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Leitura para essa semana:
Página 24 a 25 do livro “O Mestre
da Sensibilidade” de Augusto
Cury, volume 2 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Texto para meditar:
Filipenses 4: 1 ― 9
Promovendo uma nova história
Até aqui, sem percebermos, tudo o
que somos e que vivemos é fruto de
nossa formação familiar e de uma
gama de situações que nos
conduziram até aqui. Que tal fazer
uma análise de si hoje e rever alguns
comportamentos que só te fazem
mal? Talvez sua história vá começar a
mudar, mas comece primeiro a
modificar a autoimagem, isso é, se
você tem uma auto imagem.
Precisamos fazer uma
autocrítica e

verificar se, da forma que vivemos,
estamos produzindo qualidade de vida
para nós e para os que vivem a nossa
volta.
Não basta só ter qualidade de vida, é
necessário produzir qualidade de vida
nas pessoas por onde passamos, quem
sabe ate levar essas pessoas a uma
reflexão de si que poderá mudar suas
vidas.
Imagina que cada pessoa que passa por
você é uma oportunidade que você tem
de manifestar a elas uma fascinante nova
proposta de vida em Cristo. Você poderá
mudar a história de uma pessoa.
Gostaria de te fazer uma pergunta: você
tem um estilo de vida tão maravilhoso
que possa servir de exemplo para outras
pessoas? Por exemplo: Apesar de todos
os problemas que te cercam, você está
sempre de bem com a vida, sempre tem
uma palavra de fé ― não importa a
situação que você está vivendo ― e
mesmo que não haja solução para seus
problemas você sempre irá se apresentar
cheio de fé e crendo que Deus sabe o que
está fazendo? Você estará disposto a
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confiar NELE apesar de tudo?
Já parou para pensar que suas atitudes e
modo de viver sem palavras poderão
transformar as pessoas que estão perto de
você?
Você tem coragem de mudar e assumir
uma nova proposta de vida que irá
revolucionar tudo a sua volta, sabendo que
tudo vai começar a mudar quando você
começar a utilizar uma nova linguagem,
com uma nova forma de falar cheia de fé e
confiança em Deus?
1. Você está satisfeito com quem você é?
(Romanos 12:2).
2. Você está disposto a mudar sua
história? (Filipenses 4:4 ― 7).
3. Qualidade de vida é uma meta para
você? (Filipenses 4:8 ― 9).
Por Pastor Paulo Pereira

Feliz aniversário para
08/01 - Pr. Roberto Ricardo
12/01 - Ronan Alves
16/01 - Argemiro de Mattos
20/01 - Paola Carrupt
23/01 - Pr. Adalberto Ricardo
31/01 - Gisele Sampaio
31/01 - Pra. Tânia Pereira
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Orissa 2008:
alguns anos depois
Orissa é um dos Estados indianos que
têm autonomia para promulgar legislação
religiosa. Essa legislação diz que nenhuma
pessoa deve converter outra, direta ou
indiretamente, por força ou indução.
Os ataques de agosto de 2008 foram
motivados sob a alegação de que os
missionários cristãos da região estavam
convertendo à força as tribos locais,
fornecendo-lhes carne de vaca, o que para
o hinduísmo é um sacrilégio. Além disso, os
cristãos foram acusados de serem
treinados e agirem em favor de grupos
maoístas que planejaram e executaram o
influente líder hindu, Swami
Laxmanananda.
Nos ataques de Orissa em 2008, milhares
de cristãos tiveram que fugir de suas casas,
outros foram mortos e suas igrejas e casas
incendiadas. Embora ainda vivam sob
constante pressão, a atual situação dos
cristãos de Orissa é estável.
Muitos conseguiram voltar para suas
casas e rescontruir suas vidas após os
ataques de 2008; outros não quiseram ou
foram impedidos de fazê-lo. Você, parceiro
da Portas Abertas, foi parte da ajuda
entregue para esses cristãos. Que Deus seja
louvado através de sua vida!
(Fonte: Portas Abertas, 03/01/2012)

2ª feira – 1 Crônicas 16, 17, 18 / 3ª feira – 1 Crônicas 19, 20, 21
4ª feira – 1 Crônicas 22, 23, 24 / 5ª feira – 1 Crônicas 25, 26, 27
6ª feira – 1 Crônicas 28, 29 / Sábado – 2 Crônicas 01, 02, 03
Domingo – 2 Crônicas 04, 05, 06
Período atual: décima sexta semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

FALA DUDU!

DEUS ESTÁ NO CONTROLE?

Quando Deus te colocou em Sua família,
Ele assumiu a responsabilidade por Sua vida
e seus problemas. Davi, Rei de Israel,
expressou essa verdade em Salmos: “O
Senhor é o meu pastor e nada me faltará”
(23:1).
Talvez a coisa mais maravilhosa que o
Espírito Santo faz é produzir em nós a vida
de Cristo. Quando permitimos que o
Espírito Santo controle nossa vida, então
Jesus, em todo Seu caráter e personalidade,
tem plena liberdade de viver em nós. Ele
amará e viverá através de nós.
Então começamos a ver e sentir em nossa
vida o que a Bíblia chama de “Fruto do
Espírito”: Amor, alegria, paciência,
bondade, benignidade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Isso não vai
acontecer da noite para o dia, assim como
nenhuma árvore produz frutos de um dia
para o outro. Dia a dia poderemos ver nossa
vida mudando ao assumirmos o caráter de
Cristo.
Deus é um ser de recursos ilimitados.
Quando confiarmos nEle, dependemos
dEle, avançamos para além do nosso
entendimento e compreensão, para uma
dimensão de fé na qual poderemos
descansar, pois sabemos que há um grande,

amoroso e todo-poderoso cuidando de nós.
O que temeremos?
Como é que se faz isso?
Quando você chega ao ponto em que
tudo que você tem pertence a Deus, então
tudo que pertence a Deus pertencerá a
você.
Há pessoas que querem saber a vontade
de Deus por antecipação, para decidirem se
vão ou não fazê-la. Deus, porém, só revela
Sua vontade àqueles que estão
determinados a segui-la, seja ela qual for.
O intelecto do homem está sempre
querendo desvendar as coisas. Ele quer
respostas a todos os seus “e se...?”. Deus,
porém, não responde. Ele simplesmente
diz: “Confie em mim”. Isto significa que
Deus sempre guarda o que tem de melhor
para aqueles que deixam as escolhas por
conta dEle.
“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia
nele, e o mais Ele fará” (Sl. 37:5)
Amai-vos!
Por Pastor José Eduardo

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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A VISÃO DO QUADRO COMPLETO

Sois edificados sobre o fundamento dos
apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo,
Cristo Jesus, a pedra angular; no qual todo
edifício, bem ajustado, cresce para
santuário dedicado ao Senhor, no qual
também vós juntamente estais sendo
edificados para habitação de Deus no
Espírito. Ef. 2:19-22.
Christopher Wren, o famoso arquiteto
inglês que projetou a Catedral de S. Paulo,
em Londres, caminhava certo dia pelo
prédio em construção e perguntou a cada
operário o que estava
fazendo. Um deles disse
que estava assentando
tijolos; outro, que estava
colocando os vitrais no
lugar; outro ainda, que
estava fazendo trabalho
de carpintaria para a
construção. Nenhuma
das respostas foi a que o
Sr. Christopher desejava
ouvir.
Quando o arquiteto estava para deixar o
local da construção, passou por um homem
que misturava argamassa. Fez-lhe a mesma
pergunta.
Erguendo-se acima de sua humilde
tarefa, o operário respondeu com orgulho:
"Estou construindo uma grande catedral,
senhor!»

Que resposta! Que visão! Um artesão
não via nada além da tarefa específica na
qual estava envolvido, mas ali estava um
homem que, embora executando um
trabalho de subalterno, olhava para além
da argamassa e conseguia divisar o quadro
completo.
Quando eu era adolescente, cantávamos
um hino intitulado "Construindo Para a
Eternidade". A primeira estrofe era mais ou
menos assim:
Com alegria ou tristeza,
estamos edificando um
templo que o mundo pode
nem ver; o tempo não pode
danificá-lo nem destruí-lo;
construímos para a
eternidade. - N. B. Sargent
Quer nos demos conta,
quer não, todos estamos
envolvidos na construção
de um templo. Nossa tarefa
pode não parecer importante, mas
segundo o nosso texto estamos moldando a
vida para ocupar um lugar no templo
espiritual de Deus. Pergunte a si mesmo
assim como eu me pergunto: "Sou eu como
os pedreiros comuns na construção da
Catedral de S. Paulo ou como o misturador
de argamassa, que captou a visão do
quadro completo?"
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Leitura para essa semana:
Página 25 a 26 do livro “O Mestre
da Sensibilidade” de Augusto
Cury, volume 2 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Texto para meditar:
1 Samuel 17: 32 ― 47
Promovendo uma nova história (2)
Na caminhada da vida, nos
deparamos com situações onde não
conseguimos achar respostas, saídas e
soluções inteligentes. Parece que
nossa mente está bloqueada, um vazio
toma conta e começamos a ser
possuídos pelo medo, pelo pânico,
nos tornamos reféns de situações tão
simples que, quando menos se
espera, alguém surge com uma
solução simples.
Gostaria que os amados
meditassem. Seria isso
falta de inteligência

ou o simples fato de não termos o hábito
de exercitar a mente, isso é, ter o hábito
de estar sempre parando para meditar e
descobrir a aventura de desvendar os
problemas. Tomamos rápidas decisões,
procuramos respostas pelos meios mais
fáceis, vamos ao GOOGLE... Recorremos
a toda essa tecnologia que está a nossa
disposição, psicólogos, alguém que
resolva o problema em nosso lugar.
Fazemos tudo isso visando não ter que
pensar. Sem percebermos nos tornamos
vítimas das facilidades. Daí não
conseguimos lidar com os problemas que
não se acha solução na internet. Daí é
preciso ter calma e gastar tempo
exercitando nossa mente com a
sabedoria de Deus, com a oração e, quem
sabe, achando a solução num texto da
Palavra de Deus que será revelada. Nossa
mente está envolvida com tudo à nossa
volta, mas Deus nos da Sua própria
capacidade de pensar, é um presente
dEle, um grande milagre, mas que só está
disponível quando nos desapegamos das
facilidades das dependências humanas
do modernismo. Dessa forma, entrará
em ação a “simples” mente humana,
cheia do seu próprio potencial divino,
cheio de Deus, da Sua Palavra e revelação
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exercitada a confiar na capacitação que
vem de Deus!
1. Você acredita que sua mente só produz
uma pequena parte do real potencial que
ela tem por você não exercitar e está
sempre procurando os caminhos mais
fáceis? (1 Samuel 17:32 ― 40)
2. Você crê que com a fé que ninguém vê,
com a Palavra, com sua mente totalmente
voltada para Deus e com a orientação do

Senhor, você será poderoso para derrubar
qualquer gigante (problema) que venha
surgir em sua vida? (1 Samuel 17:41 ― 47)
3. Você gostaria de se tornar um guerreiro
de Deus como Davi? (Mateus 19:26 e
Marcos 9:23)
4. Você crê que Deus pode fazer sua
mente ultrapassar os limites que você tem
vivido até agora? (Lucas 1:37).
Por Pastor Paulo Pereira
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2ª feira – 2 Crônicas 07, 08, 09 / 3ª feira – 2 Crônicas 10, 11, 12
4ª feira – 2 Crônicas 13, 14, 15 / 5ª feira – 2 Crônicas 16, 17, 18
6ª feira – 2 Crônicas 19, 20, 21 / Sábado – 2 Crônicas 22, 23, 24
Domingo – 2 Crônicas 25, 26, 27
Período atual: décima sétima semana
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FALA DUDU!

QUEM TIVER OUVIDOS, OUÇA!

Certa vez, ouvi um pastor perguntar em
uma pregação: “Quantos aqui creem que é
difícil identificar a vontade de Deus para sua
vida?”. Poucas pessoas não levantaram as
mãos, o próprio pastor também tinha essa
dificuldade. Por fim, ao desenvolver o tema,
acabou não oferecendo solução real para o
problema de tantos.
Para descobrir qual é a vontade de Deus
para nós, temos primeiro que remover o
que até aqui cremos sobre como identificála. Temos que substituir nossas suposições
pela fé nas promessas feitas pelo próprio
Senhor. Essa deve ser uma experiência
verdadeira e convincente, porque a razão
mais comum do porque fracassamos em
descobrir a vontade de Deus está no fato
de, no íntimo, não querermos descobri-la.
Na verdade, muitos de nós não queremos
nos submeter às determinações de Deus
quando Ele revela a Sua vontade. Pegue sua
Bíblia e leia Provérbios capítulo 8 e ore
pedindo a Deus para entender de modo
pleno o que Ele está lhe dizendo.
Se você leu com atenção, percebeu que o
texto afirma que “a sabedoria está
clamando”. Ela está mostrando a direção
para qualquer um que queira ouvir. A
sabedoria grita as instruções perfeitas. E
grita muito alto para todos escutarem. O

problema é que muitos estão com os
ouvidos tampados. Não ouvi-la significa
que estamos desejando mais as coisas do
mundo do que conhecer a vontade de Deus.
Tiago revela que Deus não esconde Sua
sabedoria daqueles que a buscam. Ao
contrário, Ele Se deleita em compartilhar
conosco Seus planos para nossa vida. “Se
algum de vocês tem falta de sabedoria,
peça-a a Deus, que a todos dá livremente de
boa vontade; e lhe será concedida” (Tg.
1:5).
Se olharmos para nós mesmos, para
nossa vida, nossos desejos, nossas
circunstâncias e nossos relacionamentos
através dos olhos de Deus, então seremos
capazes de encontrar a sabedoria do
Senhor. Você está preparado para isso?
Amai-vos!
Por Pastor José Eduardo
Sabe quem
pode ter uma
maravilhosa
experiência
no próximo
ENCONTRO
COM DEUS?
Informe-se
com o Pr.
Eduardo

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30

VOCÊ
AGENDA

SEMANA

L

twitter.com/AmaivosCaboFrio

FLETIR
E
R
A
R
A
P

INSTRUIR CRIANÇAS

“Tua esposa, no interior de tua casa, será
como a videira frutífera; teus filhos como
rebentos da oliveira, à roda da tua mesa” Sl.
128:3.
Samuel Taylor Coleridge conversava certa
vez com uma senhora que defendia a idéia
segundo a qual as crianças não devem
receber instrução religiosa; devem ser
deixadas a crescer "naturalmente".

Desse modo, elas tomariam decisões
mais "maduras", mais "racionais", porque
saberiam melhor o que estavam fazendo.
Essa filosofia parece plausível, mas certas
coisas podem parecer plausíveis e ainda
assim constituir uma falácia.
Coleridge escutou enquanto aquela
mulher falava, e pouco disse. Depois,
convidou-a a dar uma voltinha pelo jardim.
Conduziu-a a um recanto de seu pátio onde
cresciam apenas ervas daninhas.
― O que acha do meu jardim? ―
perguntou o poeta ― Não é bonito?
― Jardim? O senhor chama isso de
jardim? Eu diria que é um canteiro de ervas
daninhas.
― Bem, ― explicou Coleridge ― algum
tempo atrás, decidi não interferir no direito
que essas plantas tinham de crescer como
b e m q u i s e s s e m , até at i n g i re m a

maturidade.
A visitante entendeu.

― Tive alguns familiares que apoiavam
essa filosofia “laissez faire*”. Não foi
surpresa o fato de que os filhos deles não
adotaram nenhuma religião depois de
adultos. Os pais se esqueceram de que uma
vez defenderam e praticaram essa filosofia.
Hoje lamentam o fato de que seus filhos
caçoam da religião, não têm escrúpulos
morais e se rebelam contra toda autoridade.
Incutir princípios cristãos na mente das
crianças não garante que elas os adotem.
Afinal de contas, os seres humanos foram
criados com o poder da escolha e alguns,
infelizmente, fazem a escolha errada (ver Js.
24:15 e Rm. 14:12).
Mas uma criação adequada aumenta as
probabilidades. Se, apesar da orientação
cristã no lar, os filhos ainda tomarem o
caminho errado, os pais podem pelo menos
ter a satisfação de saber que fizeram o
melhor ao seu alcance.
* Laissez-faire é hoje expressão-símbolo do
liberalismo econômico, na versão mais pura de
capitalismo de que o mercado deve funcionar
livremente, sem interferência. Esta filosofia tornou-se
dominante nos Estados Unidos e nos países ricos da
Europa durante o final do século XIX até o início do
século XX. É parte da expressão em língua francesa
"laissez faire, laissez aller, laissez passer", que significa
literalmente "deixai fazer, deixai ir, deixai passar".
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Leitura para essa semana:
Página 27 a 29 do livro “O Mestre
da Sensibilidade” de Augusto
Cury, volume 2 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Texto para meditar:
João 6: 22 – 59
Promovendo uma nova história (3)
Por que queimar sementes e não
lenha? Porque a fogueira a ser acesa é
nosso coração que deve ser um bom
solo. O fogo que vai queimar não é o
fogo que consome a matéria, mas é o
fogo que traz a revelação da vontade
de Deus e que nos leva a lugares altos,
onde há cura da alma, das suas feridas
mais profundas. Ele restaura e liberta
o ser humano que já foi mais do que
destruído, encarcerado,
deformado pelas desgraças da
vida. Quando uma pessoa se
alimenta de Jesus, bebe
pela fé Seu sangue

na comunhão do corpo e recebe a Palavra
em seu coração (não como alguém que lê
qualquer livro, mas como alguém que
ouve a voz do próprio Deus falando
diretamente), ela nunca mais será a
mesma!
Agora imagine que quando você
participa da ceia, apesar de toda sua
humanidade frágil e debilitada, você
começa a desfrutar de todos os
benefícios da divindade, pois apesar de
você ter falhado tantas vezes, Jesus
nunca falhou. Ainda que você tenha caído
muitas vezes Ele nunca caiu e já venceu a
morte, o inferno e todos os seus inimigos
que hoje tentam te destruir.
Que tal ter a ousadia de assumir com
mais responsabilidade e fé o que Jesus fez
por todos os seres humanos? Não como
um no meio da multidão, mas como
íntimo de Jesus como noiva que um dia
irá se casar para sempre.
Como um NOIVO rico que tem todo o
poder e que é apaixonado se comporta
diante de uma noiva onde ELE já
providenciou tudo que ela precisa para
sua saúde, vida, paz e toda necessidade,
mas ela insiste em viver doente, infeliz,
derrotada e às vezes tendo um caso com
seu maior inimigo envolvida com o
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pecado? O que JESUS gostaria de ver?
Uma noiva que ao enfrentar uma doença
pensasse sempre com alegria de saber que
seu NOIVO cuida dela e que, se ela não foi
curada ainda, não por abandono do NOIVO,
mas simplesmente para ter mais comunhão
e um relacionamento mais profundo. Na
enfermidade oramos mais. Essa noiva,
quando estiver diante dos mais diversos
problemas, terá a certeza e a fé de que seu
NOIVO está no controle de tudo, que tudo
irá contribuir para seu bem e que, se tiver
que enfrentar a morte, se tornará o último
passo para estar eternamente ao lado de
quem fez tudo para seu bem! (Romanos
8:28)
1. Você se sente incendiado pela palavra
de Deus e suas promessas? (João 6: 27 ― 29
e Atos 4:31)
2. Você precisa melhorar sua intimidade
com JESUS? (João 6: 53 ― 57 e João 7:38)
3. Você sabia que não existe um ato que
venha de você para que você tenha
intimidade com o JESUS? (João 15:16 e João
15:3)
4. Você acredita que sua intimidade com
JESUS poderá chegar a um nível que agrade
a ELE? (João 15:7 ― 14)
Por Pastor Paulo Pereira
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COMUNICADO
DOUGLAS, GRAZI E RONAN
Convocam os pais para reunião dos
departamentos Infantil e Juniores
para reunião no dia 27 de janeiro
(domingo) às 18h30.

