~ deve deixar a cultura do
A Igreja nao
mundo entrar, mas deverá introduzir no
mundo a cultura do reino de Deus
Os cristãos são o sal da terra. Dois dos valores do sal são:
dar sabor e poder de preservar da corrupção. O cristão e a
Igreja, portanto, devem ser exemplos para o mundo e, ao
mesmo tempo, militarem contra o mal e a corrupção na
sociedade.
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As igrejas mornas apagam o poder do Espírito Santo e
deixam de resistir ao espírito predominante no mundo.
Elas serão lançadas fora por Deus. O livro de Apocalipse 3
trata do crente morno. Esta é a descrição da condição
espiritual da igreja de Laodicéia. A igreja morna é aquela
que transige com o mundo e, em comportamento, se
assemelha à sociedade ímpia ao seu redor; professa o
cristianismo, mas na realidade, é espiritualmente
"desgraçada e miserável".
Cristo faz à esta Igreja uma séria advertência no tocante ao
seu estado espiritual, pois está morna. Cristo faz também
um convite sincero para que a Igreja se arrependa e seja
restaurada a uma posição de fé, justiça, revelação e
comunhão.
Tais igrejas serão destruídas, pisoteadas pelos homens; os
mornos serão destruídos pelos maus costumes e pelos
baixos valores da sociedade ímpia (Dt 28.13).
Nesta era da Igreja morna, firmes são as promessas de
Cristo às Igrejas vencedoras. Ele virá a elas com bênçãos e
no poder do Espírito Santo, e abrirá uma porta para que
possam glorificar o Seu nome e proclamar o evangelho
eterno.
Quem são os crentes mornos hoje?
Tg.4.4 ao 7 - Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a
amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto,
qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se
inimigo de Deus. *Ou cuidais vós que em vão diz a
Escritura: O Espírito que em nós habita tem ciúmes?
*Antes, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos

soberbos, dá, porém, graça aos humildes.
*Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e
ele fugirá de vós.
Obs: Precisamos entender e avaliar - Quando
você se relaciona com o mundo, seu coração
arde em prazer? E quando você se relaciona
com as coisas de Deus, tem tido prazer?
Perguntas:
Você tem colocado as coisas de Deus como
prioridade em sua vida? (Mateus 6:33)
Você tem uma vida voltada para as coisas de
Deus? (Romanos 8, 1 ao 7)
Como você está hoje: quente, morno ou frio?
(Ap. 3. 16)
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&
nbsp;alg um tipo de presente para esses
convidados e ore por eles, abençoando a vida
deles, e também convide-os para estarem
participando das células.

~
Missoes
e o mundo
Entenda como vivem os cristãos
perseguidos no Paquistão e por que o
crescimento do radicalismo islâmico
afeta a nação como um todo
O Paquistão é um dos maiores países
islâmicos do mundo. Com 96% de
muçulmanos, apenas 2% da população é

cristã. Não é difícil concluir que os cristãos
vivem sob a opressão islâmica. A grande
maioria dos cristãos vive na província de
Punjab, onde ocorre a maioria dos incidentes
de perseguição. A pronvíncia de Sindh, perto
de Punjab, também tem se tornado notória
por trabalho forçado, o que afeta muitos
cristãos.
O país abriga uma infinidade de grupos
radicais islâmicos e testemunha uma cultura
crescentemente islamizada. Grupos radicais
islâmicos continuam a administrar milhares
de madrassas (escolas islâmicas, nas quais
ninguém sabe o que é ensinado nem como são
financiadas). Eles também continuarão a
agitar os cidadãos, principalmente os jovens,
em todo o país, encorajando-os a agir contra
as minorias religiosas, como os cristãos.
Grupos radicais islâmicos que são banidos
não simplesmente se dissolvem; na maioria
dos casos eles assumem um novo nome e
fazem frentes de caridade ou ficam on-line.
Ou também se unem a partidos políticos
radicais já existentes, principalmente em
época de eleições. Políticos com boas
intenções, juízes e líderes religiosos que
considerem emendas às leis de blasfêmia do
país são abertamente ameaçados por aqueles
que têm uma perspectiva radical.
Grupos radicais islâmicos estão florescendo,
apesar da contínua repressão do exército, e
são usados como aliados por diferentes
grupos políticos. Seu poder de mobilizar
centenas de milhares de jovens, sobretudo, e
levá-los às ruas permanece como uma
ferramenta política e oferece uma forte
alavanca para reforçar metas políticas. A
crescente presença de militantes que têm os
cristãos como alvo piorou a situação dos
cristãos no Paquistão. Além dos cristãos
históricos, os cristãos ex-muçulmanos

