Cuidado com a frieza espiritual dentro da Igreja
Hb 3.12 - “Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós
um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo”.
Amados discípulos, a Bíblia diz que no final dos tempos
haveria um esfriamento, pois amor de muitos acabaria,
note que o texto não diz o amor de todos, mas de muitos.
Precisamos estar atentos para perceber se estamos
esfriando, e procurar mudar nossas atitudes, pois a palavra
de Deus também diz: Quem busca acha, e quem pede
recebe; e ainda que o Senhor derramaria águas vivas sobre
os sedentos.
Todo esfriamento conduz à apostasia - Mas o que significa
Apostasia?
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Apostatar significa cortar o relacionamento com Cristo,
que nos conduz à salvação, ou apartar-se da união vital
com Ele e da verdadeira fé Nele. Sendo assim, a apostasia
individual é possível somente para quem já experimentou
a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo
(Lc 8.13; Hb 6.4,5), não é simples negação das doutrinas
do novo testamento pelos não convertidos dentro da igreja
visível. A apostasia pode envolver dois aspectos distintos,
embora relacionados entre si:
A apostasia teológica, é a rejeição de todos os ensinos
originais de Cristo e dos apóstolos ou de alguns deles.
A apostasia moral é quando, aquele que era crente, deixa
de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e
da imoralidade, passando assim a concordar com a
mentalidade do mundo e de seu sistema, abrindo mão dos
compromissos das coisas de Deus e se torna
extremamente compromissado com o que é mundano (Is
29.13).
A Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da
apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de
abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar
a perseverar na fé e na obediência. O propósito divino
desses trechos bíblicos de advertência, não deve ser
enfraquecido pela ideia que afirma: “as advertências sobre

a apostasia são reais, mas a sua possibilidade,
não”. Antes, devemos entender que essas
advertências são como uma realidade
possível durante o nosso viver aqui, e
devemos considerá-las um alerta, se
quisermos alcançar a salvação final. Alguns
dos muitos trechos do novo testamento que
contêm advertências são: Jo 15.1-6; At 11.2123; Cl 1.21-23 (leia esses textos, pois existem
outros 20 a respeito, mas va mos nos apegar a
esses).
1. Você sabe o que causa o esfriamento
espiritual? (1 Coríntios 11, 23 ao 32) Obs.:
Precisamos parar de ver o erro dos outros e
passar a observar os nossos; assim, todas as
vezes que ceiarmos deveremos fazer
conserto com o Senhor e com os irmãos do
Corpo com os quais tenhamos alguma
diferença.
2. Você tem encontrado barreiras quando
busca o Senhor (Você já não sente mais a
chama do Espírito Santo)? E o que você tem
feito para melhorar? (2 Cr. 7:13 e 14).
3. Você tem sede de avivamento? Tem ideia
do que está faltando em você? (Is. 44:2 e 3)
Obs.: As águas de Deus só virão sobre os
sedentos - Ap.22.17 - E o Espírito e a esposa
dizem: Vem! E quem ouve diga: Vem! E quem
tem sede venha; e quem quiser tome de graça
da água da vida.

Ore pela Eritreia, um país onde cristãos são
mortos e presos de forma desumana
A Eritreia, país que ocupa a 6ª posição na
Lista Mundial da Perseguição 2020, enfrenta
muitos desafios, entre eles pobreza e falta de
segurança. A média de pressão sobre os
cristãos no país está em um nível extremo de
15,3 pontos. Não há uma esfera da vida em
que a pressão aos cristãos não esteja nesse
nível. Ela é mais forte na nação e comunidade,
refletindo que a política do governo é a
principal reponsável pela pressão aos
cristãos no país. Isso também revela que os
cristãos enfrentam uma perseguição enorme
no nível comunitário devido principalmente
ao protecionismo denominacional. A
pontuação para violência está em um nível
muito alto, de 10,9, subindo de 9,4 referente
ao ano anterior. Ainda há muitos cristãos
definhando nas prisões por causa da fé. O
paradeiro de alguns é desconhecido, não
sabendo-se nem se permanecem vivos.
O número de refugiados eritreus na Etiópia,
Sudão, Quênia e outros países indica
claramente a insatisfação dos cidadãos com o
atual regime e as condições de vida em seu
país. Em 2018, a Eritreia assinou um tratado
de paz com a Etiópia, que prevê a cooperação
econômica entre os dois países.

~
Missoes
e o mundo

Centenas de cristãos ainda estão em prisões
na Eritreia. Eles são mantidos pelo governo
sob péssimas condições, alguns em
contêineres em temperaturas escaldantes.
Milhares de cristãos foram detidos e presos
nos últimos anos, alguns dos quais estão na
prisão há mais de dez anos.