Perseguição em Laos
O ex-budista Kapono e sua família foram
obrigados a fugir de casa, em 9 de janeiro de
2013, devido à perseguição vivida nas mãos
de parentes e moradores.
Os cristãos haviam aceitado e professado
sua nova fé há apenas duas semanas
quando tiveram de abandonar seu lar,
localizado em uma aldeia não revelada, no
sul do Laos. Segundo uma fonte local,
"quando voltaram para sua residência,
vindos de uma igreja que ficava em uma
aldeia próxima, primos e vizinhos
perseguiram severamente os cristãos".
E não parou por aí: "No último domingo
(6), a vaca de Kapono foi tomada à força e,
em seguida, ele e sua família foram
empurrados para fora da aldeia.
Eles perderam tudo o que possuíam,
inclusive suas terras, que equivaliam a cerca
de quatro hectares." Kapono e sua família
estão agora hospedados na casa de um
amigo cristão em uma aldeia vizinha.
(Fonte: Portas Abertas, 17/01/2012)

2ª feira – 2 Crônicas 28, 29, 30 / 3ª feira – 2 Crônicas 31, 32, 33
4ª feira – 2 Crônicas 34, 35, 36 / 5ª feira – Esdras 01, 02, 03
6ª feira – Esdras 04, 05, 06 / Sábado – Esdras 07, 08
Domingo – Esdras 09, 10
Período atual: décima oitava semana
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FALA DUDU!

SABEDORIA DE DEUS EM NÓS

“Confia no SENHOR de todo o teu
coração, e não te estribes no teu próprio
entendimento. Reconhece-o em todos os
teus caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas. Não sejas sábio a teus próprios
olhos; teme ao SENHOR e aparta-te do mal”
― Provérbios 3:5―7
Durante nossa adolescência, queremos
muito alcançar liberdade e independência.
É a vontade de vivermos nossas vidas da
maneira que queremos, de irmos onde
queremos, quando queremos, com que
queremos. Logo depois, a vida adulta nos
traz a liberdade que tanto desejávamos ter,
mas em um tempo crucial em nossas vidas.

Em Provérbios 3, a Bíblia nos adverte que
devemos ignorar nosso próprio
entendimento e recusar ter nossa mente e
emoções ditando as direções que devemos
tomar. Estamos sempre sendo advertidos
pelo Senhor, de que podemos facilmente
nos enganar com toda a estupidez que o
mundo nos oferece. Já ouvi dizer que as
coisas mais influentes que podemos dizer
são as que dizemos a nós mesmos. E que
ninguém pode nos enganar como nós
mesmos. Isso acontece porque nosso
coração sempre parece dizer o que é certo
para nós, mesmo quando está
completamente errado.
Amai-vos!

Até então, era responsabilidade dos pais
e da Igreja se certificarem de que
estávamos sendo ensinados no caminho do
Senhor. Isso, para aqueles que têm ou
tiveram o privilégio de ter tido uma família
cristã. Agora, como adultos, mais do que
nunca, manter nossa vida e nosso
relacionamento com Deus se tornou
responsabilidade nossa. É um período difícil
da vida, porque tendemos a pensar que
podemos seguir os desejos do nosso
coração e acabamos ignorando a vontade
de Deus. Deixamos Deus de lado, o Pai que
nos ama mais do que nós somos capazes de
nos amar.

Por Pastor José Eduardo

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo
ENCONTRO COM DEUS?

VOCÊ
Informe-se com o Pr. Eduardo

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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PRISÃO INJUSTA

“Você dará vista aos cegos, e dará
liberdade aos que vivem prisioneiros na
escuridão e no desespero” Is. 42:7 (A Bíblia
Viva).

Algumas pessoas ter-se-iam entregue ao
desespero - mas não aquela senhora!
Atente para as corajosas palavras que ela
escreveu em sua "cela de prisão":

Não faz muito tempo, estava assistindo ao
noticiário da noite na televisão e vi dois
homens libertados da penitenciária, os
quais tinham passado 17 anos atrás das
grades por um assassínio que não haviam
cometido.

"Uma 'voz mansa e delicada' me assegura
que as orações em meu favor serão
atendidas. Há uma linguagem mais forte
que as palavras e, quanto mais me apóio no
divino amor, mais condições tenho de
entendê-la.

Que decisão injusta de um tribunal!
Depois de ter sido declarado inocente, um
deles exclamou: "Dezessete anos de minha
vida desperdiçados!" Não precisariam ter
sido.

Apego-me à certeza de que aquilo que é
da vontade de Deus, não pode estar fora de
lugar. O poder do homem poderia ter-me
dado liberdade física há bastante tempo,
mas todo o bem que há em mim deve ser
inteiramente provado, e testada a sua
profundidade e genuinidade...

Na antiga União Soviética, milhões de
pessoas inocentes foram enviadas para os
campos de trabalho forçado na Sibéria e
incontáveis milhares internados em
manicômios por "crimes" contra o Estado como, por exemplo, queixar-se de
condições intoleráveis de vida.
Alguns foram até mesmo drogados, para
que se lhes debilitasse a força de vontade.
Não esperamos que injustiças desse tipo
existam numa sociedade livre - mas existem.
Vários anos atrás, uma senhora foi
injustamente internada num hospital para
doentes mentais, pelos próprios familiares
mesquinhos.

Talvez aqueles que se encontrem
fisicamente livres não estejam
experimentando a alegria que sinto neste
aparente confinamento. Aqui dentro, tenho
aprendido quão responsáveis somos pela
medida de alegria ou pela falta dela que
temos em nossa vida."

Paredes de pedra não fazem uma prisão,
nem barras de ferro uma cela;
mentes calmas e inocentes
fazem delas um local de retiro.

facebook.com/ComunidadeAmaivos
amaivos_cfrj@msn.com

Richard Lovelace.
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Leitura para essa semana:
Página 30 a 34 do livro “O Mestre
da Sensibilidade” de Augusto
Cury, volume 2 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Promovendo uma nova história (4)
Texto para meditar:
Tiago 4
Vivemos num mundo tão cheio de
ideias já construídas e pensamentos já
preconcebidos que, sem perceber,
quase todo pensamento que
produzimos vem sempre
acompanhado de uma influência de
tudo que ouvimos e aprendemos. Por
incrível que pareça, alguns dos
nossos pensamentos podem ter
hoje a influência de coisas que já
ouvimos no passado e que até já
discordamos, mas hoje, com
mais maturidade e
experiência, já

aceitamos mais, talvez por não termos
achado uma ideia melhor. Acabamos
vivendo em conformidade com coisas
que, se fôssemos mais livres para criar
novos pensamentos, jamais
concordaríamos. Por exemplo: todos nós
sabemos que a Coca-cola faz um mal
terrível ao corpo humano, mas por que a
maioria continua tomando?
É justamente pela propaganda e pela
quantidade de pensamentos, ideias e
imagens positivas com gente se
divertindo e feliz em tudo que envolve o
refrigerante, pois ninguém viu uma
propaganda dizendo as reais
consequências dele, como pessoas com
úlceras no estômago, obesidade mórbida
etc.
Não percebemos que estamos sendo
manipulados por todo um sistema que
nos empurra para nos tornarmos mais
egoístas. Sem perceber, vamos deixando
para trás solidariedade, misericórdia,
compaixão e tudo que é nobre.
Existe uma multidão de mensagens
todos os dias dizendo “compre”, “seja o
melhor”, “você não pode perder”, “todos
estão fazendo isso” ou “aquilo é a moda,
é a marca do momento”. Nos tornamos
robôs programados e não queremos
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criticar, pensar diferente e discordar, nem
pensar. Seria uma violência a todo o
sistema.
O mundo jaz no maligno. Precisamos
pedir ao Espírito Santo que não nos deixe
ser enganados nem engodados por ciladas.
Precisamos nos tornar pessoas cheias do
Espírito, vivendo em Deus, para Deus e
termos coragem de contrariar o sistema
para agradar a Deus.
1. Pensando um pouco melhor, você
reconhece que pode estar debaixo de fortes
influências do mundo e não tem
percebido? (Tiago 4:1 ― 3)

ESCRAVIDÃO
MODERNA
Colaboração: Missionário Denis Felipe
O que é o tráfico humano?
De acordo com as Nações Unidas, o
tráfico de pessoas envolve a transferência,
o alojamento ou o acolhimento das
populações por ameaça, coação, engano,
abuso de poder ou de pagamento para fins
de exploração, incluindo: exploração
sexual, trabalho forçado, escravidão,
servidão ou remoção de órgãos
Escravidão moderna na Índia
- O trabalho forçado
- Indústria do sexo

E
PLANO D

LEITURA

2. Você precisa mais de Deus para resistir às
influências do mundo? E o que você acha
que precisa fazer para ter essa ajuda? (Tiago
4:5 ― 10)
3. Você acha que as influências do mundo
têm impedido uma comunhão maior sua
com a Igreja e com isso dificultado um
grande avivamento? (Tiago 4:11,12)
4. Você reconhece que feito muitos planos
sem a direção de Deus sem perceber?
(Tiago 4:13 ― 17)
Por Pastor Paulo Pereira

- Mendigar
- Prostituição ritualizada
- Serviço doméstico abusivo
O tráfico é uma das maiores indústrias e
das mais lucrativa no mundo de hoje, com
lucros anuais de trabalho forçado
estimados em 31,6 bilhões de dólares.
27 milhões de pessoas no mundo estão
sob escravidão moderna. Mais da metade
está na Índia, e a maioria destes são dalits.
Quem são os Dalits? Os "intocáveis",
esmagados, oprimidos, que totalizam 250
milhões de pessoas. Estão sob exploração
física, a escravidão sexual e espiritual.
Por que os dalits são vulneráveis ao
tráfico? Discriminação de casta, resultando
em exclusão social e preconceito. Os falta

2ª feira – Neemias 01, 02, 03 / 3ª feira – Neemias 04, 05, 06
4ª feira – Neemias 07, 08, 09 / 5ª feira – Neemias 10, 11, 12, 13
6ª feira – Ester 01, 02, 03/ Sábado – Ester 04, 05, 06
Domingo – Ester 07, 08, 09, 10
Período atual: décima oitava semana
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direitos humanos básicos como saúde e
educação. Estão debaixo de pobreza, de um
sistema jurídico inadequado,
desfavorecidos por lei e pelas aplicações da
lei, da corrupção, da falta de comunicação
interestadual e de ação.
A história de Yama - Yama (nome fictício)
tem 20 anos de idade e vive no estado de
Karnataka, na Índia. Quando Yama era
muito pequena, sua mãe a levou ao templo.
O sacerdote no templo pediu um astrólogo
um sinal para a pequena Yama. O astrólogo
disse que se Yama se casasse, seu marido
iria morrer. A mãe de Yama disse que não
havia nenhum sentido em seu casamento
se o marido morresse. Em vez disso, ela
decidiu que a menina iria se tornar uma
Devadasi. Yama disse que ela não queria se
tornar uma Devadasi, mas quando ela tinha
8 anos de idade, ela foi levada ao templo e
dedicada à deusa. O sacerdote orou e
colocou um colar com contas vermelhas e
brancas nela. Yama ficou encantada com o
belo colar, mas não percebeu seu
significado. Este belo presente é, na
realidade, mais do que "contas da
escravidão".
Quando Yama atingiu a puberdade, com
10 anos, foi enviada para a cidade de Sangli
para começar a vida como uma Devadasi.
Mesmo não querendo fazer isso, ela se
sentiu obrigada a ajudar sua família ― sua
mãe estava doente, seus irmãos eram ainda
muito pequenos, e eles viveram juntos em

uma pequena cabana. O 'agente' disse que
trabalhando como Devadasi ela estaria
cuidando de sua família.
Yama começou o "trabalho", quando
atingiu 12 anos. Ela foi levada para o bordel.
Yama estava muito ansiosa, porque ela não
sabia o que iria acontecer. Quando entrou,
foi dito a Yama que ela deveria retirar todas
as suas roupas. Ela começou a chorar. A
dona do bordel disse que se ela não tirasse
todas as suas roupas, os homens a
espancariam; Yama chorou ainda mais.
Yama lembra: "Tivemos que trabalhar
por 24 horas sem qualquer descanso. Os
agentes traziam 20 homens em 24 horas e
tínhamos que nos submeter. Nós nunca
tivemos qualquer dia de descanso.
Tínhamos de trabalhar o tempo todo. Eu fiz
isso por 4 anos. "
Agora Yama tem duas filhas. Quando ela
ficou grávida pela primeira vez, ela ainda
teve que trabalhar até 7 meses de gravidez.
Em seguida, ela voltou para sua vila onde
ela deu à luz. Depois, Yama voltou ao bordel
enquanto o agente cuidava de seu bebê.
Quando a filha fez 2 anos de idade, Yama
ficou grávida novamente. Ela ficou no
bordel até 5 meses de gravidez. Então Yama
começou a sangrar, então ela voltou para a
sua aldeia para o nascimento. A hemorragia
continuou durante 6 meses. Yama estava
muito doente, ela só podia deitar na cama,
ela estava fraca demais para se levantar. Ela
estava muito angustiada diante de tantas

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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dificuldades e ainda teve que cuidar de seus
filhos enquanto ela estava tão doente.
De volta a sua aldeia, ninguém tomou
qualquer cuidado de Yama, ou seus filhos,
ela se sentiu rejeitada e não amada.
Quando ela estava trabalhando no bordel, o
dinheiro foi dado para a mãe, sem o
trabalho, Yama não tinha nada para dar.
"Eu não posso contar quantos homens
vieram em minha vida", diz Yama. "Parecia
não haver limite. Deve ser algo acima de
1000. Por vezes, foram 25 por dia."
Friamente, ela acrescenta: "Eu já fui
linda. Agora eu não sou nada que valha a
pena."

