A Igreja precisa ir até o mundo para
~ ficar
revelar a Cristo como redentor, e nao
esperarando que o mundo venha a- Igreja
Filipe e o eunuco etíope
At. 8. 26 ao 29 - E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo:
Levanta-te e vai para a banda do Sul, ao caminho que desce
de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e
foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de
Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de
todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para
adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o
profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajuntate a esse carro.
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O Espírito Santo dirigiu Filipe até o eunuco. Apesar de ler
as escrituras, aquele homem não conseguia compreender
as profecias.
A chegada de Filipe foi a resposta de Deus para ele. O
Espírito Santo despertou Filipe e o levou ao encontro do
eunuco. A Igreja precisa ser sensível ao Espírito Santo e ir
até onde Ele mandar.
Amados discípulos, gostaria de destacar alguns pontos
importantes:
1.Por que Filipe? Pois na época haviam outros cristãos. O
Espírito Santo é Deus e Senhor da Igreja, conhece cada
membro do corpo de Cristo, e sabe exatamente quem está
em condições de ser usado. Mas o que Filipe apresentou de
especial? O Espírito Santo falou e ele ouviu, será que o
Espírito também falou a outros e eles não ouviram? A
Bíblia diz "Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz á
Igreja.”
2.Filipe não só ouviu, mas também se colocou à disposição
para cumprir a missão.
3.Filipe estava capacitado para realizar a missão, pois deu
a explicação exata que o eunuco precisava.
4.Filipe teve ousadia para se achegar e falar com o eunuco.

5.Filipe não perdeu tempo, foi direto ao
assunto da salvação, fez o apelo e batizou o
homem.
É importante analisar esses pontos, pois
afinal, quem está ouvindo a voz do Espírito
Santo hoje com tanta clareza? Quem está
capacitado para dar uma explicação com
fundamentos à uma pessoa culta e
importante, e quem tem coragem de se
achegar à uma autoridade para dizer à ela
tudo que precisa ser dito?
Amados, como discípulos do Senhor,
precisamos nos avaliar e fazer essas
perguntas a nós mesmos, pois se o Espírito
Santo precisar de alguém para uma missão,
será que ouviremos a voz do Espírito e
estaremos capacitados para explicar alguma
coisa a alguém? Somos obedientes e teremos
coragem para obedecer? Devemos refletir
sobre como está a nossa vida e se estamos
nos comportando como cristãos.

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

1.Você tem visto os perdidos deste mundo
com os olhos de Deus? (Isaias 61, 1 ao 3)
2.Como está a sua relação com o mundo, você
é uma luz para os que perecem ou tem uma
aliança com o mundo? (Tiago 4, 4 ao 10)
3.Quantas almas você já ganhou? (Marcos 16,
15 ao 18)
Proposta: Faça com sua célula uma atividade
para evangelizar seus conhecidos e melhores
amigos. Pode ser programado um churrasco
ou um chá, de preferência num sábado, com
sua célula e convidados; se possível, dê algum
tipo de presente para esses convidados e ore
por eles, abençoando a vida deles, e também
convide-os para estarem participando das
células.

*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.

~
Missoes
e o mundo
5 milhões de cristãos protestam contra
violência na Nigéria
Em discursos, líderes de igrejas acusaram o
governo de criar ambiente para ataques
extremistas

