Cuidado com o amor ao mundo
1Jo 2:15,16 - “Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque
tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai,
mas do mundo.”
A palavra “mundo” frequentemente se refere ao vasto
sistema de vida desta era, fomentado por Satanás e
existente separado de Deus. Consiste não somente nos
prazeres obviamente malignos, imorais e pecaminosos do
mundo, mas também se refere ao espírito de rebelião que
nele age contra Deus, e de resistência ou indiferença a Ele e
à sua revelação. Isso ocorre em todos os empreendimentos
humanos que não estão sob o senhorio de Cristo.
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Na presente era Satanás emprega as ideias mundanas de
moralidade, das filosofias, psicologia, desejos, governos,
cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, sistemas
econômicos, diversões, comunicação de massa, esporte,
agricultura etc. Tudo para opor a Deus, ao seu povo, à sua
Palavra e aos seus padrões de retidão.
O mundo verdadeiramente jaz no maligno e todas as suas
propostas e atividades sutis (ou não) visam separar o
homem do seu Criador, por isso, precisamos estar atentos e
alertas, vigiando o tempo todo e cuidando do que cerca
nossos filhos e a nós mesmos.
Amados discípulos, o mundo sempre será um campo
minado para os filhos de Deus. Podem ter certeza, até os
mais atentos podem cair em seus laços. Por exemplo,
Satanás usa a profissão médica, para defender e promover
a matança de seres humanos nascituros; a agricultura para
produzir drogas destruidoras da vida, tais como o álcool e
os narcóticos; a educação, para promover a filosofia ímpia
humanista; e os meios de comunicação em massa, para
destruir os padrões divinos de conduta.
Extrema corrupção nos últimos tempos.
2 Tm. 3:1 a 5 - Sabe, porém, isto: que nos últimos dias
sobrevirão tempos trabalhosos; porque haverá homens

amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos,
profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis,
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor
para com os bons, traidores, obstinados,
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que
amigos de Deus, tendo aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.
Hoje existe um culto ao “corpo”, onde a beleza
e a forma do corpo muitas vezes são
colocadas acima de qualquer coisa. A busca
pelo lazer se tornou um vício, mas as coisas
de Deus para alguns “cansativas e sem graça”,.
Até a Igreja anda precisando buscar outros
caminhos para atrair o povo, pois a palavra
de Deus e o culto estão ficando “obsoletos”.

levantou esperanças de que a guerra pudesse
terminar através de mediação internacional
por uma solução política. Mas o fato de o
processo ter chegado a um impasse em
agosto de 2019, com o colapso da coalizão
anti-Houthi, complicou ainda mais a situação.
Antigos aliados, como a Arábia Saudita e os
Emirados Árabes Unidos se separaram, assim
como as milícias que eles apoiavam. No
entanto, há esperança de virada no conflito
após o acordo de paz, assinado em novembro
de 2019, entre o Conselho de Transição do Sul
(STC, da sigla em inglês) e o governo
reconhecido pela ONU.

1. Você precisa se esforçar muito para se
arrumar na hora dos cultos? Espera até o
último minuto para se arrumar e chega
sempre atrasado? Você tem sentido a
presença de Deus? (Lucas 12:30 a 34)
2. Tem fogo de Deus dentro de você? Você
acorda pensando em Deus? Músicas do
mundo tem rodeado a sua mente? (Tiago 4:1
a10).
3. Você precisa melhorar e buscar a Deus? Sua
vida espiritual está fraca? (Mateus 3:1 a 3)

~
Missoes
e o mundo
A perseguição aos cristãos no Iêmen
O Iêmen enfrenta uma crise humanitária
profunda. Com cinco anos de guerra civil, é
um país à beira de um colapso. O processo de
paz de Estocolmo iniciado no final de 2018

Um artigo publicado em 21 de novembro de
2018 pela BBC cita dados da organização
Save the Children, que alega que “cerca de 85
mil crianças com menos de 5 anos morreram
de desnutrição em três anos de guerra no
Iêmen”. A situação no geral é perigosa para os
cristãos no Iêmen, mas algumas áreas são
particularmente ameaçadoras, como o Sul,
onde há uma forte presença da Al-Qaeda.
Cristãos também indicam que há mais
pressão nas regiões controladas pelos
houthis xiitas, no Oeste, do que em áreas sob
controle do governo hadi sunita. A
perseguição geral no Iêmen corresponde à
atual situação de guerra e ilegalidade, na qual
os cristãos nativos são ainda mais
vulneráveis. A maior parte da comunidade
cristã consiste de cristãos ex-muçulmanos
nativos. São eles que experimentam os níveis

