~ deve temer o mundo,
A Igreja nao
e sim divulgar a mensagem de
esperança para o mundo.
A Igreja de Cristo sempre foi perseguida. Em cada tempo,
essa perseguição aconteceu de alguma forma. E ao ser
perseguida, a Igreja ao invés de ficar silenciosa e
escondida, cresceu ainda mais, pois os cristãos viram na
dispersão uma oportunidade de falar de Jesus a outros.
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“E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que
Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia,
pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os
tinham, clamando em alta voz; e muitos paralíticos e coxos
eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E
estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente
exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a
gente de Samaria, dizendo que era uma grande
personagem; ao quais todos atendiam, desde o menor até ao
maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiamno a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com
artes mágicas. Mas, como cressem em Filipe, que lhes
pregava acerca do Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se
batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o
próprio Simão; e, sendo batizado, ficou de contínuo, com
Filipe e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se
faziam, estava atônito.”
At. 8: 6 ao 13
Precisamos compreender que é papel da igreja ascender à
luz do evangelho, falar da vida de Jesus e da sua obra
redentora; é preciso parar de pensar que todos já sabem de
Jesus. A timidez pode fazer parte de alguns de nós, porém,
quando se refere à pessoa de Jesus, não podemos nos dar
ao luxo de ficar calados.
É importante ressaltar que, assim como Jesus veio destruir
as obras do diabo (1 João 3:8), nós como filhos de Deus,
precisamos dar continuidade à esta missão. Cada cristão
deve seguir em frente com esta missão, pois fomos
escolhidos pelo Senhor para dar continuidade à essa
grande obra.

Mas para nos tornarmos úteis para o Senhor,
é importante criar uma rotina onde Ele seja
incluído em boa parte do nosso tempo, pois
cultivar uma vida na presença de Deus nos
trará grandes benefícios, tais como proteção,
e também desfrutar de uma paz que excede
todo entendimento, já que tudo fluirá melhor.

O Boko Haram executou o pastor Lawan
Andimi na última segunda-feira, na Nigéria.
Ele era diretor sênior da Associação Cristã da
Nigéria (CAN, da sigla em inglês) da Área
Governamental Local de Michika e secretário
do Conselho da Igreja Distrital de Brethren,
no estado de Adamawa.

Uma vida de intimidade com o Senhor requer
disciplina e determinação.

Como noticiado , o pastor havia sido
capturado pelo grupo extremista islâmico no
dia 3 de janeiro.

Perguntas:
1.Você já construiu sua lista de almas que
pretende alcançar em 2020? (Marcos 16:15
ao 18)
2.Você tem vergonha de falar de Jesus?
(Mateus 11:6)
3.Você deseja ser mais útil para o Senhor? E
sabe o que te impede de ser mais útil? Sabe
também que deverá abrir mão do que está te
impedindo?

A notícia da execução foi dada pelo jornalista
Ahmed Salkida e confirmada pela CAN.

Obs.: Gostaria que todas as células fizessem a
campanha do quilo e trouxessem a
arrecadação no 1º domingo de cada mês.

Aparentemente, ele foi decapitado. Um líder
da Associação, o bispo Dami Mamza, disse aos
repórteres que as negociações de resgate
com os terroristas estiveram em curso, mas
ultimamente haviam se rompido.

~
Missoes
e o mundo
Pastor sequestrado pelo Boko Haram é
morto
Líder cristão sequestrado pelo grupo
islâmico no início de janeiro é morto após
não entrarem em acordo quanto ao valor do
resgate
Interceda por segurança para a liderança das

O grupo rejeitou o acordo de mais de 100 mil
dólares e pediu por mais de 500 mil dólares.
“Eles ligaram para a esposa do pastor na
última semana, informando que ele seria
morto no sábado, mas de alguma forma
esperaram até segunda”, disse Mamza.
O presidente da CAN, Samson Ayokunle, um
dia após a morte, descreveu o ocorrido como
terrível, lamentável e uma vergonha para o
governo federal. Em uma declaração, ele
lamentou a inabilidade do governo de
proteger os cidadãos da Nigéria.

