
Mt.5.13  - Vós sois o sal da terra; e, se o sal for insípido, com 
que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se 
lançar fora e ser pisado pelos homens. 14  Vós sois a luz do 
mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre 
um monte; 15 nem se acende a candeia e se coloca debaixo 
do alqueire, mas, no velador, e dá luz a todos que estão na 
casa. 16 Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso 
Pai, que está nos céus.

“Em vez de fugir ou passar despercebida pelo mundo, a 
Igreja deve ser uma bênção, um agente transformador do 
mundo, fazendo exatamente o que Jesus Cristo fez quando 
esteve aqui. Jesus não observou a sociedade: ele interagiu 
com ela, promovendo transformações através de curas, 
milagres, ensinos, atitudes de amor e compaixão...”

Mas, para ser bênção para o mundo, a Igreja precisa 
entender que interagir com a sociedade é tanto um desafio 
como uma oportunidade. E podemos aprender sobre isso 
olhando a igreja do Novo Testamento, nascida no 
Pentecostes.

O dever de cada cristão.

At.8.3 - E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas; e, 
arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão.

At.8.4  - Mas os que andavam dispersos iam por toda parte 
anunciando a palavra. 5 E, descendo Filipe à cidade de 
Samaria, lhes pregava a Cristo. 6 E as multidões 
unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, 
porque ouviam e viam os sinais que ele fazia,

É importante entender nosso processo hoje como Igreja, 
pois sempre haverá perseguição e nunca nos faltará 
oportunidade para pregar o evangelho.  Por isso o exemplo 
de Filipe, que não parou de pregar em meio à perseguição, 
deve ser seguido. 
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Mas o que pode nos paralisar?

Uma alma enferma é como uma grande 
embarcação cheia de mariscos em seu casco, 
que assim não consegue deslizar livremente, 
por mais forte que seja motor.  

Internet favorece compartilhamento de 
Da mesma forma é o cristão com a vida cheia conteúdo cristão na China
de entulhos, tudo na vida fica amarrado, nada 
anda, não prospera, mas porquê? Apesar das restrições do governo, chineses 

distribuem materiais digitais nos idiomas 
Por causa dos ressentimentos com pessoas locais
que nunca te fizeram nada, pequenas 
pendências, contas que não são pagas, vícios, O governo chinês investe pesado em 
manias que não agradam a Deus, como: tecnologia como maneira de controlar as 
rebeldia, negligência com a obra de Deus, atividades dos mais de 90 milhões de cristãos 
abandono da obra que Deus te deu para fazer, no país. 
ou ainda quem vive murmurando e 
reclamando de tudo, vê defeito em todos, mas Um dos modos de identificar frequentadores 
não vê os seus próprios, etc. das igrejas é impor a instalação de câmeras 

nos templos, dessa forma é possível fazer o 
Esses são exemplos de freios que impedem reconhecimento facial dos membros. 
nossas vidas de deslizar, por isso precisamos 
ir para o estaleiro do Senhor, para que ELE Entretanto, de acordo com Josh*, colaborador 
passe seu esmeril e arranque tudo que não local da Portas Abertas, a tecnologia pode ser 
presta em nossas vidas! vista também como uma aliada dos 

seguidores de Jesus no país. 
Perguntas (tem que ser respondidas após a 
leitura dos textos): Apesar da população estar sujeita ao “Grande 
 Firewall da China”, que bloqueia o acesso a 
Você tem dificuldade para assumir os seus muitos sites internacionais com literatura e 
erros? (Provérbios 12, 13 ao 15) músicas cristãs, os conteúdos sobre Jesus, no 

idioma local, são propagados. 
Você fica envolvido com assuntos sobre a 
vida dos outros e às vezes se pega irado sem Desde março de 2018, a venda das Bíblias 
um motivo justo? (Provérbios 12, 16 ao 20) impressas foi removida das lojas on-line, mas 

ainda é possível acessar a mensagem de 
Você tem divulgado o mal mais do que tem salvação via sites ou aplicativos. 
pregado o evangelho? ( Provérbios 12, 21 ao 
28) Com o monitoramento dos cidadãos 

chineses, as pessoas não conseguem manter 
Obs.: Gostaria que todas as células fizessem a o contato com outros cristãos na igreja como 
campanha do quilo e trouxessem a desejariam. Então, a forma encontrada é 
arrecadação no 1º domingo de cada mês.       compartilhar testemunhos, sermões, versos 

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.
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bíblicos e músicas de adoração via internet. 

O impacto da distribuição do material é impressionante. 
“Embora não seja tão pessoal como a igreja local, os 
cristãos sabem onde ir para encontrar encorajamento, 
ensino bíblico e testemunho do trabalho de Deus em toda a 
China. 

As trocas pelos dispositivos digitais têm sustentado a 
última geração de discípulos famintos”, testemunha Josh.

O colaborador lembra que nas décadas passadas, 70% da 
população chinesa vivia nos vilarejos rurais. 

Nesse tempo, o evangelho era transmitido de pessoa a 
pessoa, os pastores eram itinerantes e caminhavam longos 
períodos para falar de Cristo. 

Mas o número da antiga estatística representa hoje os 
habitantes das cidades. 

“Os jovens são muito mais bem educados e conhecedores 
dos computadores, então o evangelho está sendo 
compartilhado digitalmente, bem como através dos 
relacionamentos pessoais, e o número de cristãos continua 
a crescer”, comemora.

Cristãos utilizam a tecnologia para compartilhar material sobre a fé 
na China



desfrutar da vida e sim nos mostra que 
podemos ter um relacionamento com Deus 
através do seu Filho Jesus Cristo, e esse é o 
maior prazer que alguém pode desfrutar!

"Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus 
decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-
me entendimento, para que eu guarde a tua 

Perto de onde minha esposa e eu moramos lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-
tem uma fazenda com muitos cavalos. Em me pelo caminho dos teus mandamentos, 
certas épocas do ano, alguns cavalos usam pois nele encontro satisfação. Inclina o meu 
máscaras nos olhos e por muito tempo eu coração para os teus estatutos, e não para a 
sentia pena por eles não conseguirem ver. ganância. Desvia os meus olhos das coisas 

inúteis; faze-me viver nos caminhos que 
Mas então descobri que eu tinha uma ideia traçaste" (Salmos 119:33-37).
errada sobre aquelas máscaras. As 
máscaras são feitas de tela e os cavalos 
conseguem enxergar através delas, mas as 
moscas que causam doenças nos olhos, não 
conseguem atravessá-las. Por isso, entendi 
que aquelas máscaras não impedem os 
cavalos de ver, elas os impedem de ficar 
cegos!

Frequentemente, as pessoas que não são 
cristãs tiram conclusões sobre a Bíblia 
exatamente como eu pensava sobre aquelas 
máscaras. 

Elas enxergam a Bíblia como algo que Deus 
coloca sobre nossos olhos para nos impedir 
de ver toda a diversão e os prazeres que o 
mundo tem a oferecer. Elas sentem pena de 
nós por acharem que Deus está nos 
impedindo de desfrutar da vida. 

Quanto engano! O que eu não sabia sobre a 
máscara dos cavalos, elas também não 
sabem nada sobre a Bíblia...

A Bíblia não nos impede de ver as coisas 
boas, ela nos impede de sermos infectados 
pelas mentiras que causam a cegueira 
espiritual. Ela também não nos impede de 

A liçao da
            máscara

~
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