~ da Igreja no mundo é
A missao
promover paz, esperança e ser refúgio
para os cansados e sobrecarregados
At. 8. 5 ao 8 - E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes
pregava a Cristo. 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.
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Filipe era um apóstolo e, como tal, permanecera em
Jerusalém. Mas como ele poderia continuar servindo a
Jesus em meio à tanta perseguição? Resolveu, então, ir até
Samaria, há pouco mais de 100 quilômetros de distância, e
ali começou a pregar e realizar grandes feitos em nome de
Deus. O resultado foi imediato: pessoas sendo curadas,
libertas, e toda uma cidade experimentando grande
alegria.
A cidade inteira foi impactada pela ação de Filipe. Que
grandes exemplos percebemos através deste servo de
Deus! A Igreja pode ser grandemente abençoada quando
transforma desafios em oportunidades.
A Igreja precisa olhar o mundo da mesma forma que o
Senhor, pois Ele olha cada pecador como alguém que não
conhece o Seu amor e poder transformador, Por esse
motivo, por pior que seja uma pessoa, ela recebe do Senhor
um olhar cheio de amor e de misericórdia.
Deus compreende a miséria que domina a vida dos
pecadores, mas o Espírito Santo tem batido à porta de
todos, sem exceção! Por isso, no juízo não haverá nenhum
inocente. Mas o papel da Igreja não é exercer o juízo, mas a
misericórdia, pois o juízo ficará por conta de Deus.
A Igreja não deve se envolver com o mal, mas com a
proposta da palavra de Deus para o mundo:
Jo. 3. 16 ao 17 - Porque Deus amou o mundo de tal maneira

que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho
ao mundo não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele.
O Senhor não nos deu togas, mas vestes
limpas, sem mácula, pois não estamos aqui
para julgar ninguém, e sim para levar os
pecadores ao arrependimento e à salvação.

~
Missoes
e o mundo
Após ter pescoço cortado, cristã sobrevive
O extremista já tinha atacado outra mulher no
Egito

Não podemos esquecer:
Mt.7. 1 ao 5 - Não julgueis, para que não sejais
julgados, porque com o juízo com que
julgardes sereis julgados, e com a medida
com que tiverdes medido vos hão de medir a
vós. E por que reparas-te no argueiro que
está no olho do teu irmão e não vês a trave
que está no teu olho? Ou como dirás a teu
irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho,
estando uma trave no teu? Hipócrita, tira
primeiro a trave do teu olho e, então, cuidarás
em tirar o argueiro do olho do teu irmão.
Somos botes salva-vidas, um farol à noite no
meio de um mar tempestuoso, e
provavelmente a única bíblia que alguém
poderá ler.

1. Você tem o hábito de julgar as pessoas e
observar o defeito dos outros, até mesmo dos
seus irmãos? Mas e você, acredita que é um
exemplo e modelo de vida para mundo?
(Mateus 5, 43 ao 48)
2. Como você se sentiria se as pessoas
construíssem uma imagem sua, apenas se
baseando nos seus momentos ruins? (MT. 7. 1
e 2)
3. Você já teve alguma experiência que deseje
falar a respeito de julgamentos errados?

Cristã atacada foi a segunda vítima do
extremista islâmico no Egito
A Portas Abertas contou a história de
Catherine Ramzy Mikhail que teve o pescoço
cortado por um extremista islâmico logo no
início de 2020. O motivo do ataque foi porque
ela estava sem o hijab, o véu que as mulheres
muçulmanas costumam usar. O incidente
aconteceu enquanto a cristã estava indo até
uma mercearia em Gizé, no subúrbio de Cairo,
Egito. “De repente, um homem me agarrou
por trás e tampou meus olhos com a mão
esquerda, levantou a minha cabeça e cortou