Yama é só uma de um quarto de um
milhão de mulheres presas em prostituição
ritualizada na Índia. São dedicadas à deusa
como Devadasi quando são crianças e
vendidas para o sexo quando atingem a
puberdade. Eles são privadas de sua
liberdade e sua dignidade, bem como o seu
direito de escolher se casar. Sem o nome de
um pai, seus filhos estão em desvantagem
na sociedade. Alguns diriam que isso é
abuso infantil sistematizado. De fato é a
escravidão ritualizada.
[Adaptado de HART Boletim n º 16,
janeiro 2011. "Yama" é um dos devadasi
sendo ajudado por DFN UK]
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A CONVERSÃO OPERA MUDANÇAS

«O Espírito do Senhor se apossará de ti,
(...) e tu serás mudado em outro homem. (...)
Sucedeu, pois, que, virando-se ele para
despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o
coração» I Sm. 10:6 e 9.
Com a idade de 29 anos, Charles
Grandison Finney era um advogado
promissor no Estado de Nova Iorque. Os
pastores que haviam tentado despertar-lhe
o interesse pelo cristianismo desistiram,
concluindo que ele estava além das
esperanças - era um "caso perdido",
alegavam.
Até 1821, Finney nunca havia possuído
uma Bíblia, mas a fim de tornar mais
completa a sua coleção de livros, adquiriu
uma para a sua biblioteca. Mas fez mais do
que isso. Começou a ler o Livro. Ao contrário

de Saul, que experimentou uma conversão
instantânea, Finney começou gradualmente
a transferir seu interesse, dos Comentários
de Blackwood para a Bíblia. Finney
converteu-se, despediu-se de seus clientes e
contou a seus colegas advogados que havia
recebido "uma procuração do Senhor Jesus
Cristo para pleitear a Sua causa".
Durante os anos que se seguiram, Finney
experimentou um sucesso fenomenal como
evangelista, tanto na América como na
Inglaterra. Em 1834, estabeleceu o
Tabernáculo Broadway, na cidade de Nova
Iorque, e mais tarde se tornou o segundo
diretor do Colégio Oberlin. Sua vida foi de
uma dedicação sempre crescente ao
Senhor. E tudo isso aconteceu porque um
"livro de consulta" lhe foi parar na biblioteca
e posteriormente no coração.
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Leitura para essa semana:
Página 38 a 41 do livro “O Mestre
da Sensibilidade” de Augusto
Cury, volume 2 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Crescendo com sabedoria
de Deus (2)
Texto para meditar: Salmos 42
Jesus é o nosso maior exemplo.
Sendo Deus, se coloca numa condição
de aprender (Hebreus 5:8). É muito
difícil entender isso... Jesus
aprendendo! Pois é isso! Aquele que
sabia de tudo decidiu virar homem
para aprender. Quando uma pessoa
acha que já aprendeu tudo, essa
pessoa, na verdade, acaba de
morrer, pois uma das maiores
dádivas da vida é aprender.
Quando uma coisa mexe com
nossas emoções como a dor,
decepção e outros
sentimentos, então

é preciso analisar: onde está o
ensinamento? Falo de mim como pessoa:
eu não tenho medo da morte, mas tenho
medo de parar de aprender e de achar
que cheguei no topo do conhecimento,
me tornar um ser humano arrogante.
Quando sei que estou sempre na
condição de aprender, me sinto aluno e
discípulo. É essa ideia que não me deixa
ficar soberbo. Gosto mais da emoção de
estar na condição de que sempre haverá
algo novo pra aprender do que desfrutar
do tédio de achar que já se sabe de tudo e
não é preciso mais nada.
Imagine que se uma pessoa entrega
sua vida nas mãos de Deus, precisa viver
com a seguinte ideia: “Deus me ama. Haja
o que houver, de bom ou ruim, preciso
entender que tudo é um ato do amor de
Deus para trazer crescimento,
maturidade e melhorar a pessoa que
sou”.
Precisamos ser confrontados com os
resultados de nossas ações. Toda ação
tem uma reação. Se Deus nos privar do
privilegio de experimentar o resultado de
nossas atitudes com os outros, vamos
ficar doentes e morrer afogados no nosso
ego, achando que somos as melhores
pessoas do universo. E se todos
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concordarem conosco, aí sim vamos
começar a achar que o mundo não pode
viver sem nós. Isso é o maior ato de
soberba. Se morremos agora, tudo
continua.
Precisamos aprender a viver com as
frustrações e decepções, pois é aí que
amadurecemos e, com esse
amadurecimento, nunca iremos perguntar
“onde erraram comigo?”, mas faremos para
nós mesmos a seguinte pergunta: “onde
errei, para que eu possa melhorar?”.
Quando amadurecemos, nós paramos de
culpar aos outros e a nós mesmos. Vemos
em cada situação uma oportunidade para
crescer, aprender e melhorar como pessoa.
Uma pessoa que busca crescer não perde
tempo remoendo coisas que fazem mal a
sua saúde emocional, mas pede ajuda e
procura tratar do assunto, se possível, até
com a pessoa que causou o problema, de
forma sóbria. E como estamos
indiretamente culpando a Deus pelo que

nos acontece, devemos mudar nossa fala
com Ele e parar de perguntar “por que,
Deus?” e passar a perguntar “qual é teu
propósito nisso tudo, meu Papaizinho
querido?”.
1. Você é maduro? (Filipenses 2:1 ― 5)
2. Você aceita bem tudo o que acontece
com você e vê em tudo ensinamento de
Deus para sua vida? Ou se fere e sai por aí
reclamando com um e com outro à procura
de alguém que preencha seu EGO com uma
palavras do tipo “não podiam fazer isso com
você”? Essas pessoas não têm maturidade
para entender que o mundo não gravita em
torno de você. (Filipenses 2:6 ― 8)
3. Você se revolta fácil se não fazem o que
você determina? Você é soberbo?
(Filipenses 2:13―18)
Por Pastor Paulo Pereira

CONVOCAÇÃO
No dia 03 de março de 2013, às 9h
(horário do programa de qualidade de vida
Ou a antiga escola bíblica dominical)
Haverá ASSEMBLÉIA ANUAL para eleição
d e D I R E T O R I A A D M I N I S T R AT I VA .

E
PLANO D

LEITURA

2ª feira – Jó 01, 02, 03 / 3ª feira – Jó 04, 05, 06
4ª feira – Jó 07, 08, 09 / 5ª feira – Jó 10, 11, 12
6ª feira – Jó 13, 14, 15 / Sábado – Jó 16, 17, 18
Domingo – Jó 19, 20, 21
Período atual: décima nona semana
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Tragédia de Santa Maria faz muitos ateus pensarem em Deus
A tragédia de Santa Maria que ocorreu
no dia 27/01/13, madrugada de domingo,
tem feito muitas pessoas pensarem mais
em Deus, estudo revela que depois dessa
ou outras tragédias, pessoas passam a crer
mais em Deus, pelo fato de encontrarem
um amparo através da fé.
Depois da tragédia houve muita
manifestação de líderes religiosos,
demostrando solidariedade, preocupação
e oferecendo ajuda aos familiares das
vítimas. Nesta semana um grupo de ateus, a
AT EA, foi muito criticado até, pelos
próprios ateus, depois de postarem uma
foto dos corpos queimados das vítimas em
Santa Maria, com a legenda perguntando
“Cadê Deus?”.
Os próprios ateus estão com vergonha
desta atitude do grupo ATEA, muitos
comentaram dizendo que isso não é hora de
criticar os crentes, que isso não é hora de se

Purim

22/23 d
e
feverei
ro

Faça suas doações de alimentos não
perecíveis. Participe também da ceia de
comunhão que acontecerá durante o
evento. Procure a pastora Tânia para
tratar sobre sua participação.

“mostrar que estão certos”, que em vez de
ficar postando este tipo de coisa deveriam
ter atitudes solidárias com os familiares das
vítimas. Ficar de frente com a morte pode
fazer ateus deixarem de ter tanta certeza
que Deus não existe. Estudos feitos na
Universidade de Otago, na Nova Zelândia,
com 265 alunos entre eles religiosos e
ateus, revelou que ateus tem mais
dificuldade em negar a existência de Deus
quando foram submetidos a escrever sobre
sua própria morte, demostrando que não
estão tão certos assim que Deus não existe.
“O medo da morte é uma experiência
quase universal e as crenças religiosas
parecem ajudar a lidar com essa
ansiedade”, disse o professor Jamin
Halberstadt, coautor do estudo que será
publicado na próxima edição do Journal of
Experimental Social Psychology.
Fonte: Overbo.com

Aniversariantes de fevereiro
Maria Cristina 17/02
Helena Heckert 17/02
Manassés da Silva 20/02
Aguimar Ribeiro 22/02
Leonardo Lemos 21/02
Janete Neves 25/02
Mônica Pinheiro 26/02
Pr. Marco Aurélio Garcia 28/02

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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A HISTÓRIA DE CADA UM

Um jovem de 24 anos, olhando pela
janela de um trem, gritou:
― Pai, olhe as arvores andando para
trás!
O pai sorriu e um casal que estava
sentado próximo a eles olhou para o
comportamento infantil do rapaz de 24
anos com piedade. De repente, o rapaz
novamente exclamou empolgadíssimo:
― Pai, veja as nuvens correndo com a
gente!
O casal não resistiu, e pensando que o
rapaz era mentalmente deficiente, viraram
para o velho homem (pai do rapaz) e
disseram:
― Porque você não o leva a um bom
médico?

voltar o olhar para o casal respondeu:
― Eu fiz isto... E acabamos de sair do
hospital. Meu filho era cego de nascença e
acabou de ganhar estes olhos hoje.
Moral da História: Cada pessoa no
planeta tem uma história, a sua verdade.
Não julgue as pessoas antes de realmente
conhece-las. A verdade pode te
surpreender. Que todos nós possamos
refletir hoje, é como Jesus Disse: “O que é a
verdade?”. Cada um de nós têm uma
história e uma verdade, considerar a
peculiaridade de cada um é ser Humano.
Temos que abrir mão dos jugos da falsa
moralidade e dos pré-conceitos, pois como
já disse Karol Józef Wojtyła:
“Quem tem preconceito tem dificuldade
de ser Justo”.

O velho sorriu, olhou para o filho que
estava olhando pela janela do trem, e ao
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Leitura para essa semana:
Página 38 a 41 do livro “O Mestre
da Sensibilidade” de Augusto
Cury, volume 2 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Crescendo com sabedoria de Deus
(2)
Texto para meditar: Salmos 42
Como é viver sobre pressão,
viver num mundo onde todos querem
acabar com você e saber que o maior
propósito de sua vida é salvar os que te
querem destruir? Você, com toda
honestidade e verdade, sem mentiras,
tenta de todas as formas alcançar
essas pessoas? Pois foi assim que
JESUS viveu todo o tempo, desde o
nascimento até o dia que o mataram
e mesmo no meio do processo de
sua morte agonizante, suas
ultimas palavras foram: “Eli,
Eli, lemá sabactâni, isto é,
Deus meu, Deus

meu, por que me desamparaste?” (Mt.
27:46)
Note que neste texto Jesus não está
murmurando. Simplesmente se queixa
da falta do PAI. Ele não fala das dores ou
das injustiças que está sofrendo,
simplesmente se queixa da falta do PAI.
Como pode alguém com pés e mãos
cravados numa cruz e ouvido injustiças e
acusações perdoar a todos que o ofende?
“E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque
não sabem o que fazem. E, repartindo as
suas vestes, lançaram sortes” (Lc.23:34).
Como pode alguém a beira da morte,
cheio de dores, se esvaindo em sangue,
se importar com outra pessoa e ainda
fazer promessas de salvação? “E disse-lhe
Jesus: Em verdade te digo que hoje
estarás comigo no Paraíso” (Lc. 23:43).
Como pode alguém a beira da morte,
cheio de dores, confiar em Deus e, acima
de tudo, saber que um futuro melhor o
aguarda? “E, clamando Jesus com grande
voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o
meu espírito. E, havendo dito isso,
expirou” (Lc. 23:46).
Hoje a pressão é dentro de casa, no
trabalho no trânsito, com as contas etc.
Como reagimos diante disso tudo?
Desesperamo-nos, perdemos a calma,

www.amaivos.org

nos ofendemos, ferimos pessoas que
amamos e a nossa pressão não chegam aos
pés da que Jesus enfrentou. Não tem
ninguém nos furando com pregos e nos
acusando de alguma injustiça absurda.
Por que somos assim? Por que cada
palavra que nos dizem dispara um monte de
gatilhos dentro de nossas emoções que
mexem com nosso ego? Somos prisioneiros
de feridas, de complexos de inferioridade e
outros mais que nos fazem reagir de forma
doente nas mínimas pressões.
“e conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará.” ― Jo. 8:32

“Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja
alcançado; mas uma coisa faço, e é que,
esquecendo-me das coisas que atrás ficam
e avançando para as que estão diante de
mim.” ― Fp. 3:13
“prossigo para o alvo, pelo prêmio da
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.”
― Fp. 3:14
1. Você é doente emocionalmente?
Gostaria que Jesus te libertasse? (Tiago
4:1, Filipenses 4:7).

“ S e , p o i s , o F i l h o v o s l i b e r t a r,
verdadeiramente, sereis livres.” ― Jo. 8:36

2. Qual o ambiente que você se sente em
mais pressão: em casa, trabalho ou outros?
(Salmos 42:7, Provérbios 19:19).

“Não que já a tenha alcançado ou que seja
perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo
para o que fui também preso por Cristo
Jesus.” ― Fp. 3:12

3. Você consegue reconhecer que errou e
aceitar a correção? (Provérbios 19:20 ―
23).
Por Pastor Paulo Pereira

CONVOCAÇÃO
No dia 03 de março de 2013, às 9h
(horário do programa de qualidade de vida
Ou a antiga escola bíblica dominical)
Haverá ASSEMBLÉIA ANUAL para eleição
d e D I R E T O R I A A D M I N I S T R AT I VA .

E
PLANO D

LEITURA

2ª feira – Jó 22, 23, 24 / 3ª feira – Jó 25, 26, 27
4ª feira – Jó 28, 29, 30 / 5ª feira – Jó 31, 32, 33
6ª feira – Jó 34, 35, 36 / Sábado – Jó 37, 38, 39
Domingo – Jó 40, 41, 42
Período atual: Vigésima semana
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A Igreja Perseguida na Índia
A te n s ã o e nt re h i n d u s , s i q u e s ,
muçulmanos e cristãos é grande. Há muitos
relatos de ataques a igrejas, raptos,
detenção e intimidação feitos por
extremistas hindus. Essas ações são
particularmente dirigidas aos líderes das
igrejas.
Oito estados têm leis anticonversão,
que impedem a conversão de hindus ao
cristianismo. Mesmo assim, muitos dalits
pobres têm se convertido. Os dalits formam
a casta mais baixa da sociedade hindu. Eles
s ã o c o n h e c i d o s c o m u m e n te c o m o
"intocáveis", pois sua posição os torna
indignos de ser tocados por pessoas de
castas mais altas.
Empregos e empréstimos
governamentais são negados àqueles que
se convertem ao cristianismo, e o

Purim
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Faça suas doações de alimentos não
perecíveis. Participe também da ceia de
comunhão que acontecerá durante o
evento. Procure a pastora Tânia para
tratar sobre sua participação.

monitoramento dos cristãos tem
aumentado. No entanto, alguns casos
recentes de perseguição tornaram-se
públicos e resultaram em uma atenção
maior do governo, para proteger os direitos
e liberdade dos cristãos. Grande parte da
perseguição é realizada por alas radicais de
hindus e muçulmanos, que têm oprimido,
atacado e até assassinado cristãos.
O ano de 2011 foi muito dificil para a
igreja indiana, constantes ataques foram
feitos contra os cristãos nas mais diferentes
partes do país. Oito cristãos foram presos
no estado de Andhra Predesh sob a
acusação de radicais hindus de que estavam
pregando e forçando as pessoas a se
converterem ao cristianismo, quando na
verdade estavam apenas orando reunidos
na rua.
Fonte:
Portas Abertas

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo
ENCONTRO COM DEUS?

VOCÊ
Informe-se com o Pra. Tânia

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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Compulsão para pregar o Evangelho
Se anuncio o evangelho, não tenho de que
me gloriar, pois sobre mim pesa essa
obrigação; porque ai de mim se não pregar
o evangelho! I Cor. 9:16.
A maioria das pessoas com certeza sabe
que, uns 75 anos após o naufrágio do SS
Titanic, os seus destroços foram
descobertos e fotografados no fundo do
Atlântico Norte. Não se encontravam no
local imaginado durante todos aqueles
anos. Enquanto escrevo, o rádio anuncia
que uma investigação recentemente
concluída revelava que era falsa a alegação
feita pelo comandante do SS Californian, de
que seu navio estava "muito distante" do
Titanic para lhe resgatar os passageiros. Se
essa conclusão é verdadeira, que terrível
exemplo de crassa indiferença! Mas, graças
a Deus, nem todos foram tão insensíveis
como aquele comandante em relação com
as mais de 1.500 almas que pereceram
naquela noite.
Quatro anos depois que o Titanic
naufragou, um jovem escocês levantou-se
numa reunião em Hamilton, no Canadá, e
disse: "Eu sou um sobrevivente do Titanic.
Estando eu à deriva sozinho, agarrado a um
o b j e to q u e f l u t u ava , a s co r re nte s
trouxeram John Harper, o pregador de
Glasgow, para perto de onde eu me
encontrava.
‘Homem', perguntou ele, 'está você
salvo?'
"'Não', respondi eu. 'Não estou.'
"'Creia no Senhor Jesus Cristo, e será

salvo', admoestou ele. E fomos separados.
"Mas é estranho dizer que, pouco mais
ta rd e , a s o n d a s n o s a p rox i m a ra m
novamente e ele perguntou: 'Você está
salvo agora?' Tive de responder:
'Honestamente, não posso dizer que já
esteja.'
"Ele simplesmente repetiu: 'Creia no
Senhor Jesus Cristo, e será salvo.'
"Pouco depois disso, fomos separados
pela última vez. Foi então que, sozinho
naquela noite, aceitei a Jesus Cristo como
meu Salvador. Sou o último converso de
John Harper."
Foi esse o tipo de preocupação pelas
almas que Paulo manifestou quando disse:
"Ai de mim se não pregar o evangelho!" É o
tipo de interesse que todos os cristãos
devem ter. É verdade que nem todos
recebemos os mesmos talentos, mas
devemos usar aqueles que nos foram
concedidos para ajudar a salvar outras
pessoas.
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Leitura para essa semana:
Página 41 a 43 do livro “O Mestre
da Sensibilidade” de Augusto
Cury, volume 2 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Crescendo com sabedoria de Deus
(3)
Texto para meditar: Provérbios 15
(Peço aos grupos: Durante a semana
leiam juntos e façam em grupo um
resumo de Provérbios 15, escrevam a
experiência do que aprenderam e do
que foram confrontados).
Temos falado já em outros
programas sobre o poder de
influência do mundo e do sistema que
nos envolve. Neste eu gostaria de
avaliar com cada irmão se sentimos
a oposição do mundo sobre nosso
modo de vida ou se não sentimos
nada e, com isso, saber se
acabamos caindo no modo
de vida que o

sistema propõe. Não nos sentimos
ameaçados em nada? Tudo a nossa volta
está bem e o mundo em nada nos
incomoda?
Quando fazemos oposição ao
mundo em casa, na escola, no ambiente
de trabalho e na escola, nossas ações
deverão ser acompanhadas do fruto do
espírito. Muitas pessoas estão se opondo
porque somos cristãos. Devemos vigiar
muito, pois muitos cristãos cobram dos
não cristãos atitudes que são para
cristãos. Com isso, se tornam crentes
chatos, sem um pingo de sabedoria e,
com isso, iremos sofrer oposição não pelo
bom testemunho e sim por sermos
religiosos e chatos, que deixam de viver
uma vida em Cristo, cheia do Espírito,
para viver uma vida cheia de religiosidade
e regras humanas.
Precisamos viver em Cristo e
cheios do Espírito Santo, termos paz
dentro de nós. O que vivemos dentro de
nós causará no mundo algum efeito:
oposição ou aceitação plena. Alguns vão
desejar o que nós temos a oferecer.
Jesus causou tanta oposição ao
mundo que o mataram, mas os que o
seguiram revolucionaram o mundo
vivendo do jeito que Ele vivia. Mas será
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que estamos dispostos a pagar o preço que
Ele e Seus discípulos pagaram para
revolucionar o mundo?
1. As coisas que você gosta e te atraem se
opõem a Palavra de Deus? (Provérbios 15:4,
6, 7, 9, 11, 14, 18, 21, 26, 29, 31, 33).