MISSÃO
também enfrentam essas forças hostis, mas para eles o
maior perigo vem da própria família, pois abandonar o islã
é uma desonra tanto para a família quanto para a
comunidade.
A violência contra cristãos continua em nível máximo (16,7
pontos) desde 2016. Embora não tenha havido grandes
ataques contra cristãos no país no último ano, a Lista
Mundial da Perseguição (LMP) 2020 constatou vários
ataques de pequena escala contra comunidades cristãs,
congregações e indivíduos. Isso inclui sequestro de
mulheres, abuso sexual, casamento forçado, expulsão de
casa e deslocamento forçado para dentro e fora do país.
Veja abaixo como se estabeleceu a pontuação do Paquistão
na LMP 2020.
Por que os jovens se tornam radicais
Os grupos radicais islâmicos seduzem a população em
geral com prestação de serviços sociais e os jovens com
uma perspectiva de vida que falta no país. Como a maioria
da população tem menos de 25 anos (sendo que um terço
da população tem menos de 14), a necessidade de dar a eles
uma perspectiva de futuro é uma tendência que não vai
cessar rapidamente. A estrutura social do país leva a
grandes quantidades de jovens se formando e sonhando
com um futuro melhor. Como o país tem dificuldade de
oferecer uma perspectiva até mesmo para os mais
estudados, isso constrói a base para agitação social. O que,
por sua vez, pavimenta a via para grupos radicais islâmicos
acolherem esses jovens, dando a eles um senso de valor que
nunca tiveram antes.
Além da opressão islâmica, outro tipo de perseguição
existente no país é corrupção e crime organizado. A
corrupção é desenfreada em todos os níveis do governo e
no exército, que tem investimentos em vários campos
econômicos. Ore pelo Paquistão, que é o 5º colocado na
Lista Mundial da Perseguição 2020. Clame pela vida da
minoria cristã, para que seja guardada pelo Senhor em
meio ao ódio e que mesmo assim possa responder em
amor. Interceda também para que os jovens tenham acesso
ao evangelho e encontrem a verdadeira perspectiva de vida
em Jesus.

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 - Jó 13, 14, 15
3ª feira - Jó 16, 17, 18
4ª feira - Jó 19, 20, 21
5ª feira - Jó 22, 23, 24
6ª feira - Jó 25, 26, 27
Sábado - Jó 28, 29, 30
Domingo - Jó 31, 32, 33
Período atual:
Vigésima segunda semana
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História real

Meu nome é Ezra Schwartz. Há uma semana
e meia (29 de janeiro de 2020), minha
esposa foi morta em um acidente de carro
na Rota 90, no Vale do Rio Jordão e eu me
tornei um jovem pai viúvo de três crianças
órfãs de mãe. Quando eu fui informado do
acidente, eu pedi para me falarem quem foi
o motorista envolvido, para que eu pudesse
dá-lo um abraço apertado. Não há mais
nada que possa ser feito para mim, mas para
ele sim. No último domingo, durante o
período das orações pelo luto, assim que a
polícia autorizou o contato entre nós, eu
mandei para ele a seguinte mensagem:
Querido motorista,
Sou eu, Ezra, marido de Reut Schwartz da
família Almashali, que foi morta no acidente.
Eu não sei quem você é e você não me
conhece. A morte nos uniu. Nos uniu pelo
sangue. Sempre que eu e minha esposa
escutavámos sobre um acidente, a primeira
coisa que minha esposa fazia, que D’us a
tenha, era pensar nos sobreviventes.
Aqueles que partiram já estão mortos, mas os
que sobreviveram devem viver. Era assim que
pensava minha esposa. Ela era sensível ao
sofrimento. Por isso, a primeira coisa que eu
pedi após saber sobre esse terrível acidente
era descobrir quem você era, como você
estava e como posso ajudá-lo a superar essa
crise.
Quando eu escutei os detalhes do acidente, eu
fiquei ainda mais horrorizado ao descobrir
que um motorista inocente acabou matando
outra pessoa sem a menor chance de ter
evitado isso. Isso é chocante. É injusto.

Eu não tenho nada em meu coração para você
exceto muita compaixão e orações para que
você supere essa terrível crise e seja capaz de
viver uma vida boa e feliz. Agora eu estou
cumprindo a vontade não escrita de minha
esposa. Eu gostaria muito, muito de me
encontrar com você e te dar um abraço. Você
precisa se erguer, se fortalecer, e seguir com
sua vida. Durante sua vida, minha esposa fez o
bem para todos. Eu não quero agora que o
oposto aconteça, D'us não permita, através de
sua morte.
Pensando em você o tempo todo,
Ezra Schwartz

~ 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.
*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
( Fa c e b o o k , I n s t a g ra m e
Twitter), no Boletim
Informativo e via Whatsapp da
Secretaria.

