do país, existem células do EI e tropas
apoiadas pelo Irã que atacam a população
local, principalmente grupos minoritários
acusados de serem infiéis.
Na região da planície do Nínive, norte do
Iraque, a situação parece estar relativamente
calma. Mas de acordo com outro parceiro
local, “todo mundo está acompanhando de
perto as notícias e teme a ação das milícias na
região”. O líder cristão Rafael Sako lamentou a
nação ser usada como um campo de batalha
de terceiros. “É deplorável que nosso país seja
transformado em local onde alvos são
atingidos, ao invés de ser uma nação
soberana capaz de proteger nossa terra,
nossa riqueza, nossos cidadãos. Em face

MISSÃO
dessa delicada e perigosa situação, nós imploramos que
todas as partes envolvidas exercitem a moderação”, pede.
Interceda por sabedoria e mansidão aos líderes envolvidos
nos conflitos entre Estados Unidos e Irã. Ore para que os
cristãos sejam envolvidos pela paz de Cristo que excede o
entendimento humano, mesmo em situações tensas. Clame
a Deus para que a igreja iraquiana seja exemplo do amor de
Jesus e que outras pessoas sejam impactadas pelo
testemunho dela.

O cacto e a rosa
Por causa de uma crise em seu casamento, um homem
decidiu que procuraria uma amante para ter um
relacionamento amoroso melhor e mais tranquilo do que
tinha com a esposa. Mas antes, ele foi até a igreja onde a
esposa e os filhos congregavam. Lá, ele se encontrou com o
zelador do templo, um senhor cristão, de uns 80 anos de
idade, muito conhecido por aconselhar pessoas, e
perguntou:
— Senhor, eu vim aqui porque preciso de sua ajuda, pois
estou muito confuso.

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,
convertendo homens em
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.

— Por que, meu filho? O que aconteceu?
O marido, então, resolveu abrir o coração:
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— É que tenho enfrentado muitos problemas no meu
casamento e já não sei mais se sinto alguma coisa pela
minha esposa. Para ser sincero, estou com o desejo de
procurar outra mulher para ver se encontro a verdadeira
felicidade. Pode ser que uma amante consiga me oferecer o
que a minha mulher não me oferece há anos.

2ª feira - 1 Cr. 01, 02, 03
3ª feira - 1 Cr. 04, 05, 06
4ª feira - 1 Cr. 07, 08, 09
5ª feira - 1 Cr. 10, 11, 12
6ª feira - 1 Cr. 13, 14, 15
Sábado - 1 Cr. 16, 17, 18
Domingo - 1 Cr. 19, 20, 21

Com o semblante sereno, o zelador conselheiro fez um
convite àquele homem:

Período atual:
Décima sétima semana

— Imagino o quanto seja difícil, mas, antes que eu fale
qualquer coisa, venha até o jardim comigo.
O idoso, então, apanhou duas plantas em suas mãos: uma

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
Ag. 3071 - c/c 13000243-6
CNPJ 01.075.135/0001-89

rosa e um cacto. Em seguida, perguntou ao
marido insatisfeito:

E antes que o rapaz pudesse argumentar,
aquele sábio homem falou:

— Se você tivesse que escolher uma dessas
duas plantas, qual das duas você
escolheria?

— Sua mulher não é perfeita, assim como
você não é! Ela conhece seus erros, suas
fraquezas, seus defeitos. Com ela, você pode
desabafar em seus dias ruins, ela cuida de
você e de seus filhos, está sempre de
prontidão para te ajudar da melhor forma
que ela pode. Deus confiou a vida dela a
você! Já uma amante pode se mostrar tão
bela quanto uma rosa. Porém, ela deseja
apenas o seu dinheiro, a sua felicidade, o seu
sorriso, o seu corpo, as suas fantasias. Mas,
na primeira dificuldade, ela vai te trocar por
outro homem que ofereça a ela mais do que
você pode oferecer.

— A rosa, é lógico!
— Por quê? Perguntou o zelador.
Sem pensar duas vezes, o homem
respondeu:
— Porque a rosa é bem mais bonita,
cheirosa e agradável de se ver, do que esse
cacto cheio de espinhos e sem graça.
Com a mesma calma do início da conversa, o
zelador prosseguiu:
— Você tem toda a razão! A rosa é realmente
muito mais bonita e seu perfume não se
compara ao de um cacto. Mas quero
que você aprenda uma coisa
importante: muitas vezes, os
homens agem com pouca sabedoria.
Eles preferem aquilo que tem
alguma beleza externa ou o que
parece chamar mais a atenção. Essa
rosa realmente é mais bonita que o
cacto. Deus quis assim... No entanto,
ela morre em pouco tempo e perde
toda a sua beleza. Se o clima estiver
desfavorável, a flor morre ainda mais
rápido, seca e fica feia. Já o cacto, foi
criado por Deus para resistir a todos
os climas ruins. Faça frio ou calor,
chuva ou sol, ele permanece sempre verde e
com os seus espinhos. Deus foi tão
cuidadoso em sua criação que, nos tempos
certos, surge nesse cacto uma das mais
belas flores que se tem conhecimento em
toda a natureza.

Enquanto colocava as duas plantas em seus
devidos lugares, o zelador da igreja
concluiu:
— Agora me diga, rapaz. Com quem você
quer ficar? Com a rosa ou com
o cacto?
Com lágrimas nos olhos e sem
muitas palavras a dizer, o
marido apertou a mão do
zelador, lhe deu um caloroso
abraço e foi para sua casa. No
caminho de volta, passou em
uma floricultura, comprou um
buquê com uma dúzia de rosas
para a esposa e escreveu em
um cartão:
— Nem mesmo a beleza e o
perfume de todas as rosas do mundo podem
ser comparados a você! Te amo minha linda!
A Bíblia diz: "Quem encontra uma esposa
encontra algo excelente; recebeu uma
bênção do Senhor" (Provérbios 18:22).