2. Você está disposto a abandonar algo que
te atrai e que você gosta se tiver certeza que
se opõe a Palavra de Deus? (Provérbios
15:1, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22,
23, 24, 27, 28, 30, 32).
Por Pastor Paulo Pereira

CONVOCAÇÃO
No dia 03 de março de 2013, às 9h
(horário do programa de qualidade de vida
Ou a antiga escola bíblica dominical)
Haverá ASSEMBLÉIA ANUAL para eleição
d e D I R E T O R I A A D M I N I S T R AT I VA .
22/23 d
e
feverei
ro

Faça suas doações de alimentos não
perecíveis. Participe também da ceia de
comunhão que acontecerá durante o
evento. Procure a pastora Tânia para
tratar sobre sua participação.

E
PLANO D

LEITURA

CONVITES PARA O
PRÓXIMO ALMOÇO À
VENDA COM PR.
ROBERTO,
PR. FRANCISCO E
NETO

VALOR: R$ 7,00
2ª feira – Salmos 01, 02, 03 / 3ª feira – Salmos 04, 05, 06
4ª feira – Salmos 07, 08, 09 / 5ª feira – Salmos 10, 11, 12
6ª feira – Salmos 13, 14, 15 / Sábado – Salmos 16, 17, 18
Domingo – Salmos 19, 20, 21
Período atual: Vigésima primeira semana
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23 cristãos são mortos e 18 tiveram suas
gargantas cortadas por militantes islâmicos
A Nigéria tem sido palco de muitos
conflitos sectários, frequentemente tendo
cristãos como alvos. Em Abuja, militantes
mataram pelo menos 23 pessoas por
desobedecerem a lei religiosa islâmica,
conhecida como Sharia, segundo
moradores. Em 21 de janeiro, atiradores
islâmicos dispararam contra um mercado
no Estado de Borno matando 18 pessoas.
Um comerciante local, Alhaji Abba Ahmed
disse aos jornalistas que o ataque ocorreu
na aldeia Damboa. "Homens armados,
suspeitos de serem membros do grupo
islâmico Boko Haram, vieram ao mercado
da cidade e mataram 13 caçadores da
região, enquanto outras cinco pessoas
morreram em consequência dos
ferimentos no hospital" disse ele.
Os moradores disseram que os
militantes pareciam ter como alvo os
caçadores locais por venderem "carne de
caça", como carne de porco e macacos, o
que é proibido por muçulmanos locais.
Boko Haram, que significa "Educação
ocidental é um pecado", ordenou que os
cristãos deixassem a região e exortou os
muçulmanos para se deslocarem de áreas
do sul para o norte.
O presidente nigeriano, Goodluck
Jonathan, que é cristão, foi criticado sobre
os planos de implantar cerca de 1.200
soldados, como parte de uma força de

intervenção do Oeste Africano para
combater militantes islâmicos que ocupam
o norte do Mali. Sua intenção é melhorar a
proteção aos cristãos, especialmente nas
regiões do país dominadas pelo islamismo.
Os críticos temem que o envolvimento
da Nigéria possa inflamar ainda mais a sua
própria revolta. No entanto Goodluck
Jonathan disse à agência de notícias
Reuters que o combate aos "jihadistas" é do
interesse da Nigéria por causa das ligações
entre seus islamistas e os dos países
desertos ao norte, como o Mali.

Ore pela Nigéria:
*Para que os cristãos que estão
sofrendo ataques e perseguições possam
encontrar coragem no Senhor e que não
desistam de sua fé em Jesus.
*Pelas famílias que perderam entes
queridos assassinados pelo Boko Haram.
Que Deus possa confortar o coração deles
com o Seu amor.
*Para que o governo tenha coragem e
força para tomar providências e para que
esses ataques terroristas contra cristãos
cessem dentro da Nigéria. (Portas Abetas)

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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Chamado à Oração
«À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei
as minhas queixas e lamentarei; e Ele
ouvirá a minha voz» ― Sl. 55:17.

Pelo texto acima, evidentemente, o
salmista costumava orar três vezes por dia.
Quando visitei o Egito, alguns anos
atrás, fiquei sabendo que os muçulmanos
oram cinco vezes por dia. Nosso grupo de
turismo, certo dia, visitou uma mesquita no
Cairo. Quando chegou a hora da oração, um
muezim lá em cima, na sacada de um dos
minaretes da mesquita, chamou os fiéis à
oração com vibratos na voz aguda. Em
resposta, os seguidores do "profeta"
pararam o que estavam fazendo e
estenderam seus tapetezinhos de oração.
Voltados na direção de Meca, curvaram-se
para orar. Como sinal de respeito, nosso
grupo parou e alguns de nós também
oramos.
Enquanto ali estive, meditando, veiome o pensamento: Esses muçulmanos
deixam envergonhados os cristãos. Muitos
dentre nós não oram nem com a frequência
do salmista. Deveriam os cristãos orar
menos que os muçulmanos?
Não, com certeza não deveríamos orar
menos. Isso não quer dizer que, todas as
vezes que orarmos, devemos desenrolar
um tapetezinho e colocar-nos de joelhos,

mas seria bom que dirigíssemos nossos
pensamentos ao Céu três, cinco ou mais
vezes ainda por dia.
Você já considerou que todas as
circunstâncias na vida de um cristão são um
chamado à prece? Não deveríamos apenas
orar em tempos de crise, mas
especialmente quando tudo parece ir bem ou bem demais. É nessas ocasiões que
temos a tendência de esquecer que
dependemos de Deus. É também nessas
ocasiões que Satanás fraudulentamente
usurpa o lugar que em nosso coração
pertence ao Senhor por direito.
Não, não é necessário curvar-nos
fisicamente cada vez que oramos, mas se
quisermos manter nossa saúde espiritual,
precisamos viver em atitude de oração.

«Podemos ter comunhão com Deus em
nosso coração.(...) Quando empenhados
em nossos trabalhos diários, podemos
exalar o desejo de nosso coração, de
maneira inaudível aos ouvidos humanos;
mas essas palavras não amortecerão em
silêncio, nem serão perdidas. ... Ele se
ergue acima do burburinho das ruas,
acima do barulho das máquinas. É a Deus
que estamos falando,
e nossa oração é ouvida.»
- Obreiros Evangélicos, pág. 258.
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Leitura para essa semana:
Página 43 a 47 do livro “O Mestre
da Sensibilidade” de Augusto
Cury, volume 2 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Crescendo com sabedoria de Deus
(4)
Texto para meditar: Romanos 13,
Mateus 12:28 e João 14:6 ― 27.
Apesar de todos os problemas da
vida, precisamos entender que
estamos presos a um sistema de
governo humano, que devemos
aprender a conviver e a nos relacionar
e respeitar, mas nunca viver de acordo
com o sistema.
Temos também um reino dentro
de nós onde nós governamos, onde
todo o poder de decisão está na
nossa mão. Mas cada decisão
tomada nos levará a
responsabilidade de ter
que suportar as

consequências. Jesus está propondo que
Ele estabeleça o Reino de Deus dentro de
nós, onde seremos destituídos do poder
para sermos governados pelo Pai. Jesus e
o Pai estarão assumindo o governo. Daí
em diante, teremos que consultar ao
Senhor para tomar as decisões. Assim, as
leis deste Reino não serão compatíveis
com o sistema em que vivemos e nem
com a forma que governávamos nossa
vida, mas agora, teremos que nos adaptar
a uma nova forma de vida, como
aprender a ouvir a voz do Espírito Santo,
consultar a Palavra e buscar conselhos em
nossas lideranças, que deverão se
apresentar totalmente dependentes do
Senhor e submissos à Sua vontade, uma
liderança que seja exemplo de humildade
e de dependência total de Deus, que nos
sirva de modelo de vida, mansos e
humildes como Jesus.
É preciso aprender a viver neste
mundo, respeitar as autoridades
instituídas por Deus, sabendo que suas
leis muitas vezes não são compatíveis com
as leis do Reino de Deus que estão em nós.
Teremos que surpreender este mundo
como as atitudes do Reino de Deus
estabelecidas em princípios baseados no
amor, na alegria e na justiça de Deus.
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Assim, viveremos num mundo onde os
padrões de justiça, verdade e amor são
muito inferiores aos padrões estabelecidos
dentro de nós pelo Espírito Santo. Desta
forma, o mundo e as autoridades deverão
saber que o que está em nós é diferente.
Iremos atrair através do comportamento e
das atitudes muitos para Jesus. Mas se o
espírito de rebeldia estiver instalado em nós
e continuarmos no governo de nossas vidas
(mesmo vivendo dentro da igreja)
estaremos sempre em conflitos. Em muitos,
Jesus ainda não assumiu o devido lugar.
Assim, o sistema do mundo estará sempre
nos atraindo, na igreja seremos infrutíferos
e estaremos sempre dando trabalho,
criando problemas sérios, enquanto não
abrimos ainda o coração para que o reino de
Deus seja estabelecido e o Senhor assuma o
controle de tudo. Se assim procedermos,
não iremos desfrutar da paz que a Palavra
de Deus assegura. (Filipenses 4:7, 1 Pedro
5:6 ― 9).

1. Você é rebelde? Você reage rapidamente
e vive se sentido injustiçado com muita
rapidez, como se os outros estivessem
contra você? (João14:26, 27).
2. Você tem dificuldade para se submeter à
autoridade, seja no lar, no trabalho, na
escola ou na igreja? (Romanos 13:1 ― 7).
3. Você sabia que a primeira autoridade que
você precisara aprender a se submeter é o
Senhor em seu reino dentro de você? Sabia
que se você está reagindo de forma rebelde
com algum tipo de governo é porque ainda
não se dobrou para o Senhor devidamente
dentro de você? (Tito2:9, 10; Colossenses
3:22; Romanos 6:22).
4. Você gostaria de ser liberto desta
natureza rebelde que vem de Adão e ser
possuído da natureza de Cristo? (Romanos
8:1, 2).
Por Pastor Paulo Pereira

CONVOCAÇÃO
No dia 03 de março de 2013, às 9h
(horário do programa de qualidade de vida
Ou a antiga escola bíblica dominical)
Haverá ASSEMBLÉIA ANUAL para eleição
d e D I R E TO R I A A D M I N I S T R AT I VA .
E
PLANO D

LEITURA

2ª feira – Salmos 22, 23, 24 / 3ª feira – Salmos 25, 26, 27
4ª feira – Salmos 28, 29, 30 / 5ª feira – Salmos 31, 32, 33
6ª feira – Salmos 34, 35, 36 / Sábado – Salmos 38, 38, 40
Domingo – Salmos 41, 42, 43
Período atual: Vigésima Segunda semana
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Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo
ENCONTRO COM DEUS?

VOCÊ
Informe-se com o Pra. Tânia

CONVITES PARA O
PRÓXIMO ALMOÇO À
VENDA COM PR.
ROBERTO,
PR. FRANCISCO E
NETO

VALOR: R$ 7,00
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Deus ainda fala com as pessoas

Um Jovem foi para o estudo da Bíblia
numa noite de Quarta-feira. O pastor
dividiu entre ouvir a Deus e obedecer a
palavra do Senhor. O jovem não pode deixar
de querer saber se "Deus ainda fala com as
pessoas?".
Após a pregação ele saiu para um lanche
com os amigos e eles discutiram a
mensagem. De formas diversas eles falaram
como Deus tinha conduzido suas vidas de
maneiras diferentes.
Era aproximadamente 10 horas quando
o jovem começou a dirigir-se para casa.
Sentado no seu carro, ele começou a pedir "
Deus! Se ainda falas com as pessoas, fale
comigo. Eu irei ouvi-lo. Farei tudo para
obedecê-lo" . Enquanto dirigia pela rua
principal da cidade, ele teve um

pensamento muito estranho: "Pare e
compre um galão de leite". Ele balançou a
cabeça e falou alto "Deus é o Senhor? ". Ele
não obteve resposta e continuou dirigindose para casa. Porém, novamente, surgiu o
pensamento "compre um galão de leite".
O jovem pensou em Samuel e em como
ele não reconheceu a voz de Deus, e como
Samuel correu para Ele. "Muito bem, Deus!
No caso de ser o Senhor, eu comprarei o
leite". Isso não parece ser um teste de
obediência muito difícil. Ele ainda poderia
também usar o leite. O jovem parou,
comprou o leite e reiniciou o caminho de
casa.
Quando ele passava pela sétima rua,
novamente ele sentiu um pedido "Vire
naquela rua". Isso é loucura, pensou e,
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CONTINUAÇÃO...
passou direto pelo retorno. Novamente ele
sentiu que deveria ter virado na sétima rua.
No retorno seguinte, ele virou e dirigiu-se
pela sétima rua. Meio brincalhão, ele falou
alto "Muito bem, Deus. Eu farei".
Ele passou por algumas quadras quando
de repente sentiu que devia parar. Ele
brecou e olhou em volta. Era uma área
misto de comércio e residência. Não era a
melhor área, mas também não era a pior da
vizinhança. Os estabelecimentos estavam
fechados e a maioria das casas estavam
escuras, como se as pessoas já tivessem ido
dormir, exceto uma do outro lado que
estava acesa.
Novamente, ele sentiu algo, "Vá e dê o
leite para as pessoas que estão naquela
casa do outro lado da rua". O jovem olhou a
casa. Ele começou a abrir a porta, mas
voltou a sentar-se. "Senhor, isso é loucura."
Como posso ir para uma casa estranha
no meio da noite?". Mais uma vez, ele
sentiu que deveria ir e dar o leite.
Finalmente, ele abriu a porta, "Muito
Bem, Deus, se é o Senhor, eu irei e
entregarei o leite àquelas pessoas. Se o
Senhor quer que eu pareça uma pessoa
louca, muito bem. Eu quero ser obediente.
Acho que isso vai contar para alguma coisa,
contudo, se eles não responderem
imediatamente, eu vou embora daqui".
E l e at rave s s o u a r u a e to co u a
campainha. Ele pôde ouvir uma barulho
vindo de dentro, parecido com o choro de
uma criança.
A voz de um homem soou alto: "Quem
está aí? O que você quer?". A porta abriu-se

antes que o jovem pudesse fugir. Em pé,
estava um homem vestido de jeans e
camiseta. Ele tinha um olhar estranho e não
parecia feliz em ver um desconhecido em
pé na sua soleira. "O que é? ".
O jovem entregou-lhe o galão de leite.
"Comprei isto para vocês". O homem pegou
o leite e correu para dentro falando alto.
Depois, uma mulher passou pelo
corredor carregando o leite e foi para a
cozinha. O homem seguia-a segurando no
braços uma criança que chorava.
Lágrimas corriam pela face do homem
e, ele começou a falar, meio soluçando "Nós
oramos. Tínhamos muitas contas para
pagar este mês e o nosso dinheiro havia
acabado. Não tínhamos mais leite para o
nosso bebê.
Apenas orei e pedi a Deus que me
mostrasse uma maneira de conseguir leite".
Sua esposa gritou lá da cozinha: "Pedi a
Deus para mandar um anjo com um
pouco... Você é um anjo?
O jovem pegou a sua carteira e tirou
todo dinheiro que havia nela e colocou-o na
mão do homem.
Ele voltou-se e foi para o carro,
enquanto as lágrimas corriam pela sua face.
Ele experimentou que Deus ainda
responde os pedidos.
Agora, um simples teste para você: Se
você acredita em instintos verdadeiros,
copie esta mensagem e mande para todos
os seus amigos.
Você tem 24h por dia, gasta com muitas
coisas. Quanto tempo você leva para parar
um pouquinho e ouvir Deus?
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Leitura para essa semana:
Página 47 a 50 do livro “O Mestre
da Sensibilidade” de Augusto
Cury, volume 2 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Livres para pensar, orar, buscar
sabedoria e decidir
Texto para meditar: Romanos 6.
O reino de Deus foi estabelecido
dentro de nós. Precisamos viver
dentro dos padrões e princípios do
Reino de Deus, que é: “...não é comida
nem bebida, mas justiça, e paz, e
alegria no Espírito Santo” ― Romanos
14: 17
Baseado nesses princípios,
precisaremos desfrutar dos
benefícios que ele traz para nossa
qualidade de vida. Com a ajuda
do Espírito Santo, com a
palavra de Deus e o
exemplo de Jesus,

poderemos exercitar esse estilo de vida
oferecido, pois é uma vida de sobriedade,
mansidão e submissão ao Senhor, onde,
sem medo de errar, iremos falhar
algumas vezes, mas teremos da parte de
Deus a força para nos levantar e continuar
exercitando até, quem sabe, nos
tornarmos bons discípulos que cairão
menos. Com o tempo, nunca
desistiremos de tentar e continuar, nunca
nos abatendo causa dos erros,
exercitando também a misericórdia para
com os fracos e olhando cada pessoa
como alguém especial. Quando
valorizamos cada indivíduo, não pelo o
que tem ou pelo o que ele é, mas
simplesmente como pessoa, como
alguém que foi projetado por Deus e, por
isso, é especial.
Dentro dos princípios do Reino,
ve m o s q u e n a d a e nvo l ve n o s s a s
necessidades fisiológicas, como comer e
beber, mas necessidades morais e
emocionais, como justiça, paz e alegria.
Notem que o apóstolo Paulo está
tratando de necessidades. Parece
egoísmo, mas essa é a direção certa: devo
ter fome e sede de justiça, mas não cobrar
isso dos outros, só de mim, pois a
necessidade é minha. Eu tenho que
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praticar sem cobrar dos outros e, ao viver
na prática da justiça, desfrutarei da paz e da
alegria, pois farei cumprir a justiça de Deus
no meu modo de vida, sem julgar ninguém,
mas julgando a mim mesmo (leiam Mateus
7: 1 ― 4; Tiago 4: 11, 1 Coríntios 11:28.