Conhecida como “Coreia do Norte da África”,
a Eritreia prende cristãos em contêineres, às
vezes por anos

A perseguição aos cristãos é extrema em
todas as esferas da vida. A Comissão de
Inquérito da ONU de 2016 afirmou que o
governo da Eritreia tem cometido crimes

A perseguição aos cristãos na Eritreia

MISSÃO
contra a humanidade por mais de 25 anos. A libertação dos
cristãos presos depende de assinarem uma declaração
contrária as suas crenças. Os tipos de perseguição
presentes no país são: protecionismo denominacional,
paranoia ditatorial, opressão islâmica, e corrupção e crime
organizado. O regime do presidente Afewerki é sinônimo
de autoritarismo e já prendeu e matou cristãos por serem
considerados agentes do Ocidente e, portanto, uma ameaça
ao Estado e ao governo.
Para os cristãos, a vida familiar está sob ameaça na Eritreia.
As prisões governamentais, detenções e sequestros
desintegram famílias cristãs. Além disso, por conta do
protecionismo denominacional, alguns cristãos têm o
direito de herança, assim como outras questões familiares
negadas. Devido à opressão islâmica, cristãos enfrentam
diversos desafios em áreas dominadas por muçulmanos.
Por exemplo, cristãos ex-muçulmanos não podem
conduzir um casamento cristão em público, e quando
morrem, são enterrados de acordo com rituais
muçulmanos.
Ao se planejar um casamento, os problemas para os
cristãos começam quando um salão precisa ser encontrado
para a cerimônia. A maioria dos salões está sob
administração do governo e, a menos que os organizadores
do casamento escondam o fato de que o casamento é para
protestantes, ninguém está disposto a alugar o salão por
medo da repercussão junto aos oficiais do governo. Além
disso, a maioria dos donos de salões particulares não está
disposta a alugar o espaço para cristãos. Outro problema é
achar um pastor disposto a conduzir o casamento. Houve
casos em que noivos, pastores e convidados foram presos
por participar de um casamento. Líderes da igreja não
ortodoxa arriscam suas liberdades pessoais ao conduzir
casamentos de casais cristãos. Mesmo após se casarem, a
lei não reconhece legalmente tais casamentos, alegando
que igrejas sem registro não têm autoridade para realizar
casamentos.

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 - Sl. 34, 35, 36
3ª feira - Sl. 37, 38, 39
4ª feira - Sl. 40, 41, 42
5ª feira - Sl. 43, 44, 45
6ª feira - Sl. 46, 47, 48
Sábado - Sl. 49, 50, 51
Domingo -Sl. 52, 53, 54
Período atual:
Vigésima quinta semana

Um país “dominado por medo, não pela lei”
A Igreja Ortodoxa da Eritreia menospreza outros tipos de
cristianismo por considerá-los ilegítimos e perigosos,
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principalmente os grupos pentecostais. Um
pesquisador do país diz: “Apesar de a razão
para tal comportamento poder ser,
principalmente, diferenças teológicas, o
medo de perder o papel dominante da
Igreja Ortodoxa no estilo de vida dos
cidadãos por séculos tem um grande peso”.
Metade da população da Eritreia é
muçulmana, sendo que a maioria dos
muçulmanos reside nas terras baixas ao
longo do Mar Vermelho e na fronteira com o
Sudão. Eles mostram uma tendência ao
radicalismo, o que significa que os cristãos
dessas áreas são particularmente
vulneráveis, especialmente os exmuçulmanos. Os muçulmanos eritreus são
“primeiro muçulmanos” e “eritreus em
s e g u n d o l u g a r ”. A c o n v e r s ã o a o
cristianismo é vista como uma traição à
comunidade, família e à fé islâmica.
O regime, sem dúvida, continuará a violar os
direitos humanos e assim suprimir as
formas de cristianismo e islamismo que não
sejam vistas como nativas, em uma
tentativa de criar harmonia social. Entre
outros efeitos, isso pode enfraquecer a
Igreja Ortodoxa e sufocar os cristãos de
igrejas protestantes em seus esforços de
evangelizar os muçulmanos. Um relatório
de 2015 da Comissão de Inquérito da ONU
diz que o país está sendo “dominado por
medo, não pela lei”.
Discipulado para cristão africanos Cristãos perseguidos na África Subsaariana
precisam do seu apoio para auxiliar no
crescimento do reino de Deus. Por meio de
discipulado e estudo da Bíblia, cristãos
podem ser livres das tradições culturais de
sua comunidade. Com uma doação você
permite que um cristão dessa região
participe de discipulado durante 3 meses.

Medo de Cair
Ora, Aquele que é poderoso para vos guardar
de tropeços e para vos apresentar com
exultação, imaculados diante da Sua glória, ao
único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus
Cristo, Senhor nosso, glória, majestade,
império e soberania, antes de todas as eras, e
agora, e por todos os séculos. Judas 24 e 25.
Aninhado num penhasco de cem metros de
altura, em Portugal, encontra-se um velho
mosteiro.
Em 1946, meus pais visitaram aquela
impressionante estrutura enquanto
e s p e rava m v i s to s d e e n t ra d a p a ra
Moçambique, então uma colônia portuguesa.
Para chegar ao topo, mamãe e papai tiveram
de ser amarrados a uma grande cesta de
vime. Vários monges os içaram por uma
roldana e uma corda presa à cesta.
Conta-se que uma vez um turista, tendo-se
acomodado confortavelmente na tal cesta
para o precário passeio, perguntou a um dos
monges com que freqüência a corda era
substituída. "Toda vez que ela se rompe",
respondeu o monge.
Se nossa vida depende de algo ou de alguém,
queremos ter a certeza de que essa pessoa ou
coisa não nos vai deixar "cair" num momento
crítico. Assim é a nossa natureza.
Nada de origem humana poderá manter-nos
em pé para sempre. Mas no âmbito espiritual
há Um que pode, se Lho permitirmos. A
promessa é segura:
"O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo
de ti estende os braços eternos." Dt. 33:27.