MISSÃO
O diretor Legal e de Assuntos Públicos da CAN, o
evangelista Kwamkur Vondip, disse: “Recordamos que,
infelizmente, o falecido pastor Lawan Andimi, enquanto
cativo, fez um apelo à liderança da igreja e ao governo
federal por seu resgate. A igreja fez tudo o que estava ao seu
alcance para assegurar a liberdade em segurança do pastor,
mas isso não foi possível porque não tinha poder militar
para fazer algo efetivo”.
O pastor Lawan deixou esposa e nove filhos.
Ore pela esposa e filhos do pastor Lawan neste momento
difícil.
Peça que eles experimentem a presença reconfortante do
Espírito Santo.
Clame a Deus por apoio físico e emocional necessrio para a
família.
Peça que a esperança brilhe na escuridão e que, em meio a
tudo isso, Cristo seja proclamado e glorificado.

Voltarpara
casa
Um casal de missionários americanos voltava para casa
após 50 anos servindo a Deus na África.
Durante a viagem de volta no navio, eles vieram
imaginando como seriam recebidos e que tipos de honra
receberiam de seus familiares e amigos, já que dedicaram
praticamente a vida toda a serviço do Reino de Deus.
Quando o navio se aproximava do porto, eles viram muitas
bandeiras, banda, fanfarra e uma festa preparada. Então
pensaram: "Maravilha! Eles estão prontos para nos receber
de volta! Que alegria!"

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.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - 2 Cr. 16, 17, 18
3ª feira - 2 Cr. 19, 20, 21
4ª feira - 2 Cr. 22, 23, 24
5ª feira - 2 Cr. 25, 26, 27
6ª feira - 2 Cr. 28, 29, 30
Sábado - 2 Cr. 31, 32, 33
Domingo - 2 Cr. 34, 35, 36
Período atual:
Décima nona semana
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Porém, quando saíram do navio depois de
um bom tempo, já que estavam viajando na
terceira classe, viram os papéis coloridos
espalhados pelo chão e não havia mais a
banda e as pessoas.
Diante daquele silêncio, comentaram: "A
festa deve ter sido por causa daqueles
homens de terno no navio. Vamos embora!"
Então foram pra casa, cansados e
frustrados, pois não havia ninguém para
esperá-los, nenhuma recompensa sequer e
o marido ficou tão revoltado que saiu
batendo a porta e disse à sua esposa: “
Eu vou dar uma volta, pergunta aí pro seu
Deus se é isso que Ele tem pra nos dar
depois de 50 anos de ministério!".
Aquele homem andou… andou,… andou… e,
ao voltar, encontrou a esposa mexendo em
alguma coisa na pia da cozinha.
Ele entrou e perguntou à mulher em tom de
deboche: "E então? Falou com o seu Deus se
é isso que Ele tem para nos dar, depois de
renunciarmos 50 anos da nossa vida
dedicados ao ministério?"
E a mulher sem se virar, simplesmente
disse: "Falei sim."
"Ah é? E então, o que foi que Ele disse?"
retrucou o homem.
Ela respondeu: "Deus disse que nós ainda
não chegamos em casa."
Quantas vezes já demos o nosso melhor em
nosso emprego e nos decepcionamos
porque ninguém reconheceu o nosso
esforço? Existe algo mais frustrante do que
não ser valorizado e reconhecido? Mas

quando fazemos algo para Deus, nunca é em
vão!
Acredite: Ele vê sua luta para vencer o
pecado, suas orações e todo o esforço que
você faz para servir a Ele.
E mesmo que você nunca receba o
reconhecimento das pessoas, lembre-se:
Você ainda não chegou em casa!
É lá na eternidade com o Senhor, que você
terá suas lágrimas enxugadas e a maior
recompensa de todas: a presença do
próprio Deus com você para sempre.
"Portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis, e sempre abundantes na obra do
Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso
trabalho não é vão." (1Coríntios 15:58)