MISSÃO
No dia 2 de fevereiro, cerca de 5 milhões de cristãos foram
às ruas da Nigéria protestar contra o crescimento de
ataques violentos aos seguidores de Jesus no país. A
marcha foi organizada pela Associação Cristã da Nigéria
(CAN, da sigla em inglês) como finalização da campanha de
jejum e oração, iniciada em 31 de janeiro.
“Em uma só voz, nós diremos não aos assassinatos, não à
negligência da segurança e não à perseguição aos cristãos
na Nigéria. Isto é um chamado para o despertamento do
governo”, afirmou o presidente da CAN, Samson Ayokunle,
ao site americano Christianity Today.
A situação de segurança da Nigéria está deteriorando, e a
morte de cristãos é consequência de confrontos com
pastores de cabra fulani e grupos extremistas como o Boko
Haram.
Uma das vítimas dos radicais foi o pastor Lawan Andimi.
Após o sequestro, o presidente da CAN do estado de
Adamawa foi decapitado, em 20 de janeiro. Ayokunle
acredita que a grande participação na manifestação é
consequência de uma grande frustração das pessoas por
estarem vendo “o derramamento de sangue se tornar uma
ocorrência diária”.
Dos 36 estados nigerianos, 28 foram palco da marcha.
Entre os participantes estavam vários líderes cristãos do
país.
“O fato de que eles se levantaram, juntaram-se à chamada
para o fim da violência, vai obrigar o governo a prestar
atenção”, afirma Gideon Para-Mallam, embaixador africano
da Irmandade Internacional de Estudantes Evangélicos.
Durante o evento, os líderes das igrejas acusaram o
governo de criar um ambiente favorável para que grupos
radicais continuem a atacar os cristãos. A Nigéria ocupa o
12ª lugar na Lista Mundial da Perseguição 2020, com 80
pontos.
Entre 1 de novembro de 2018 e 31 de outubro de 2019, a
Portas Abertas contabilizou 1350 mortes de cristãos e 150
ataques às igrejas no território.

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.
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Fale a verdade
com amor
Certa vez um homem contou que seu pai,
que era médico, foi chamado às pressas
para atender um menino que sofreu um
grave acidente.
Ele havia subido a escada contra a vontade
do pai e caiu de um lugar muito alto. Depois
de examinar o garoto, o médico disse aos
seus pais:
— Infelizmente aqui termina a minha parte.
O menino partiu duas vezes a espinha de
forma muito grave. Quanto antes morrer,
melhor será para ele!
Então o pai se aproximou do garoto,
dizendo-lhe com um olhar de condenação:
— Está vendo o que você fez, moleque
desobediente! Eu não te falei várias vezes
pra você não subir naquela escada? Agora o
que será de mim? Não terei mais filho e nem
herdeiro!
A fisionomia daquele menino ficou como se
estivesse em choque. Logo, porém, sua mãe
veio e se ajoelhou ao seu lado, segurou uma
de suas mãos e disse em um tom que
demonstrava muita compaixão:
— Gustavo, meu filho amado, Deus te ama
muito, mais do que eu posso te amar! Creia
que o grande e glorioso Deus dos Céus
nunca te deixou, ainda que agora Ele te faça
descansar. Você só precisa aceitar o que
Cristo fez por você na cruz e se arrepender
de seus pecados, como a mamãe sempre te
dizia.

As pessoas que estavam naquele quarto de
hospital de repente viram um grande
milagre!
Elas presenciaram no rosto do menino uma
transformação tão rápida e feliz como jamais
viram em alguma outra pessoa. Então, ele
estendeu as duas mãos tanto quanto pôde, e
disse à sua mãe:
— Mãe, agora eu sei que Deus me ama, Ele me
ama, Ele me ama!
Instantes depois, o menino morreu,
inconsciente, mas tinha em seus lábios o
sorriso mais lindo de todos!
Esta história me faz refletir sobre algo muito
importante. Por que nós, que fomos salvos
pela graça de Deus, pregamos o evangelho da
salvação sempre de uma forma dura e sem
compaixão?
Bem diferente de Jesus, que mesmo
conhecendo a maldade dos corações, oferecia
o perdão e a chance das pessoas se
reconciliarem com Deus.
Não estou dizendo que Jesus só dizia palavras
boas e agradáveis de se ouvir. Aliás, quem
pensa que Jesus só pregou as bemaventuranças, na verdade ainda não O
conhece. Ele sempre falava a verdade e
inúmeras vezes alertou as pessoas sobre a
realidade do inferno, no entanto, Jesus
sempre falava a verdade com amor, tentando
fazer as pessoas entenderem que existe um
Deus que as ama, independente dos erros que
cometeram.
Que nós sejamos como Ele, que sempre
colocou amor em suas palavras, fossem para
anunciar boas coisas ou até mesmo
repreender o erro de alguém!

