Cuidado com a Frieza espiritual dentro da igreja
O maior tipo de apostasia
Êx.32.3 - Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro
que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão, 4 e ele
os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez
dele um bezerro de fundição. Então, disseram: Estes são teus
deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. 5 E Arão,
vendo isto, edificou um altar diante dele; e Arão apregoou e
disse: Amanhã será festa ao SENHOR.
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Arão, um alto dirigente espiritual de Israel, infligiu as
normas de conduta estabelecidas por Deus a fim de
agradar o povo ao qual servia. Cedeu diante das pressões
ímpias dos israelitas e violou o segundo mandamento (Ex
20.4,5). Somente a intercessão de Moisés salvou Arão da
ira de Deus e da morte (Dt 9.20). O povo começou a
entregar-se às danças sensuais e à orgia sexual. Segundo o
versículo 25, o povo estava despido (literalmente, ficou à
solta e despido ). Logo, o pecado dos israelitas pode ter
incluído a nudez da multidão para volúpia da carne em
geral, algo rigorosamente vedado na lei de Deus.

Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

Atenção: Eles atribuirão ao SENHOR, porém as atitudes
estavam longe do Senhor, pois quando nos afastamos do
Senhor através de uma vida de desobediência, satanás vem
e assume o controle sobre os desobedientes e rapidamente
a carne assume o controle, pois paramos de pensar como
filhos de Deus e passamos a agir como ímpios - e não
precisa sair da igreja para isso.

ENCONTRE-NOS

Exemplos da apostasia propriamente dita acha-se em Êx
32 (leiam todo, por favor, existem outros textos, mas vamos
trabalhar estes).
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Os passos que levam à apostasia são:
1. O crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a
sério as verdades, exortações, advertências, promessas e
ensinos da Palavra de Deus (Mc 1.15; Lc 8.13).
2. Quando as realidades do mundo chegam a ser maiores
do que as do reino celestial de Deus, o crente deixa
paulatinamente de aproximar-se de Deus através de
Cristo.

3. Por causa da aparência enganosa do
pecado, a pessoa se torna cada vez mais
tolerante do pecado na sua própria vida. Já
não ama a retidão nem odeia a iniquidade.
4. Por causa da dureza do seu coração e da
sua rejeição dos caminhos de Deus, não faz
caso da repetida voz de repreensão do
Espírito Santo (Ef 4.30).

As eleições em Deli, estado da capital da Índia,
deram esperança a muitos cristãos porque o
partido Aam Aadmi (AAP) - Partido do
Homem Comum - venceu as disputas
novamente. De acordo com um colaborador
da Portas Abertas no país, desde que o AAP
chegou ao poder, a polarização religiosa tem
diminuído e os ataques contra as igrejas
cristãs também.

5. O Espírito Santo se entristece, seu fogo se
extingue (1Ts 5.19) e seu templo é profanado
(1Co 3.16). Finalmente, Ele afasta-se daquele
que antes era crente ( leia por favor Sl 51.11;
Rm 8.13; 1 Co 3.16,17; Hb 3.14).
Perguntas:
1. Como está o seu relacionamento na busca
de uma vida cada vez mais santa? (1 Tess. 5,
12 ao 23)
2. Como está a sua relação com o pecado?
(Rom. 8. 1 ao 8)
3. Você sente a salvação se manifestar em seu
ser? (Salmos 51, 10 ao 17)
Estamos precisando muito de alimentos
na despensa da igreja!

~
Missoes
e o mundo

Eleição estatal deve impactar cristãos na
Índia

Partido extremista hindu perde poder no
estado de Deli
Cristãos indianos receberam apoio público
de partido que venceu a eleição no estado de

Cristãos indianos receberam apoio público de partido
que venceu a eleição no estado de Deli

O território ocupa a 10ª posição na Lista
Mundial da Perseguição 2020 e um dos
fatores responsáveis pela perseguição aos
seguidores de Jesus é o forte nacionalismo,
que reconhece um indiano apenas se ele for
hindu. Essa ideologia é propagada pelo BJP,
partido do primeiro-ministro Narendra
Modi. “Houve um tempo em que o BJP
governava 21 dos 28 estados; hoje diminuiu
para 16, dos quais eles têm maioria absoluta

MISSÃO
em 11”, explica.
Os ataques a cristãos no estado de Deli são menores
quando comparados às regiões interioranas, onde há uma
forte perseguição por meio de radicais que monitoram,
oprimem, perseguem e até assassinam aqueles que
compartilham o cristianismo abertamente. “Arwind
Kejriwal, presidente do partido, tentou diminuir a
polarização política dos grupos religiosos e ele sempre
apoia os cristãos publicamente. Nós estamos felizes em ter
um suporte governamental, apesar da forte influência dos
partidos extremistas em todo o país”, completa o
colaborador.
Ore e apoie os cristãos na Índia
Apesar da eleição de novos líderes que apoiam a liberdade
religiosa na Índia, o hinduísmo extremista tem avançado
no país e faz parte de um plano nacional de hinduização até
2021. A Portas Abertas trabalha para apoiar cristãos
indianos que enfrentam perseguição por causa da fé.
Crianças, adolescentes e famílias inteiras recebem ajuda
emergencial, participam de seminários bíblicos, recebem
assistência jurídica e auxílio na construção de casas por
meio da Campanha Global Índia. Mostre seu apoio a eles
também!