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo
ENCONTRO COM DEUS?

Devemos viver assim. Focados em
praticar a justiça e viver em retidão, mas
quando focamos outra pessoa devemos
estar motivados pelo sentimento que Jesus
manifesta para conosco, Seu amor, Sua
bondade, Sua compaixão, Sua misericórdia.
Com isso, não focamos no defeito que as
pessoas têm, mas na necessidade de ajuda
que elas têm (Gálatas 6:1 ― 9).
1. Você se sente melhor do que os outros?
(Tiago 22:9)
2. Você consegue entender que os padrões
de justiça do Reino não devem ser cobrados
de ninguém a não ser de nós mesmos?
(Romanos 6: 4 ― 8)
3. Você gasta o seu tempo buscando na
palavra e no Espírito melhorar como pessoa
ou perde seu tempo em observar os erros
dos outros? (Mateus 7: 1 ― 6)
4. Você se acha uma pessoa plena, cheia de
Deus que não precisa ser moldada?
(Hebreus 5:5 ― 8)
Por Pastor Paulo Pereira
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PARABÉNS PARA
Patrícia Nascimento 01/03
Márcia Cristina 03/03
Gildomar Manoel 03/03
Nayane Machado 04/03
Valéria dos Santos 06/03
Eleuza 07/03
Felipe Kadosh 15/03
Camila Carvalho 15/03
Sara Pereira 21/03
Luiz André 23/03
Juciaria Mendonça 27/03
Irene Lima 28/03
2ª feira – Salmos 44, 45, 46 / 3ª feira – Salmos 47, 48, 49
4ª feira – Salmos 50, 51, 52 / 5ª feira – Salmos 53, 54, 55
6ª feira – Salmos 56, 57, 58 / Sábado – Salmos 59, 60, 61
Domingo – Salmos 62, 63, 64
Período atual: Vigésima terceira semana
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O CASO DO PASTOR
YOUSEF NADARKHANI
Em setembro de 2012, o pastor Yousef
Nadarkhani foi absolvido da acusação de
apostasia que poderia condená-lo à morte;
mas recebeu uma sentença de três anos de
prisão por evangelizar muçulmanos. Uma
vez que ele já havia passado cerca de três
anos preso em Lakan, Rasht, aguardando o
julgamento e sua decisão, o pastor foi
liberado imediatamente após pagar fiança.
No entanto, em 25 de dezembro, noite de

Natal, durante uma ação irregular, Yousef
foi novamente detido por ordens de
autoridades da prisão, que afirmaram que o
cristão havia sido liberado cedo demais
devido à insistência de seu advogado,
Mohammed Ali Dadkhah.
Encarcerado pela segunda vez desde o
dia de Natal, 25 de dezembro, Nadarkhani
foi solto em 7 de janeiro, enquanto seu
advogado, Mohammed Ali Dadkhah,
permanece preso, com seu estado de saúde
bastante prejudicado, ele vem sofrendo
perda de memória e vive sob a pressão de
confessar uma culpa que não lhe cabe.
Fonte: Portas Abertas

15 de março às 19h
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Amar é fácil?

Esta história é sobre um soldado que
finalmente estava voltando para casa, após
a terrível guerra do Vietnã. Ele ligou para
seus pais, em São Francisco, e lhes disse:
― Mãe, Pai, eu estou voltando para
casa, mas, eu tenho um favor a lhes pedir.
― Claro meu filho ― emocionados ―,
peça o que quiser!
― Eu tenho um amigo que eu gostaria
de trazer comigo.
― Claro meu filho, nos adoraríamos
conhecê-lo!
― Entretanto, há algo que vocês
precisam saber, ele fora terrivelmente
ferido na última batalha, sendo que ele
pisou em uma mina e perdeu um braço e
uma perna. O pior é que ele não tem
nenhum lugar para onde ir e, por isso, eu
quero que ele venha morar conosco.
― Eu sinto muito em ouvir isso filho,
nós talvez possamos ajudá-lo a encontrar
um lugar onde ele possa morar e viver
tranqüilamente!
― Não, mamãe e papai, eu quero que
ele venha morar conosco! ― o rapaz estava
bastante emocionado e nervoso.
― Filho, disse o pai, você não sabe o
que está nos pedindo. Alguém com tanta
dificuldade seria um grande fardo para nós.
Nós temos nossas próprias vidas e não
podemos deixar que uma coisa como esta
interfira em nosso modo de viver. Acho que
você deveria voltar para casa e esquecer
este rapaz. Ele encontrará uma maneira de
viver por si mesmo .

Neste momento, o filho bateu o
telefone. Os pais não ouviram mais
nenhuma palavra dele. Alguns dias depois,
no entanto, ele receberam um telefonema
da polícia de São Francisco. O filho deles
havia morrido depois de ter caído de um
prédio. A polícia acreditava em suicídio. Os
pais angustiados voaram para São Francisco
e foram levados para o necrotério a fim de
identificar o corpo do filho. Eles o
reconheceram, mas, para o seu horror,
descobriram algo que desconheciam: O
filho deles tinha apenas um braço e uma
perna.
Os pais, nesta história são como muitos
de nós. Achamos fácil amar aqueles que são
bonitos ou divertidos, mas não gostamos
das pessoas que nos incomodam ou nos
fazem sentir desconfortáveis.
De preferência, ficamos longe destas e
de outras que não são saudáveis, bonitas ou
"espertas" como "nós acreditamos que
somos". Dou graças a Deus por nos enviar
Seu Filho Jesus Cristo que não nos trata
desta maneira. Alguém que nos ama com
um amor incondicional, que nos acolhe
dentro de uma só família. Esta noite, antes
de nos recolhermos, façamos uma pequena
oração para que Deus nos dê a força que
precisamos para aceitar as pessoas como
elas são, e ajudar a todos, a compreender
aqueles que são diferentes de nós.
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Leitura para essa semana:
Página 51 a 52 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de
Cristo”.
Obtendo relacionamentos
maduros para trazer crescimento.
Texto para meditar: Mateus 5
Gostaria de tratar desse assunto
com mais linhas, mas vamos ver se
conseguimos atingir nosso alvo lendo
o texto bíblico e o livro do nosso
querido irmão Augusto Cury. O desejo
do meu coração é que todos os
amados da nossa igreja possam tratar
cada irmão o mais próximo do nível
de amor, compaixão, compreensão e
tolerância de Deus o Pai, Jesus, o
Filho e o Espírito Santo, o grande
Pastor e guia da igreja, que foi
enviado para nos guiar, tratar e
cuidar de cada um em sua
individualidade

com tanto amor, carinho e paciência.
Eu só conheço a palavra há 45 anos e
até hoje estou numa caminhada para
conhecer melhor o Senhor de verdade,
como Ele é. Hoje já não leio mais a Palavra
para buscar somente uma boa
mensagem, mas procurando conhecer ao
Senhor melhor, como Ele pensa, Seu
modo de ver as coisas (João 5: 39) e me
assusto ao contemplar tanto amor, tanta
paciência para comigo. Ele fala comigo
todo o tempo. Tento fazer o mesmo com
minha família, discípulos e a todos que
estão à minha volta. Quando eu erro
nessa missão, só ouço Sua voz: “não
desista do propósito, Eu estou aqui e você
vai conseguir”. Com isso, entendo que a
igreja irá crescer à medida que me
aproximo do modo de vida que Jesus
vivia. Não acredito em metodologia de
homens, mas acredito que uma igreja
curada e saudável vai atrair muitas vidas,
pois vão desejar o mesmo para elas e para
seus familiares.
Amados, já sabemos o que é pecado,
já sabemos que precisamos fugir dele e a
amar nossos irmãos, mas continuo vendo
dentro da igreja pessoas competindo
com as outras, líderes que falam mal de
outros líderes, crentes jovens (que mal
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começaram a caminhar no Senhor) já estão
cheios de si mesmos e não de Deus!
Aqui fica uma frase que aprendi na
caminhada para conhecer o Senhor:
“Quanto mais conheço a Jesus, mais
aprendo que preciso descer, me calar e não
julgar a ninguém. Me basta reconhecer a
minha insignificância e reconhecer o
quanto Ele é grande e me amou.”
Com isso me resta olhar cada irmão
com respeito e procurar todos os caminhos
para facilitar a vida de todos à minha volta.
Já é muito difícil tentar fugir da maldade da
minha natureza caída. Possivelmente, com
isso, quem sabe um dia eu possa não causar
peso a ninguém, pelo menos.
Não compreendo como podemos nos
dar ao luxo de preconceitos, facções e
outras misérias, se todos são possuidores
da mesma natureza caída. Essa natureza,
quando acha um coração muito doente,
acaba se instalando e o enchendo das
piores ideias. O comportamento dessa
natureza é o orgulho, a soberba e os piores
tipos de vaidade. Começamos a nos

santificar quando reconhecemos nossas
misérias e passamos a deixar o Espírito nos
moldar com a natureza de Cristo (Romanos
7:24 e 8:1).
1. Quando uma pessoa erra como você,
você consegue se ver cometendo o mesmo
erro e perdoa, ou perde o seu tempo com a
dor? (Mateus 5, vv. 7―9, 23―26, 39―40,
43―48).
2. Quando num momento mau seu você
magoa alguém que você ama, ao cair na real
do seu erro você parte logo para o pedido
de perdão, pois gostaria de reconciliar logo
ou deixa o tempo passar para que as coisas
se acertem sem que você tenha que fazer
nenhum tipo de esforço ou pedido de
perdão? (Mateus 5:3).
3. Você tem o hábito de valorizar o erro dos
outros e não perceber seus próprios erros?
(Mateus 7: 2―5).
Por Pastor Paulo Pereira
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2ª feira – Salmos 65, 66, 67 / 3ª feira – Salmos 68, 69, 70
4ª feira – Salmos 71, 72, 73 / 5ª feira – Salmos 74, 75, 76
6ª feira – Salmos 77, 78, 79 / Sábado – Salmos 80, 81, 82
Domingo – Salmos 83, 84, 85
Período atual: Vigésima quarta semana
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ACAMPADENTRO

A MISSÃO
Adolescente, convide
um amigo não crente
ou desviado.
Jovens também
estão convidados
a participar.

SUBIDA AO MONTE
Segundas, às 19h30
(Últimas segundas de cada
mês, oração no deserto)

ÚLTIMA SEXTA FEIRA
DE CADA MÊS
VIGÍLIA, ÀS 22h
(PRÓXIMA VIGÍLIA: 29/03)

15 de março às 19h

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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POR QUÊ?

«Até quando, Senhor, clamarei eu, e Tu
não me escutarás? gritar-Te-ei: Violência!
e não salvarás? Por que me mostras a
iniqüidade, e me fazes ver a opressão?»
Hc. 1:2 e 3.
Minha mãe costumava dizer que,
quando eu era criança, quase a deixava
louca, perguntando: "Por quê?" Nem bem
acabava ela de responder, e vinha eu de
novo: "Mas por quê?"
As crianças não são as únicas que ficam
perguntando Por Quê? Os adultos também
perguntam. O profeta Habacuque, autor de
nosso verso, foi um deles. Muitas pessoas
lêem seu pequeno livro e deixam de
entender-lhe a grande mensagem. Seu
tema central é a pergunta Por Quê?
Habacuque viveu num tempo de
apostasia. Ao investigar a condição
espiritual de seu povo, ficou perplexo e quis
saber por que Deus havia permitido que
permanecessem impunes.Não demorou
muito para que obtivesse a resposta. "O
Senhor respondeu: 'Prestem atenção e
ficarão de boca aberta! Vocês ficarão
espantados com o que Eu vou fazer muito
em breve! Ainda enquanto estiverem vivos,
Eu farei uma coisa que vocês terão de ver
para crer'." Hab. 1:5, A Bíblia Viva. Imagino
que Habacuque se sentiu bastante aliviado
ao saber que, por fim, Deus iria fazer algo
em relação com a impiedade de Judá!

Quando o Senhor revelou o que tinha
em mente, entretanto, Habacuque ficou
mais perplexo ainda. Deus disse: "Eu estou
preparando uma nova potência mundial, os
caldeus, uma nação cruel e violenta que
marchará pelo mundo e o conquistará."
Verso 6, A Bíblia Viva. Deus iria usar uma
nação ainda mais ímpia que Judá para
castigar Seu povo! Por quê? Não é de
admirar que Habacuque tenha ficado mais
desconcertado ainda.
Deus nunca respondeu a todas as
perguntas de Habacuque, mas o profeta
finalmente entendeu que "O Senhor está
em Seu santo templo". Deus estava no
trono; Ele estava no controle da situação e,
sendo que Ele estava controlando as coisas,
Habacuque pôde dizer: "Cale-se diante dEle
toda a terra." Verso 2:20. Saber que o Deus
de infinito poder e sabedoria estava
controlando todas as coisas era resposta
suficiente.
Você alguma vez já perguntou "Por
Quê?" sem obter uma resposta
satisfatória? Lembre-se: "O Senhor está em
Seu santo templo." Mesmo que as
aparências digam o contrário, Deus está
controlando tudo, e para você e para mim
isso é resposta suficiente - por enquanto. As
respostas completas e definitivas virão
quando estivermos no Céu.
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Leitura para essa semana:
Página 53 e 54 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de
Cristo”.
Livres para pensar, orar, buscar
sabedoria e decidir.
Texto para meditar: 1 Coríntios
11:17―34
Pela primeira vez, Jesus
apresenta uma emoção humana que
nunca havia apresentado
anteriormente: ansiedade. O motivo
era bem comum à Sua natureza, pois
havia chegado a hora de cumprir Sua
missão principal: ser o Cordeiro
Pascal de toda a humanidade, vencer
o inferno e voltar para junto do Pai.
Agora Jesus ministra Sua última
ceia aqui, pois a próxima seria na
glória, Seu lugar de origem.
Ele sabia do grande
poder e do efeito

libertador que Ele, como Cordeiro de
Deus, causaria na vida dos que, com
discernimento, partilhassem do pão e do
cálice, com temor e fé. Estes, conscientes
de que, quando estão comendo do corpo
e bebendo do sangue de Jesus, estariam,
na verdade, se nutrindo dos benefícios
trazidos pela morte dEle. Veja o efeito
que Ele causou no povo de Israel ao
comerem um simples animal na Páscoa
(Salmos 105:37). Agora, se de verdade
participarmos com discernimento do
corpo do Senhor (1 Coríntios 11:29), todo
poder de cura, libertação e ação divina
poderá ocorrer no ato da ceia, se as
pessoas tomassem do corpo e do sangue
do Senhor com temor e reverência. Sua
entrega é o maior ato que alguém já
realizou na terra: morrer por toda
humanidade, ressuscitar e vencer todo o
inferno por todos. Ao participarmos de
sua morte também receberemos os
benefícios da Sua divindade.
Por isso que qualquer pessoa que
rejeita o direito de ceia está se negando a
receber tudo que JESUS conquistou por
nós. Fica bem claro que nenhum pecado
poderá nos impedir de cear, pois basta
nos examinarmos e reconhecermos que
somos culpados da morte do Senhor.
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Devemos também sentir a repreensão do
Senhor, receber Seu perdão pela fé, cear (1
Coríntios 11:27,28), mas não achando que
porque não adulteramos ou cometemos
algum pecado que julgamos grave,
poderemos cear sempre em paz. Devemos
sempre cear com alegria, pela graça de
Deus, cheios de temor e fazendo sempre
um autojulgamento de nossas menores
falhas, deixando o Espírito Santo trazer à
memória qualquer coisa que possa ter
ferido a Deus ou a alguém, reconhecer
nossos próprios erros e reconhecer
também que, pelo arrependimento sincero
e honesto, recebemos o perdão imediato
de Deus (1 João 3:7, Hebreus 4:16, Hebreus
12:15, Gálatas 5:4).
Com isso, aprendamos a desfrutar da
graça, mas sem libertinagem, sem banalizar
o que Jesus realizou na cruz por nós,

ACAMPADENTRO

A MISSÃO
23 de março
Adolescente, convide
um amigo não crente
ou desviado.
Jovens também
estão convidados
a participar.
E
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lembrando sempre de perdoar e buscar o
perdão. A chave do avivamento pessoal é
parar de carregar fardos e assumir que o
que JESUS fez. Isso basta para vivermos em
paz, se, de fato, carregarmos um coração
quebrantado e um espírito contrito (Salmos
51: 10―17).
1. O que você pensa da ceia? (1 Coríntios
11:23―25)
2. Você já desfrutou de algum benefício
causado unicamente na hora da ceia? (João
6:51,53―55,57)
3. Para você, a ceia é só para quem é santo
ou para quem busca santidade e deseja se
fortalecer na força do Senhor? (Efésios 6:
10―18)
Por Pastor Paulo Pereira

SUBIDA AO MONTE
Segundas, às 19h30
(Últimas segundas de cada
mês, oração no deserto)