MISSÃO
mais altos de perseguição no país, principalmente da
família e da comunidade. Por outro lado, mesmo em meio à
insegurança da guerra, há relatos de que o número de
convertidos ao cristianismo está crescendo.
Além da guerra, a perseguição - Como pode-se ver na
imagem acima, a pressão em todas as esferas da vida está
em um nível extremo, sendo que nas esferas nação e igreja a
pressão chegou ao seu nível máximo, de 16,7 pontos. Isso é
típico em países onde há opressão islâmica, que não deixa
espaço para qualquer atividade aberta da igreja ou culto
privado para cristãos ex-muçulmanos. A pontuação de
violência ficou relativamente mais baixa entre os anos
2018-2020, o que não significa que a situação dos cristãos
iemenitas tenha melhorado. No caos da guerra civil, muitos
incidentes não são reportados. Também pode refletir o fato
de que os convertidos se adaptaram melhor à situação de
perigo, praticando a fé em sigilo ainda maior.
Os principais tipos de perseguição presentes no país são
opressão islâmica, antagonismo étnico e paranoia
ditatorial. A opressão islâmica se dá porque a Constituição
declara que o islamismo é a religião do Estado e que a
sharia (conjunto de leis islâmicas) é a base de toda
legislação. Proselitismo de qualquer fé diferente do islã é
proibido e os muçulmanos são proibidos de se converter a
qualquer outra religião. Os iemenitas que deixam o islã
podem enfrentar pena de morte.

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
O antagonismo étnico ocorre porque a sociedade iemenita
é fortemente tribal. Os líderes tribais geralmente reforçam
a lei e a justiça de acordo com suas tradições baseadas no
islamismo, independentemente do que a Constituição ou o
governo dizem. No campo da paranoia ditatorial, tanto o
governo como as autoridades houthi (em guerra pelo
poder) têm um instinto de sobrevivência muito forte. Em
áreas controladas pelos houthis, medidas foram tomadas
contra indivíduos ou associações consideradas uma
ameaça a sua autoridade.
No caos da guerra civil que já dura cinco anos, os poucos
cristãos ex-muçulmanos nativos são ainda mais
vulneráveis. O Iêmen é 8º país na Lista Mundial da
Perseguição 2020, carece de suas orações.

2ª feira - Sl. 13, 14, 15
3ª feira - Sl. 16, 17, 18
4ª feira - Sl. 19, 20, 21
5ª feira - Sl. 22, 23, 24
6ª feira - Sl. 25, 26, 27
Sábado - Sl. 28, 29, 30
Domingo -Sl. 31, 32, 33
Período atual:
Vigésima quarta semana
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Invisível
Que é a fé? É a convicção segura de que
alguma coisa que nós queremos vai
acontecer. É a certeza de que o que nós
esperamos está nos aguardando, ainda que o
não possamos ver adiante de nós. Hb. 11:1
Antes mesmo que houvesse telescópios
suficientemente poderosos para verem o
planeta Plutão, Percival Lowell, astrônomo
americano, cria na existência desse planeta
em nosso sistema solar. Ele chegou a essa
conclusão mais de 15 anos antes de o
planeta ter sido descoberto por Clyde W.
Tombaugh, no dia 18 de fevereiro de 1930.
A crença de Lowell não foi nenhuma
adivinhação ou palpite casual. Ele chegou a
essa conclusão através de observações
sistemáticas e cálculos cuidadosos das
órbitas de Netuno e Urano. As perturbações
que ele observou nessas órbitas o
convenceram de que devia haver um
planeta além de Netuno. Tão confiante
estava Lowell na existência dele, que deu às
primeiras duas letras do nome do planeta a
ser descoberto ainda as iniciais de seu
próprio nome - p e l. Predisse também que o
planeta seria encontrado perto da estrela
Delta da constelação de Gêmeos. A crença
de Lowell foi confirmada após sua morte,
quando Tombaugh fotografou e estudou a
região sideral de Gêmeos e descobriu o
planeta previsto.
A fé na realidade do Céu, assim como a
crença de Lowell na existência de Plutão,
não é um palpite casual. Repousa sempre na
"certeza" subjacente da evidência.

Hypostasis, a palavra grega traduzida como
"certeza" em nosso texto, é usada nos papiros
antigos para significar um documento legal
através do qual uma pessoa provava ser
proprietária de um bem. Em outras palavras,
um título de propriedade.
Exercendo fé, você e eu podemos já
considerar-nos na posse das maravilhosas
coisas que Deus tem prometido. Isso nos
capacita não só a reivindicar bênçãos
prometidas para o futuro, mas a recebê-las e
desfrutá-las agora. Dessa maneira, aquilo que
os olhos naturais não podem perceber (I Cor.
2:14), é visível aos olhos da fé.

~ 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.