Feliz aniversário
01/mar - Patrícia Nascimento
06/mar - Valéria Ferreira
06/mar - Lorena Ferreira
07/mar - Elma Conceição
08/mar - Maria Luíza Alves
14/mar - Maria das Graças de Azevedo

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. 55, 56, 57
3ª feira - Sl. 58, 59, 60
4ª feira - Sl. 61, 62, 63
5ª feira - Sl. 64, 65, 66
6ª feira - Sl. 67, 68, 69
Sábado - Sl. 70 ,71 ,72
Domingo -Sl. 73, 74, 75
Período atual:
Vigésima quinta semana

15/mar - Camila Carvalho
15/mar - Filipe Kadosh Pereira

ESTAMOS EM OBRAS

24/mar - Bruna Pereira
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Ag. 3071 - c/c 13000243-6
CNPJ 01.075.135/0001-89

Quebrador de pedras

Era uma vez um simples quebrador de
pedras que estava insatisfeito consigo
mesmo e com sua posição na vida. Um dia
ele passou em frente a uma rica casa
valiosos e luxuosos e importantes figuras
que frequentavam a mansão. “Quão
poderoso é este mercador!” pensou o
quebrador de pedras. Ele ficou muito
invejoso disso e desejou que ele pudesse ser
como o comerciante. Para sua grande
surpresa ele repentinamente tornou-se o
comerciante, usufruindo mais luxos e poder
do que ele jamais tinha imaginado, embora
fosse invejado e detestado por todos
aqueles menos poderosos e ricos do que ele.
Um dia um alto oficial do governo passou à
sua frente na rua, carregado em uma liteira
de seda, acompanhado por submissos
atendentes e escoltado por soldados, que
batiam gongos para afastar a plebe. Todos,
não importa quão ricos, tinham que se
curvar à sua passagem. “Quão poderoso é
este oficial!” ele pensou. “Gostaria de poder
ser um alto oficial!”
Então ele tornou-se o alto oficial, carregado
em sua liteira de seda para qualquer lugar
que fosse, temido e odiado pelas pessoas à
sua volta. Era um dia de verão quente, e o
oficial sentiu-se muito desconfortável na
suada liteira de seda. Ele olhou para o Sol.
Este fulgia orgulhoso no céu, indiferente

pela sua reles presença abaixo.
“Quão poderoso é o Sol!” ele pensou.
“Gostaria de ser o Sol!” Então ele tornou-se o
Sol. Brilhando ferozmente, lançando seus
raios para a terra sobre tudo e todos,
crestando os campos, amaldiçoado pelos
fazendeiros e trabalhadores. Mas um dia uma
gigantesca nuvem negra ficou entre ele a
terra, e seu calor não mais pôde alcançar o
chão e tudo sobre ele. “Quão poderosa é a
nuvem de tempestade!” ele pensou “Gostaria
de ser uma nuvem!”
Então ele tornou-se a nuvem, inundando com
chuva campos e vilas, temor a todos. Mas
repentinamente ele percebeu que estava
sendo empurrado para longe com uma força
descomunal, e soube que era o vento que
fazia isso. “Quão poderoso é o Vento!” ele
pensou. “Gostaria de ser o vento!”
Então ele tornou-se o vento de furacão,
soprando as telhas dos telhados das casas,
desenraizando árvores, temido e odiado por
todas as criaturas na terra. Mas em
determinado momento ele encontrou algo
que ele não foi capaz de mover nem um
milímetro, não importasse o quanto ele
soprasse em sua volta, lançando-lhe rajadas
de ar. Ele viu que o objeto era uma grande e
alta rocha. “Quão poderosa é a rocha!” ele
pensou. “Gostaria de ser uma rocha!”
Então ele tornou-se a rocha. Mais poderoso
do que qualquer outra coisa na terra, eterno,
inamovível. Mas enquanto ele estava lá,
orgulhoso pela sua força, ele ouviu o som de
um martelo batendo em um cinzel sobre uma
dura superfície, e sentiu a si mesmo sendo
despedaçado. “O que poderia ser mais
poderoso do que uma rocha?” pensou
surpreso. Ele olhou para baixo de si e viu a
figura de um quebrador de pedras.