ÚLTIMA SEXTA FEIRA
DE CADA MÊS
VIGÍLIA, ÀS 22h
(PRÓXIMA VIGÍLIA: 29/03)
2ª feira – Salmos 86, 87, 88 / 3ª feira – Salmos 89, 90, 91
4ª feira – Salmos 92, 93, 94 / 5ª feira – Salmos 95, 96, 97
6ª feira – Salmos 98, 99, 100 / Sábado – Salmos 101, 102, 103
Domingo – Salmos 104, 105, 106
Período atual: Vigésima quinta semana
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A VERDADEIRA PÁSCOA
O comércio voraz, faminto de dinheiro,
trocou o cordeiro pelo coelho. Aliás, um
coelho muito versátil, quase milagroso, que
põe ovos de chocolate de todos os
tamanhos e para todos os gostos. Para o
consumismo insaciável, a essência da
páscoa não tem a menor importância. O
que importa é vender, vender muito, ainda
que na mente das pessoas a verdade seja
sacrificada, e o cordeiro fique esquecido.
Pa ra u m a s o c i e d a d e m a t e r i a l i s t a ,
secularizada e consumista cujo deus é o
ventre, o importante é empanturrar o
estômago de chocolate, ainda que se
sacrifique no altar do comércio esfaimado,
a essência da verdade.
Esta é uma história central do Antigo
Testamento. Foi naquela noite fatídica que
o povo de Deus foi salvo da tragédia da
morte dos primogênitos, porque um
cordeiro tinha sido sacrificado e o seu
sangue havia sido aplicado sobre as vergas
das portas. Esta é a história épica da
libertação do povo de Deus do cativeiro,
com mão forte e poderosa.
A Bíblia fala que Jesus é o nosso cordeiro
pascal. O cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo é Jesus. Foi ele quem foi
imolado na cruz por nós. Ele sofreu o
castigo que nos traz a paz. Deus lançou

sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele,
como ovelha muda, foi para o matadouro,
carregando sobre o seu corpo, no madeiro,
os nossos pecados. Ele se fez maldição por
nós. Ele se fez pecado por nós. Ele morreu
exangue na cruz, adquirindo para nós
eterna redenção. Esta é a história da nossa
alforria. É a história da nossa libertação do
cativeiro. É a história da nossa eterna
salvação. Não podemos deixar que ela seja
distorcida e diluída em chocolate. Não
podemos permitir que o maior de todos os
sacrifícios, vivido na hora mais amarga do
Filho de Deus, bebendo sozinho o cálice da
ira divina, seja reduzido a um festival de
gastronomia.
O coelho é um intruso que nada tem a ver
com a festa da páscoa. Esta festa é a festa do
cordeiro, do Cordeiro de Deus. Ele sim, deve
ser o centro, o conteúdo, a atração e a razão
de ser desta festividade. Que a nossa família
possa estar reunida não em torno do ovo de
chocolate, mas em torno de Jesus, o
Cordeiro que foi morto, mas vive pelos
séculos dos séculos, tendo a certeza que
estamos debaixo do abrigo de seu sangue.
Temos uma comemoração relacionada a
essa festa: a ceia do Senhor. Esta é a nossa
páscoa. Não realizada apenas uma vez por
ano, mas todas as vezes que comemos os
alimentos sem fermento, o pão e vinho, em
memória da morte do Senhor Jesus. (Fonte:
JesusSite.com.br)

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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Uma pequena menina, foi levada pela
tia pra igreja e aceitou a Jesus. Chegando
em casa ela falou com os pais assim: “Pai
deixa eu ser Religiosa? ?” O Pai e a mãe
disseram: “De jeito nenhum, nós somos
Ateus.” Ela insistiu tanto que os pais
falaram: “Com uma condição, todo o culto
que você for, quando você chegar em casa
você vai tomar uma surra!” Ela falou “Tudo
bem!”.

aí ela acordava de novo e falava “Tia...
Pastor, me dá o meu vestido, eu quero o
meu vestidinho branco” e eles falavam
“esquece o vestido, ele tá todo sujo” Isso
aconteceu cinco vezes; na quinta vez que
aconteceu isso a menina falou : “Pastor eu
estou vendo Jesus ali em pé, e Ele está me
dizendo que vai me levar agora, por favor,
pelo amor de Deus, por tudo o que é mais
sagrado, me dá o meu vestidinho branco?”

Ela ia pro culto chegava em casa uma
surra, ia pro culto chegava em casa outra
surra. Um dia a tia deu pra ela um vestido
branco e ela cantou na frente da igreja
sozinha o primeiro solo dela aos 12 anos,
ela tinha 1 aninho de convertida. Quando
acabou o culto ela ficou com as
coleguinhas, todo mundo feliz.

O pastor disse “Por que?” Ele foi lá,
pegou o vestido e deu pra ela, ela abraçou o
vestidinho só de calcinha e foi fechando os
olhinhos pela última vez nessa terra, e o
pastor perguntou “Mas por que você quer
tanto esse vestido?” E as últimas palavras
dela foram:

O pai dela veio bêbado, pegou a menina
e a espancou, diante da igreja, bateu a
cabeça dela no meio fio e a machucou
muito. Prenderam o pai. Então, a tia e o
pastor pegaram a menina e a colocaram em
um banco, tiraram o vestido branco dela
enquanto ela ficava perdendo a
consciência, perdia a consciência e voltava,
então, naquele instante quando voltava a
consciência ela falava:

“Eu quero entrar com esse vestidinho
sujo de sangue no céu, pra mostrar pra
Jesus, que assim como um dia ele sangrou
por mim, eu também sangrei por Ele."

”Pastor cadê meu vestidinho?” O Pastor
falou “esquece o vestido minha filha, ele tá
todo sujo de sangue, fica firme, aguenta
que o médico tá chegando” Aí ela apagava,
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Leitura para essa semana:
Página 54 e 59 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de
Cristo”.
Livres para pensar, orar, buscar
sabedoria e decidir (2).
Texto para meditar: Romanos 5
Sem perceber, as pessoas têm
obedecido e seguido alguns padrões
de comportamento. Existem alguns
exemplos disso. Por um lado, existem
pessoas que são intolerantes, sempre
dispostas a observar o erro dos outros
e que não conseguem exercer
misericórdia e compaixão com
facilidade; e já que essas coisas não
fazem parte da construção da sua
personalidade, não esquecem
com facilidade as ofensas, estão
sempre apontado erros com
muito mais facilidade do
que as qualidades.

N ã o e n t e n d e m q u e , c o m o s e re s
humanos, somos passíveis de uma
fragilidade que faz parte de todos. Essas
pessoas agem como se nunca tivessem
errado na vida, sempre se acham
perfeitos. Por outro lado, existem
pessoas que sempre estão
compreendendo e que perdoam as coisas
mais absurdas, vivendo como se nada
mexesse com suas estruturas.
Creio que, em ambos os casos,
existem equívocos. Se alguém nos feriu,
sentimos dor e não podemos
simplesmente deixar que ela passe. É
necessário tratar dela e não transmitir
para as pessoas que não estamos
sentindo nada, mas que estamos
dispostos, apesar da dor, a perdoar e a
entender o lado da pessoa que nos feriu.
Precisamos nos parecer com Deus, nosso
Pai, (Mateus 5:44, 45).
Procure entender esses princípios:
a) O diabo é conhecido como acusador
(Apocalipse 12:10) - “E ouvi uma grande
voz no céu, que dizia: Agora chegada está
à salvação, e a força, e o reino do nosso
Deus, e o poder do seu Cristo; porque já o
acusador de nossos irmãos é derribado, o
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qual diante do nosso Deus os acusava de dia
e de noite.”
b) Jesus é conhecido como Salvador
(Filipenses 3:20) - “Mas a nossa cidade está
nos céus, donde também esperamos o
Salvador, o Senhor Jesus Cristo”. Ele tem
muitos outros atributos, como Bom Pastor
etc.
c) O Espírito Santo é conhecido como
Consolador (João 14:16) – “E eu rogarei ao
Pai, e ele vos dará outro Consolador, para
que fique convosco para sempre”; Ele foi
enviado para habitar em nós.
d) Deus, o nosso Pai, é conhecido por amar
o mundo e por nos ter dado Jesus para
nossa salvação.

relacionamentos com as pessoas. Isso te faz
parecido com quem? Pois o Pai, o filho e o
Espírito Santo são iguais. Analise seu
comportamento com os outros e seja
honesto com quem você está parecendo de
verdade!
1. O Espírito Santo tem moldado você para
que se pareça com Jesus? (Romanos
5:1―6)
2. Tem sido difícil para você passar por essa
transformação? (Romanos 5:7―11)
3. Você acredita que você não tem que fazer
nada para ser transformado além de crer?
(Romanos 5:16―21)

Agora pare e pense no seu estilo vida, seu
modo de viver e conduzir seus

AMANHÃ
ORAÇÃO
NO
DESERTO
Agrupamento na igreja
à partir das 19h30
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Por Pastor Paulo Pereira

VIGÍLIA
NESTA
SEXTA
INICIANDO ÀS 22h
2ª feira – Salmos 107, 108, 109 / 3ª feira – Salmos 110, 111, 112
4ª feira – Salmos 113, 114, 115 / 5ª feira – Salmos 116, 117, 118
6ª feira – Salmos 119:1 a 88 / Sábado – Salmos 119: 89 a 176
Domingo – Salmos 120, 121, 122
Período atual: Vigésima quinta semana
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A PÁSCOA PAGÃ
A comemoração da Páscoa é a mais
genuína festa do cristianismo, a sua
celebração foi feita pelo próprio Jesus
Cristo, morto durante as comemorações da
Pessach (Páscoa). Eele ressuscitou no
domingo de Páscoa. Os acontecimentos
mudaram o sentido da festividade para os
cristãos, deixando a tradição judaica de
celebrar à libertação daquele povo, para
demarcar a nova aliança entre Cristo e os
seus seguidores. Com a cristianização dos
povos indo-europeus, a Páscoa cristã
assimilaria costumes pagãos que se lhe
impregnaram de forma indelével. O ovo e o
coelho, símbolos absolutos da Páscoa cristã
contemporânea, derivam de rituais antigos
de uma Europa pagã e dos seus deuses
extintos.
Na mitologia nórdica, germânica e
anglo-saxã, havia o culto à deusa Eostre
(Ostera), símbolo da fertilidade e do
renascimento. O festival de Eostre era
comemorado pelos antigos povos do norte
da Europa no fim do mês de março. Os
rituais que celebravam cultos à deusa,
tinham como símbolos a própria primavera,
a lebre e ovos pintados com runas. Para
esses povos, o ovo era o próprio símbolo da
renovação da vida, seu renascimento. A
lebre, animal conhecido pela facilidade de
reprodução, de uma gestação que tem a

duração do ciclo lunar, era o expoente
máximo da fertilização. Durante os cultos
em homenagem a Eostre, as sacerdotisas
da deusa eram tidas como capazes de
prever o futuro, observando as entranhas
de uma lebre sacrificada.
A cristianização daqueles povos
europeus não se lhe arrancaram os
costumes pagãos. A solução foi transformar
as festividades em homenagem a Eostre na
Páscoa cristã, celebrada na mesma época
do equinócio de primavera. Na versão
cristã, os nomes da festividade foram
preservados nas línguas do norte europeu,
sendo Easter em inglês e Ostern em
alemão. Os ovos continuaram como
símbolos da celebração, e a lebre foi
substituída pelo coelho.
Por ser um costume considerado
demasiadamente pagão, que honra uma
deusa extinta e não à ressurreição de Cristo,
igrejas cristãs protestantes aboliram tais
símbolos, comemorando a Páscoa com
vinho e pão, como era feito no cristianismo
primitivo, ligado profundamente aos
costumes judaicos. Com o passar dos
tempos, o verdadeiro significado de cada
um desses símbolos pagãos foi perdido,
sendo vistos como genuinamente cristãos,
a milhares de anos luz de distância da
tradição secular, perdida na extinção do
paganismo ocidental.(Fonte:
virtualiaomanifesto.blogspot.com.br)

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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Certo dia, um oficial do exército bateu
num jovem soldado que era conhecido por
praticar artes marciais. O golpe era
injustificado, mas os regulamentos
militares proibiam o revide; além disso, o
jovem era cristão.
― O senhor ainda vai se arrepender
disso ― comentou o soldado com um
sorriso.
Tempos depois, a companhia daquele
soldado estava envolvida numa feroz
batalha, quando ele viu um oficial ferido
tentando desesperadamente arrastar-se de
volta para a trincheira. O jovem soldado
reconheceu-o como o oficial que o havia
golpeado. Arriscando a própria vida, foi em
auxílio do homem ferido e ajudou-o a ir a
um posto de primeiros socorros.

tornaram-se os melhores amigos.

Durante a Segunda Guerra Mundial,
Desmond T. Doss, um soldado cristão nãocombatente, foi ridicularizado por causa de
sua fé, até mesmo por alguns dos oficiais.
Durante a campanha de Okinawa, um
daqueles oficiais foi gravemente ferido.
Doss também arriscou a vida para salvá-lo.
Salvou igualmente a vida de muitos outros
homens feridos, alguns dos quais haviam
a n t e r i o r m e n t e zo m b a d o d e l e . E m
reconhecimento por sua coragem, uma
nação grata concedeu-lhe a Medalha de
Honra do Congresso, a mais alta
condecoração por bravura outorgada pelos
Estados Unidos ― e a primeira dessas
medalhas a ser dada a um não-combatente.

Enquanto o oficial jazia deitado no
chão, esperando que os médicos o
atendessem, tomou a mão do soldado,
gaguejou um pedido de desculpas e
expressou-lhe gratidão. Apertando a mão
do oficial, o jovem soldado deu uma
risadinha amigável e disse: "Eu tinha
certeza de que algum dia o senhor se
arrependeria." Dali em diante, os dois
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Leitura para essa semana:
Página 59 e 62 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de
Cristo”.
Olhando para frente e vendo as
promessas.
Texto para meditar: Hebreus 11.
Como fica saber que passaremos
por uma prova, onde a recompensa
não será aqui, só na eternidade, onde
a esperança não terá lugar?
Quando sacrificamos nesta vida
alguma coisa é para desfrutar de
alguma recompensa, mas agora
vemos Jesus se sacrificando por
pessoas que nunca o viram como eu
e você e os que Ele conhecia. Seus
amigos não corresponderam a
Sua atitude, pois um O traiu, o
outro O negou e os
outros nove O

abandonaram. Só um ficou ao Seu lado.
Agora eu te pergunto: vale à pena
passar por uma prova terrível, tendo todo
esse resultado à sua volta?
Vale a pena viver neste mundo,
negando todos os prazeres, por uma
recompensa que não será aqui?
Jesus provou que vale, pois Ele
morreu no meio de traições, rejeições e
injustiças, mas não fugiu do propósito.
Ele confiou nAquele que fez a promessa.
Ao terceiro dia ressuscitou. Seus
discípulos (o que O negou e os que
fugiram) morreram por Ele no mesmo
Espírito. Hoje, em todo planeta, igrejas
das mais diferentes raças O adoram.
Multidões se convertem todos os dias,
por isso, precisamos fugir das propostas
deste mundo e seguir a proposta de viver
Nele e para Ele. Quando negamos as
propostas deste mundo, os que nos
observam serão atraídos para Ele através
do nosso estilo sacrificial de vida, sem nos
preocuparmos com que pensam de nós
ou não; estaremos em silêncio com uma
alegria que irá gritar para o mundo que
vale a pena negar suas propostas para
seguir o estilo de vida de Jesus.
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Enquanto o mundo vê nosso estilo de
vida como sacrifício, eles não sabem do
gozo, consolo e prazer que desfrutamos
dentro de nós (João 14:17): “O Espírito da
verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê, nem o conhece; mas vós o
conheceis, porque habita convosco e estará
em vós”. O mundo nunca entenderá o
grande milagre que está acontecendo
dentro de nós (João 14:23): “Jesus
respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e meu Pai o
amará, e viremos para ele e faremos nele
morada”.
Tenho uma grande tristeza quando
percebo no meio da igreja pessoas que
dizem ter aceitado a Jesus e não desfrutam
dos Seus mistérios, como alegria, gozo
inexplicável e o fogo do Espírito que nos
consola e nos dá força para continuar neste
caminho maravilhoso. Tudo que é de DEUS
não dá para explicar com uma linguagem
natural, mas todo o que crer de verdade
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poderá experimentar destas maravilhas;
quando começar e se aprofundar poderá
realizar as coisas mais incríveis desta vida,
como pregar em praça pública, falar de
Jesus para pessoas que nunca viu, se tornar
um missionário e ir para outros países ainda
que corra algum risco de vida... O fogo que
está queimando em nosso espírito irá nos
impulsionar a fazer coisas que o homem
natural não entende.
1. Como está o fogo de Deus dentro de
você? (Hebreus 11:6)
2. Como está sua intimidade com
Deus? Você ouve a voz do Senhor dentro de
você? Você sabe qual é seu chamado?
(Hebreus 11:7,8)
3. Você gostaria de viver um grande
avivamento? Que tal fazer disso seu maior
propósito de vida? (Hebreus 11:36―40)
Por Pastor Paulo Pereira

2ª feira – Salmos 123, 124, 125 / 3ª feira – Salmos 126, 127, 128
4ª feira – Salmos 129, 130, 131 / 5ª feira – Salmos 132, 133, 134, 135
6ª feira – Salmos 136, 137, 138, 139 / Sábado – Salmos 140, 141, 142, 143
Domingo – Salmos 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151
Período atual: Vigésima sexta semana
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Governo derruba igreja
protestante na Indonésia
Apesar dos protestos de cristãos,
funcionários do governo local em Bekasi
( In d o n és ia ) d emo lira m u ma igrej a
protestante após a congregação ter sido
proibida, na semana anterior, de realizar
cultos em seu prédio. Funcionários citaram a
falta de uma "licença de construção", exigida
por lei. Na realidade, muitas igrejas operam
sem estas licenças, que são quase impossíveis
de se obter. Justamente por esse motivo,
grupos islâmicos radicais usam a legislação
como pretexto para exigir o fechamento de
igrejas cristãs. As poucas igrejas que
obtiveram a licença, só conseguiram após
pagar grandes somas ao governo.
Membros da congregação compareceram
ao local na manhã de quinta-feira, na
tentativa de impedir a demolição da igreja.
Quando agentes da ordem pública chegaram,
os cristãos realizavam um culto de oração,
esperando que a demolição não acontecesse.
Uma escavadeira avançou de encontro ao

PA R A B É N S PA R A
Evelyn Ribeiro (06/04)
Sueli Rosa (08/04)

prédio às onze horas da manhã. Membros da
igreja choravam, enquanto alguns tentaram
impedir que o trator se aproximasse. Quando
as paredes da igreja começaram a cair, muitos
cristãos ainda não podiam acreditar no que
estavam vendo. Conversaram com os oficiais,
pedindo-lhes para cancelar a demolição, mas
não obtiveram nenhum sucesso. Vários
policiais de Bekasi foram mobilizados a fim de
acalmar os membros da congregação.
Anciãos da igreja também tentaram pacificar
o processo. Simanjuntak afirmou que a
demolição foi ilegal. "O governador de Bekasi
deveria ter nos dado a ordem de demolição
primeiro, nós nunca recebemos qualquer
carta alertando sobre isso", disse ele.
A igreja tem lutado para obter uma licença
de construção, já que foi construída em 1999
e a lei passou a valer em 2006. "Em breve,
vamos abrir um processo contra a
administração política de Bekasi", informou
Torang, acrescentando que os cristãos ainda
mantêm seus cultos, perto da igreja
demolida.
(Fonte: Portas Abertas 25/03/13)

Suelen Mendonça (08/04)
Elizete Aparecida (26/04)
Liene Castro (18/04)
Natália Ribeiro (24/04)
Letícia Moreira (08/04)

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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Onde Vai o Senhor Encontrá-lo?
«Então os homens se meterão nas
cavernas das rochas, e nos buracos da
terra, ante o terror do Senhor... quando
Ele Se levantar para espantar a Terra.»
Is. 2:19.
Passei meu ano de calouro do segundo
grau em um pequeno internato cristão nas
colinas ocidentais do Estado da Carolina do
Norte. Um colega me contou certo dia que
na montanha atrás da escola havia uma
caverna, onde um desertor do exército
confederado se escondera durante a
Guerra Civil. Meu amigo deu-me as
indicações para encontrar o local; um dia
subi sozinho e realmente encontrei a
caverna.
Imaginei que fosse uma caverna ampla,
clara, confortável, com abundante
suprimento de água. Não era. Tinha pouca
altura; mal dava para se ficar em pé lá
dentro, e era desoladoramente escura. Mas
havia evidências de habitação humana.
Como, perguntei-me perplexo, conseguiu
aquele troglodita sobreviver em condições
tão primitivas? Mais tarde fiquei sabendo
que havia uma fonte natural não muito
distante da caverna; à noite, o homem
percorria sorrateiramente as fazendas das
redondezas para procurar alimento e outras
coisas necessárias.