MISSÃO
minha garganta da esquerda para a direita. Ele gritou ‘Allah
Akbar (Deus é grande, em árabe). Eu estou lhe matando
porque você está sem véu na cabeça’", conta a vítima.
Ela sentiu uma dor aguda vinda do pescoço, conseguiu
escapar e foi ajudada por pessoas que estavam em um café
próximo. Eles levaram Catherine até o hospital e
encaminharam o agressor, Mamdouh A. à delegacia. Foi a
segunda vez que o homem de 31 anos atacou uma cristã da
mesma forma.
A outra vítima chamada Mary Gamil também subsistiu, e o
extremista foi solto porque a polícia alegou que ele tinha
uma doença mental. “O cirurgião disse que o corte foi na
terceira camada do meu pescoço, cortando através dos
músculos. A incisão parou alguns milímetros da minha
artéria carótida. É um milagre, eu sobrevivi”, testemunha
Catherine.
O radical está passando por outro exame psicológico, mas a
cristã não acredita que o problema seja este. “O que
aconteceu comigo foi um ataque terrorista, um extremista
agindo de acordo com as crenças dele.
Se ele sair às ruas novamente, vai repetir o crime e mais
mulheres serão vítimas”, explica. Catherine e as quatro
filhas estão chocadas e com medo de voltar à vida normal.
“Eu não consigo esquecer o que aconteceu comigo. Eu não
me sinto segura, mas com medo. Por favor, orem por mim”,
pede.
Pedidos de oração
Agradeça a Deus pelo livramento que deu à Catherine. Peça
que o Senhor cure as feridas físicas e emocionais
adquiridas durante o ataque.

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 - Ed. 01, 02, 03
3ª feira - Ed. 04, 05, 06
4ª feira - Ed. 07, 08, 09, 10
5ª feira - Ne. 01, 02, 03
6ª feira - Ne. 04, 05, 06
Sábado - Ne. 07, 08, 09
Domingo - Ne. 10, 11, 12, 13

Interceda para que as autoridades detenham o extremista.
Para que seja feita justiça e que ele possa encontrar Jesus e
ter uma mudança de vida.

Período atual:
Vigésima semana

Ore pelos cristãos egípcios que enfrentam a perseguição.
Para que tenham coragem, esperança e amor para
continuar a testemunhar Cristo.

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

Vergonha de voltar Feliz aniversário
para casa
04/fev - Maycon Pimenta s

16/fev - Aldiléa Velasco

Conheci um homem que na sua
adolescência se cansou de morar com os
pais e decidiu fugir de casa. Tornou-se um
marinheiro e por 10 anos trabalhou nos
navios, se tornando um homem grosseiro,
duro e bruto. Nunca, durante todo este
tempo, escreveu uma carta para seus pais,
ao menos para informar onde estava.
Pensou que não se importariam com ele e
que já o consideravam como morto. Até que
finalmente seu desejo de voltar ao lar
tornou-se tão grande que decidiu partir.

22/fev - Aguimar Nunes
25/fev - Janete Neves
26/fev - Mônica Pinheiro
27/fev - Rosângela do Amaral
28/fev - Marco Aurélio Garcia

Açao entre amigos
Quer concorrer a um Relógio Invicta original
pelo valor de R$20,00?

Entrou no porto, tomou um pequeno barco
e remou em direção à casa de seus pais.
Veio-lhe a ideia de que talvez todos já
estivessem mortos ou mudado de cidade. A
vergonha era tanta que não queria ser visto
durante o dia, por isso, esperou até à noite.
Ao anoitecer, remou para perto da margem,
mas viu uma luz e alguém que se movia na
praia. Como não queria encontrar
estranhos, retirou-se para longe. Às 10
horas da noite, aquela luz continuava no
mesmo lugar. Retirou-se outra vez e
esperou até às 11, mas a luz ainda estava ali
e alguém andava pela praia.

O valor arrecadado nesse sorteio será
revertido para as melhorias no equipamento
de som do templo, o tornando cada vez mais
confortável aos ouvidos durante os
cultos.Para adquirir números do sorteio,
procure o líder do Ministério de Louvor,
presbítero Filipe Kadosh (22) 99760-1503.

Aproximou-se do lugar e para sua surpresa,
era o seu pai, de barba branca, olhos
melancólicos e coração quebrantado...
Noite após noite, durante dez anos, seu pai
havia colocado uma lanterna para guiar e
receber o seu filho, esperando que um dia
ele voltasse. Deus é assim! É um pai, eterno
e amoroso, e nenhum filho, jamais será
esquecido por Sua mente infinita e por Seu
coração que tanto ama.

*Data limite para o sorteio, caso os números não tenham sido
todos vendidos. Na hipótese dos números se esgotarem antes
dessa data, o prêmio será sorteado em data e horário divulgados
nas redes sociais da Comunidade Amai-vos (Facebook, Instagram
e Twitter), no Boletim Informativo e via Whatsapp da Secretaria.

A Comunidade Amai-vos, em uma Ação Entre
Amigos, sorteará no dia 05 de abril de 2020*
um Relógio Invicta, Modelo 13921 Subaqua
Noma III, banhado a ouro 18k (Collector
Edition / Edição de Colecionador).