Além desse soldado sem nome, houve
outros que desertaram durante a Guerra
Civil. Dois homens se esconderam num vale
da mesma região - e não ficaram sabendo
que a guerra tinha acabado senão uns dois
anos depois de haverem cessado as
hostilidades.
A Bíblia diz que, quando Cristo vier a
segunda vez, haverá duas classes de
pessoas: aquelas que se esconderão nas
covas e cavernas da terra por estarem
despreparadas para encontrá-Lo, e aquelas
que olharão para cima e dirão com alegria:
«Eis que Este é o nosso Deus, em quem
esperávamos, e Ele nos salvará; este é o
Senhor, a quem aguardávamos: na Sua
salvação exultaremos e nos alegraremos»
Is. 25:9.
A m a n e i ra c o m o v i v e m o s h o j e
determinará em que grupo nos
encontraremos amanhã. Poderemos estar
entre os que se esconderão "nas cavernas e
nos penhascos" e clamarão "aos montes e
aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos
da face dAquele que Se assenta no trono, e
da ira do Cordeiro". Apoc. 6:15 e 16, ou
poderemos estar entre os que encontrarão
o Senhor em paz. A escolha é nossa.
Autor desconhecido

amaivos_cfrj@msn.com
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Leitura para essa semana:
Página 62 e 65 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de
Cristo”.
Olhando para frente e vendo as
promessas (2).
Texto para meditar:
Gálatas 2: 20 e Salmos 27
É impossível, com nosso próprio
esforço físico e emocional, sermos
iguais a Jesus. Não gosto de tratar
Jesus como divino dizendo que tudo
que Ele suportou foi porque era Deus,
pois sei que Ele abriu mão da Sua
divindade e suportou como homem
tudo que passou. Sou extremamente
apaixonado pelo homem Jesus, pois
vejo alguém mais perto e que
entende o que sinto e como sou
(Filipenses 2:5―8). Isso Ele
gerou em Si uma
dependência

radical do Espírito Santo: “quanto mais o
sangue de Cristo, que, pelo Espírito
e te r n o, s e o fe re c e u a s i m e s m o
imaculado a Deus, purificará a vossa
consciência das obras mortas, para
servirdes ao Deus vivo?” (Hb.9.14). Assim
como Jesus estava dependente do
Espírito, dando a nós a fórmula para
vencer, devemos seguir Seu exemplo e
buscar estarmos cheios do Espírito e não
ficarmos brigando com o vinho torporoso
do nosso ego. Com certeza, na hora do
“vamos ver”, falharemos e só pelo poder
e graça do Espírito, poderemos suportar
nossas pequenas crises, que não se
comparam com o que Jesus passou.
Ontem vi pela internet o filme “Paixão
de Cristo” de Mel Gibson e pude imaginar
o quanto Jesus sofreu. Aconselho a todos
verem, pode ser até com seu grupo de
qualidade de vida, se quiser. O que mais
me impressiona não é só o sofrimento
que Ele suportou, mas é saber que Ele
poderia acabar com tudo na hora que
quisesse, pois quase ninguém percebe a
última tentação de Jesus. Todos, tanto o
crucificado ao lado dEle, os soldados e até
os sacerdotes, O desafiavam a descer da
cruz e manifestar quem Ele era de
verdade, mas se fizesse isso, Sua missão
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principal de ser o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo não se cumpriria, pois
Ele só cumpriria a missão ao Se sujeitar ao
Pai até a morte, que era o plano divino.
Jesus, sabendo que poderia parar tudo
instantaneamente, suportou seis horas de
dor por pura submissão e obediência aos
planos do Pai. Aprendemos uma coisa
profunda com tudo isso: Jesus não
centralizou Suas emoções na dor, mas no
resultado que tudo aquilo acabaria dentro
de algumas horas, ainda que, sabendo que
quando estamos com dor, cada segundo
dura uma eternidade. Ele voltaria para o Pai
na certeza de que a missão foi cumprida
como planejado e, assim, Jesus abre mão
de um alívio imediato por um resultado
eterno: a salvação de todos que creem nEle.
Essa semana tive muitas dores, dores
que para mim foram horríveis, pois não
tinha remédio que fizesse passar. Comecei a
imaginar se eu tivesse o poder de Jesus.
Poderia fazer passar na hora. Disse ao
Senhor: quem decide a hora da dor parar é
o Senhor e mesmo na dor eu pude brincar
numa oração onde sentia o Espírito me
conduzindo a desfrutar de um prazer no
meio da dor. Foi divino, pois a presença do
Espírito era grande. Agora imagine que
Jesus sentiu até abandono na cruz agora.
Tente visualizar o quadro: Tentado a
assumir a divindade pelos homens que
tinha que salvar e abandonado pelo Pai que
tinha que obedecer. Mas havia o Espírito
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Santo que, em momento algum, O
abandonou.
Amados, vamos buscar mais o Espírito
Santo, buscar loucamente, como
alucinados, como sedentos que buscam
água num deserto, suplicando a Ele que nos
ajude e nos faça íntimos dEle como Jesus.
1. Você suporta provações e dores sem
murmurar e sem perder a fé, mesmo
quando não tem respostas imediatas?
(Hebreus 12:2―8)
2. Você é intimo do Espírito Santo o
suficiente para ser provado como filho e
não murmurar? (Hebreus 12:11 e 1
Timóteo 3:7). Saiba não é plano de Deus
que o cristão sofra, mas que tenha mais
intimidade com ELE.
3. No meio do seu sofrimento como fica sua
fé e sua confiança em Deus? (Romanos
5:1―5)
Por Pastor Paulo Pereira
Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo
ENCONTRO COM DEUS?

VOCÊ
Informe-se com o Pra. Tânia

2ª feira – Provérbios 01, 02, 03 / 3ª feira – Provérbios 04, 05, 06
4ª feira – Provérbios 07, 08, 09 / 5ª feira – Provérbios 10, 11, 12
6ª feira – Provérbios 13, 14, 15 / Sábado – Provérbios 16, 17, 18
Domingo – Provérbios 19, 20, 21
Período atual: Vigésima sétima semana
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DEZ ANOS APÓS O INÍCIO DA GUERRA, O IRAQUE
AINDA SOFRE COM O ÊXODO DE CRISTÃOS
Nos últimos anos, a cidade de Kirkuk foi
povoada por refugiados cristãos vindos de
todo o Iraque, principalmente do sul do
país. Há exatamente dez anos o Iraque foi
invadido pelos E UA e seus aliados.
Independentemente das razões que
levaram à invasão do país pelas tropas
norte-americanas, já se podia prever que o
resultado disso seria dor, sofrimento e
perda. Embora o governo do ditador
Saddam Hussein tenha ruído, o que
politicamente pode ser considerado um
fator positivo, por outro lado a sensação
geral de insegurança e medo gerada pelo
a u m e n t o d o ra d i c a l i s m o re l i g i o s o
aumentou. A maioria dos cristãos que vive
em cidades como Mosul e Bagdá teve de
abandonar suas casas devido ao aumento
da violência sectária. Estima-se que de
1990 até hoje o número de cristãos no país
caiu de 1,5 milhão para menos de 400 mil.
Quando não fogem para países vizinhos
como a Síria, esses cristãos procuram
abrigo na região autônoma do Curdistão
iraquiano e ali tentam reconstruir suas
vidas, deixando para trás tudo, amigos,
familiares, trabalho e bens materiais,
exceto sua fé em Jesus.
Crianças cristãs e suas vidas duplas no
Iraque - A pequena Nuria e suas irmãs
amam cantar músicas sobre Jesus. Mas,

quando as pessoas perguntam se elas são
cristãs, elas não sabem o que responder. Ao
invés disso, olham interrogativamente para
a mãe ou o pai, com aquela expressão de "e
agora?".
Nuria tem 6 anos e frequenta uma
escola cristã em Kirkuk, no Iraque. Quando
seus tios visitam a casa da família, sua mãe
esconde tudo o que fizer referência à fé
cristã: a cruz na parede, a Bíblia, seus livros
de histórias cristãs. A menina sabe que seus
parentes são muçulmanos, mas, às vezes,
ela esquece. Quando uma das crianças
começa a cantarolar uma melodia cristã os
parentes repreendem seus pais por não
ensinar-lhes canções muçulmanas. "Em
suma, estamos vivendo duas vidas. É muito
difícil para as crianças. Somos adultos, e já é
complicado para nós vivermos assim; para
as crianças é muito pior. Suas próprias
personalidades podem ser afetadas", disse
a mãe de Nuria. A menina e sua família são
árabes iraquianos que se converteram do
islamismo para o cristianismo.
Os pais de Nuria, assim como muitos
convertidos no Iraque, lutam para criar seus
filhos como cristãos em uma sociedade que
só os aceita como muçulmanos. Se as
crianças dizem que acreditam em Jesus,
elas enfrentam espancamentos e desprezo
de seus professores. (Portas Abertas)

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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FIEL ATÉ A MORTE
«Eles, pois, ... venceram [Satanás] por
causa do sangue do Cordeiro e por causa
da palavra do testemunho que deram, e,
mesmo em face da morte, não amaram a
própria vida»
Ap. 12:11.

Certo dia, quando voltava de um de
seus compromissos, passou por um prédio
que havia sido recentemente demolido por
u m a b o m b a . A e q u i p e d e re s ga t e
trabalhava freneticamente para afastar o
entulho.

A dedicação a uma causa,
especialmente em face da morte, é uma
raridade nos dias de hoje. Existem,
entretanto, notáveis exceções. Durante a
Segunda Guerra Mundial, apareceu nos
jornais ingleses um anúncio solicitando
mensageiros voluntários para os
encarregados pelos alarmes antiaéreos.
Dizia o seguinte: "Rapazes de 16 anos para
cima, como mensageiros. Apresentar-se à
chefia do alarme antiaéreo."

Derrick ouviu um choro de criança e
ofereceu ajuda. Aceitaram.

Derrick Belfall, de apenas 14 anos,
sentiu-se chamado a fazer algo por seu país
devastado pela guerra e ofereceu os seus
préstimos. Foi recusado por causa de sua
idade. Sem desistir, apresentou-se
repetidas vezes até que, finalmente, foi
aceito. Recebeu a incumbência de levar
mensagens aos encarregados do alarme
antiaéreo em várias partes da cidade. Era
costume dele, após retornar de uma
«missão", dizer respeitosamente: "Derrick
Belfall relatando; entreguei a mensagem."

Desceu ao porão e, tendo encontrado a
criança, levou-a para que os membros da
equipe de resgate a colocassem fora de
perigo. Antes que ele mesmo pudesse pôrse a salvo, uma parede desabou
imprensando-o irremediavelmente.
Quando lhe perguntaram se queria enviar
um último recado a alguém, ele respondeu:
"Digam simplesmente: 'Derrick Belfall
relatando; entreguei a mensagem."'
Ao participarmos da guerra contra o
mal, nós também nos apresentamos como
voluntários para servir a uma causa - e
pessoas de todas as idades são bem
recebidas; ninguém é rejeitado por ser
muito jovem ou muito idoso. Grande
número de voluntários antes de nós já
ganharam a vitória sobre Satanás, pelo
sangue do Cordeiro e a palavra de Seu
testemunho.

amaivos_cfrj@msn.com
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Leitura para essa semana:
Página 67 e 70 do livro “O Mestre
da Sensibilidade” de Augusto
Cury, volume 2 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Olhando para frente e vendo as
promessas (3).
Texto para meditar:
João 16 e 1corintios 9:16―27
Imagine receber uma missão de
alguém que está prestes a ser morto.
Agora, Ele deixa bem claro: Eu vou
morrer, mas vou ressuscitar e vocês
devem saber que serão perseguidos
por causa desta missão. Alguns serão
mortos, outros presos, torturados e
sem possibilidade de pensar no
futuro.
Agora imagine que o futuro
da humanidade depende do
sucesso desta missão,
que você

não poderá falhar, olhar para trás, se
importar com as traições, perseguições,
com o que falam de você, pois o mundo
em que você está lutando para salvar,
chamou de ladrão o homem que te
comissionou. Você sabe, este homem
nunca tirou nada de ninguém e só fez o
bem. Imagine que tudo está em suas
mãos e ninguém quis obedecer a missão,
só tem você para começar pregando que
Jesus esteve aqui, morreu e ressuscitou e
que é necessário confessar que ELE vai
salvar sua alma, sabendo que primeiro
você precisa esperar, que receberá uma
outra pessoa que virá e o seu trabalho é
esse: esperar.
Dez dias se passam e nada acontece.
Uma grande parte dos seus
companheiros já desistiu (1Corintios 15:6
e Atos 1:15). Mas agora imagine que
quinhentos viram Jesus subir ao céus,
foram comissionados e agora só cento e
vinde, aproximadamente, perseveram
em oração e recebem o Espírito Santo. A
partir daí, eles são capacitados para
cumprir a missão.
Eu te pergunto: se você estivesse com
eles, você faria parte de qual grupo,
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baseado no modo de vida cristã que você
vive hoje?

mundo, realizar seus sonhos e depois
morrer? (Efésios 2:1―10).

1. Você tem consciência da missão de dar
continuidade ao que foi dado aos cento e
vinte? (1 Coríntios 9:16―19).

3. Você está disposto a aceitar esse
chamado e passar a viver para cumprir a
missão? (João 16:1―13).

2. Você tem consciência de que faz parte de
algo maior do que meramente viver neste

Por Pastor Paulo Pereira

A IGREJA PERSEGUIDA
Nós somos realmente privilegiados por
morar no Brasil, pois existem nada menos
que 50 países onde os cristãos são
perseguidos e proibidos de manifestar a sua
fé. Precisamos interceder todos os dias
pela Igreja perseguida, porque eles são
parte no nosso corpo ― A Igreja de Cristo ―
mas não desfrutam da mesma liberdade
que nós.
Anualmente, a Portas Abertas publica
uma lista com os 50 países mais opressores
ao cristianismo. Surgiram importantes
mudanças nas dez primeiras posições, com
novos países que passaram a integrar o
quadro dos 50 mais intolerantes à fé cristã.
Ao comparar a classificação de 2013 com a
de 2012, temos os seguintes destaques:
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Países novos entraram na lista: Mali
(7ª), Tanzânia (25ª), Quênia (40ª),
Uganda(47ª) e o Níger (50ª).
O Mali, na África, que não apareceu em
classificações anteriores, já chega
ocupando a 7ª colocação. Isso se deu
porque, após um golpe militar de Estado em
março de 2012, o país vive hoje um
momento de tensões e mudanças políticas,
o que reflete diretamente na perseguição à
Igreja. O norte foi dominado por milícias
islâmicas e, portanto, todas as igrejas dessa
região foram destruídas e milhares de
cristãos tiveram que fugir para o sul ou para
países vizinhos.
Há onze anos consecutivos, a Coreia do

2ª feira – Provérbios 22, 23, 24 / 3ª feira – Provérbios 25, 26, 27
4ª feira – Provérbios 28, 29 / 5ª feira – Provérbios 30, 31
6ª feira – Eclesiastes 01, 02, 03, 04 / Sábado – Eclesiastes 05, 06, 07, 08
Domingo – Eclesiastes 09, 10, 11, 12
Período atual: Vigésima oitava semana
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Norte figura em primeiro lugar no ranking.
O Iraque está agora no TOP 5 da lista.
Pulou da 9ª para a 4ª posição no quadro
geral. Desde 2003, quando a invasão
liderada pelos EUA derrubou o regime de
Saddam Hussein, os cristãos tem sido alvo
constante de grupos radicais islâmicos que
atuam no país.

A boa notícia é que a perseguição tende
a estar relacionada com o crescimento e o
testemunho, e normalmente refina e
fortalece a fé dos cristãos, não o oposto. Por
isso, em geral, o aumento das pressões
contra o cristianismo mostra que a Igreja
está crescendo.
Fonte: Portas Abertas
Colaboração: Mônica Pinheiro

RANKING 2013 DOS PAÍSES POR GRAU DE PERSEGUIÇÃO
Nível Ilimitado
1. Coreia do Norte
Nível extremo
2. Arábia Saudita
3. Afeganistão
4. Iraque
5. Somália
6. Maldivas
7. Mali
8. Irã
9. Iêmen
10. Eritreia
Nível severo
11. Síria
12. Sudão
13. Nigéria
14. Paquistão
15. Etiópia

16. Uzbequistão
17. Líbia
18. Laos
19. Turcomenistão
20. Catar
21. Vietnã
22. Omã
23. Mauritânia
Nível moderado
24. Tanzânia
25. Egito
26. Emirados Árabes
Unidos
27. Brunei
28. Butão
29. Argélia
30. Tunísia
31. Índia
32. Mianmar

33. Kuweit
34. Jordânia
35. Barein
36. Palestina
37. China
38. Azerbaijão
39. Marrocos
40. Quênia
41. Comores
42. Malásia
43. Djibuti
44. Tadjiquistão
45. Indonésia
46. Colômbia
Nível concentrado
47. Uganda
48. Cazaquistão
49. Quirguistão
50. Níger

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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PROVA CONVINCENTE

Nisto conhecerão todos que sois Meus
discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
― João 13:35.
Quando eu era adolescente, resolvi
deixar minha marca no mundo como
artista. Meu pai havia recentemente
adquirido uma Bíblia em três volumes,
ilustrada por Paul Gustave Doré, e aquelas
ilustrações tiveram peso importante na
minha decisão.
Doré obteve fama com as suas gravuras
de personagens religiosos e históricos.
Passei horas estudando as técnicas dele e,
embora meu interesse pela arte se
desvanecesse com o tempo, ainda guardo
v í v i d a s i m a ge n s m e nta i s d a q u e l e s
desenhos.
Certa ocasião, viajando pela Europa,
Doré perdeu seu passaporte. Quando ele
chegou à alfândega seguinte, o guarda lhe
pediu os documentos de viagem. Doré
tentou explicar o que tinha acontecido.
― Eu sou Paul Gustave Doré ― disse ele
― e perdi meu passaporte. Apreciaria que
fizesse a gentileza de deixar-me passar.
Tenho de atender a compromissos
importantes.
― Não tente fazer-nos de bobos. ―
disparou o guarda ― Você não é a primeira
pessoa que perde o passaporte e tenta
fazer-se passar por alguém importante.
Doré suplicou a compreensão do

guarda, mas em vão. Finalmente, um oficial
aproximou-se e disse:
― Se o senhor é realmente Doré, tome
este lápis e papel e desenhe aquele grupo
de camponeses ali.
Dentro de alguns minutos, o grande
artista produziu uma figura de semelhança
impressionante com o grupo. Mesmo antes
de concluído o desenho, o oficial,
convencido de que aquele era realmente o
famoso artista, permitiu-lhe a entrada no
país.
Algumas pessoas, hoje, tentam fazer-se
passar por cristãs, mas falta-lhes o amor
fraternal que, segundo Jesus, caracterizaria
Seus seguidores. Os cristãos primitivos
viveram numa época em que a prática do
cristianismo podia significar o martírio, mas
ainda assim demonstravam o seu amor
fraternal, arriscando a vida para ajudar seus
irmãos perseguidos; em alguns casos,
obtinham inclusive a relutante admiração
dos perseguidores. Tertuliano, um escritor
cristão do segundo e terceiro séculos, citou
a declaração de um oficial pagão desta
maneira: "Veja como esses cristãos se
amam uns aos outros."
O amor fraternal não é um manto que
se "veste" para convencer os incrédulos,
mas uma qualidade que brota
naturalmente de um coração repleto de
amor.
Autor desconhecido

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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Leitura para essa semana:
Página 70 e 73 do livro “O Mestre
da Sensibilidade” de Augusto
Cury, volume 2 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Conhecendo melhor a Jesus.
Texto para meditar: João 1:1―14
A bíblia diz que a fé vem através
do ouvir a Palavra de Deus. A fé
construída sobre a verdade da Palavra
gera milagres. Devemos ter a certeza
de que a fé que temos em Jesus
realmente foi construída sobre
fundamentos verdadeiros de quem
Ele é, nos princípios da Palavra. Se
nossa fé em Jesus não for à luz da
Palavra de Deus, teremos uma
imagem falsa dEle e, assim, nossa fé
não terá poder algum. Os milagres
que vêm de Deus precisam ser
baseados numa fé direcionada
para
a
verdade e
fundamentada
na
verdade.

Precisamos deixar o Espírito Santo
construir com a Palavra de Deus a
verdadeira personalidade e os
verdadeiros atributos divinos de Jesus em
nosso coração e mente. Assim, a verdade
nos libertará de qualquer ideia falsa.
Quando, num momento importante,
esperamos um milagre e não o vemos
chegar, quando não fundamentados na
Palavra, nos frustramos e culpamos a
Deus por não fazer nada. Assim, a
intenção do diabo é nos afastar de Deus
nos transformando em pessoas sem
bases na Palavra, sem interesse em
estudá-la, nos tornando presas fáceis,
que não dão ao Espírito condições de
sermos trabalhado para obter uma fé
verdadeira. O diabo que não perde
tempo. Ele implanta na mente das
pessoas que não buscam a Palavra de
Deus filosofias estranhas, constrói uma
ideia herética de Jesus, onde só resultará
em dor, frustrações e falta de fé.
Quando uma pessoa está disposta a
buscar a Deus, não poderá esquecer-se
de três coisas fundamentais:
- Vida de oração, onde trazemos até
a presença de Deus nosso
arrependimento, adoração e intimidade;
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- Jejum, onde mortificamos nossa
carne, sujeitando todos os nossos desejos e
vontades à vontade de Deus;

ATENÇÃO
Os irmãos
que farão
pagamento
da camisa
do missionário
Denis hoje,
procurar pastor
Francisco.

- L e r, e s t u d a r e b u s c a r c o m
sinceridade o conhecimento da Palavra de
Deus, que ensina a orar e jejuar e revela
quem é Deus de verdade, quem é Jesus e
Sua obra e o Espírito Santo e sua grande
obra na vida do cristão.
1. É possível acreditar em alguém que você
não conhece? (João 5:39 e João 1:1―10)
2. Você acha possível conhecer uma pessoa
simplesmente pelo que falam dela? (João
1:11―14)
3. Você pode amar alguém que você não
conhece? (João 14:15―17)
Por Pastor Paulo Pereira
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GOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCUREO O PR. LÓI
PARA MARCAR
UMA VISITA.

2ª feira – Cantares 01, 02, 03 / 3ª feira – Cantares 04, 05, 06
4ª feira – Cantares 07, 08 / 5ª feira – Isaías 01, 02, 03
6ª feira – Isaías 04, 05, 06 / Sábado – Isaías 07, 08, 09
Domingo – Isaías 10, 11, 12
Período atual: Vigésima nona semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

Ataque à igreja deixa
sete cristãos mortos na
República Centro-Africana
Pelo menos 20 pessoas morreram após
uma série de ataques em Bangui, capital da
República Centro-Africana, cidade tomada
por um grupo de rebeldes desde o mês
passado. Dentre as vítimas, sete eram
cristãos que participavam do culto de
domingo da igreja Federação Evangélica de
I r m ã o s ( Eva n ge l i ca l Fe d e rat i o n o f
Brothers).
''Duas granadas pousaram sobre o
templo da igreja e uma terceira caiu no
pátio da congregação", disse o líder cristão
Mbaye-Bondoi à World Watch Monitor,
agência de notícias da Portas Abertas, em
uma entrevista por telefone. "Dentre os
feridos, muitos são crianças! Elas foram
transferidas ao hospital pediátrico para
tratamentos", contou Mbaye-Bondoi.
Diversas reportagens independentes
afirmaram que os confrontos que tiveram
início no sábado, aconteceram após
membros das forças rebeldes do Seleka
(grupo extremista) começarem uma
varredura pelos comércios e casas de
Bangui à procura de mais armamento.
Muitos grupos rebeldes, descontentes
com o governo Bozizé, uniram forças em
dezembro, sob a bandeira Seleka e, dentro
de poucas semanas, assumiram o controle

de grande parte do país (norte, nordeste e
regiões centrais).
Desde que membros do Seleka tomaram
o poder em Bangui, em 24 de março desse
ano, o roubo e a hostilidade contra os civis
continua, apesar de algumas tentativas das
autoridades locais para restaurar a ordem.
"Nossa segurança não está garantida.
Enquanto combatentes permanecerem na
cidade, a insegurança persistirá", lamentou
Mbaye-Bondoi, de um local não revelado,
onde está recebendo cuidados.
Segundo uma reportagem d BBC, a
insegurança é amplificada por conta de um
grande número de armas que circula na
cidade. Além disso, os moradores locais,
principalmente os jovens, estão
exasperados com as circunstâncias as quais
estão submetidos, fomentando mais
tensão e desordem.
Pessoas feridas durante a violência
desse fim de semana foram admitidas no
hospital comunitário de Bangui. Algumas,
porém, esperam deitadas no chão, como
observou o repórter de uma estação de
rádio privada, Ndeke-Luka, em uma visita
ao centro da cidade. Os incidentes recentes
ocorreram um dia depois do líder rebelde
Michel Djotodia ser eleito presidente
interino do Conselho Nacional de Transição,
um parlamento formado por 105 membros.
Djotodia prometeu não concorrer nas
eleições presidenciais de 2016.
Fonte: Portas Abertas

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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O DEFEITO

Um carregador de água na Índia levava
dois potes grandes, ambos pendurados em
cada ponta de uma vara a qual ele carregava
atravessada em seu pescoço. Um dos potes
tinha uma rachadura, enquanto o outro era
perfeito e sempre chegava cheio de água no
fim da longa jornada entre o poço e a casa
do chefe; o pote rachado chegava apenas
pela metade. Foi assim por dois anos,
diariamente, o carregador entregando um
pote e meio de água na casa de seu chefe.
Claro, o pote perfeito estava orgulhoso
de suas realizações. Porém, o pote rachado
estava envergonhado de sua imperfeição, e
sentindo-se miserável por ser capaz de
realizar apenas a metade do que ele havia
sido designado a fazer.
Após perceber que por dois anos havia
sido uma falha amarga, o pote falou para o
homem um dia à beira do poço.
- "Estou envergonhado, e quero pedirlhe desculpas."
- "Por quê?" Perguntou o homem.
- "De que você está envergonhado?"
- "Nesses dois anos eu fui capaz de
entregar apenas a metade da minha carga,
porque essa rachadura no meu lado faz com
que a água vaze por todo o caminho da casa
de seu senhor. Por causa do meu defeito,
você tem que fazer todo esse trabalho, e
não ganha o salário completo dos seus
esforços," disse o pote.
O homem ficou triste pela situação do
velho pote, e com compaixão falou:
- "Quando retornarmos para a casa de
meu senhor, quero que percebas as flores

ao longo do caminho."
De fato, à medida que eles subiam a
montanha, o velho pote rachado notou as
flores selvagens ao lado do caminho, e isto
lhe deu certo ânimo. Mas ao fim da estrada,
o pote ainda se sentia mal porque tinha
vazado a metade, e de novo pediu
desculpas ao homem por sua falha.
Disse o homem ao pote:
- "Você notou que pelo caminho só
havia flores no seu lado. Eu ao conhecer o
seu defeito, tirei vantagem dele. E lancei
sementes de flores no seu lado do caminho,
e cada dia enquanto voltávamos do poço,
você as regava. Por dois anos eu pude
colher estas lindas flores para ornamentar a
mesa de meu senhor.
Sem você ser do jeito que você é, ele
não poderia ter esta beleza para dar graça à
sua casa."
Cada um de nós temos nossos próprios
e únicos defeitos. Todos nós somos potes
rachados. Porém, se permitirmos, o Senhor
vai usar estes nossos defeitos para
embelezar a mesa de seu Pai. Na grandiosa
economia de Deus, nada se perde.
Nunca deveríamos ter medo dos nossos
defeitos. Se os reconhecermos, eles
poderão ser transformados por Deus para
causar beleza. Nas nossas fraquezas o
Senhor diz que seremos fortes, portanto
vamos deixá-Lo agir com liberdade em
nossas vidas para sermos sim
transformados a Sua REAL imagem e
semelhança .
Deus te abençoe e capacite.

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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Leitura para essa semana:
Página 73 e 76 do livro “O Mestre
da Sensibilidade” de Augusto
Cury, volume 2 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Vivendo uma fé indestrutível.
Texto para meditar:
João 12: 20 a 50
Jesus veio ao mundo com uma
missão: salvar a humanidade através
da sua morte e de todo sacrifício que
convinha a Deus que Ele passasse. Veja
o que o levou a cumprir esta missão
sem vacilar:
1. Fazer a vontade de Deus. Veja:
João 5:30.
Eu não posso de mim mesmo
fazer coisa alguma; como ouço,
assim julgo, e o meu juízo é
justo, porque não busco
a minha

vontade, mas a vontade do Pai, que me
enviou.
Assim como Jesus, que é o nosso
maior exemplo, devemos buscar fazer a
vontade de Deus que é perfeita, boa e
agradável. (Romanos 12: 2).
2. Estar consciente da carreira para a
qual foi chamado. Leia João 12:27.
Agora, a minha alma está
perturbada; e que direi eu? Pai, salva-me
desta hora; mas para isso vim a esta hora
− Romanos 5:5−11. Esta era a missão Dele
para conosco.
Assim, cada um de nós deve ter
consciência do respectivo chamado −
Hebreus 12:1 e 2.
Não podemos deixar os prazeres
deste mundo, a nossa carne, ou qualquer
outra coisa roubar o nosso direito de
prosseguir na carreira que Jesus nos
propôs quando nos chamou e nos salvou,
pois quando cumprirmos a nossa missão
teremos uma recompensa eterna. ( 1
Coríntios 2 : 6 a10, 2 Timóteo 4: 7 e 2 João
1:8).
Se queremos ser verdadeiros
cristãos, precisamos ter consciência do
nosso chamado e estar comprometidos
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com a obra de Deus, para sermos vistos por
Ele como alguém com quem Ele pode
contar. Por isso, quando dobrarmos nossos
joelhos para orar, não devemos apresentar
ao Senhor uma lista cheia de pedidos
pessoais e cheia de egoísmos, mas
precisamos perguntar a Ele o que o Senhor
quer que nós oremos, pois quando Deus
criou o homem neste planeta, Ele deu a
esse homem sua autoridade e o diabo a
roubou, mas Jesus reconquistou na cruz
essa autoridade e a deu a sua igreja para
que através da oração possamos usar desta
autoridade estando no centro da vontade
de Deus.
Não podemos cair no mesmo laço que
Ana, mãe de Samuel caiu. Pois ela, por mais
de vinte anos orava por um filho e nada
acontecia, porque orava com motivos
errados (competição com Penina, que era a

outra esposa de seu marido, e também por
sua satisfação pessoal), mas no dia que ela
orou e disse para Deus que devolveria para
Ele o filho, foi atendida (1 Samuel 1. 1 a 11).
Temos autoridade para orar e tudo
acontecer, mas somente com a motivação
certa seremos atendidos( Tiago 4: 1 a 3).
Viva com sua mente na eternidade e
não nos limites desta vida carnal e
temporária.
1. Você pensa e ora por suas necessidades
espirituais mais que pelas materiais? (João
12: 42 a 48).
2. Você tem consciência do seu chamado e
da carreira que está proposta para você?
(Hb. 12: 1 a 8).
Por Pastor Paulo Pereira

ATENÇÃO
Os irmãos
que farão
pagamento
da camisa
do missionário
Denis hoje,
procurar
Neto.

GOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCUREO O PR. LÓI
PARA MARCAR
UMA VISITA.
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2ª feira – Isaías 13, 14, 15 / 3ª feira – Isaías 16, 17, 18
4ª feira – Isaías 19, 20, 21 / 5ª feira – Isaías 22, 23, 24
6ª feira – Isaías 25, 26, 27 / Sábado – Isaías 28, 29, 30
Domingo – Isaías 31, 32, 33
Período atual: Trigésima semana
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A história de Hye,
norte-coreana refugiada
na China
Sempre quando alguém se aproximava
do portão de sua casa, a pequena Hye corria
o mais rápido possível para avisar aos seus
pais que o culto deveria ser interrompido.
Esse foi o maior propósito de sua vida
durante muitos anos, até a polícia secreta
prender o seu pai.
Tudo aconteceu em 1994, quando Kim IlSung, o "Grande Líder" morreu e a Coreia
do Norte estava de luto (15 de abril,
comemorou-se o 101º aniversário dele).
Hye deixou sua casa por algumas horas sem
saber que não tornaria ver seu pai
novamente. Oficiais da Agência de
Segurança Nacional invadiram sua casa em
um culto e levaram seu pai preso.
Hye ficou inconsolável, arrasada! Será
que ela poderia culpar a Deus pela tragédia
que havia acometido sua família? Na
verdade, nem houve tempo para isso.
Apenas duas semanas depois, a avó de Hye
– sua grande heroína na fé – faleceu. Vovó
havia lhe ensinado tantas coisas sobre o
relacionamento com Deus. Hye conta sob
quais circunstâncias aprendeu a admirá-la
ainda mais: "Sabíamos que as mesmas
pessoas que haviam prendido o meu pai
estavam vindo atrás de nós. Então,
teríamos de queimar nossa Bíblia".

Quando as chamas devoraram as
páginas da Bíblia, vovó chorou
intensamente, fechou os olhos e partiu para
morar no céu. "Todos nós morreremos um
dia. Talvez nós, cristãos, morramos um
pouco mais cedo do que os outros porque o
céu espera por nós!", dizia a senhorinha
que tanto inspirou a vida cristã de Hye.
Com a Bíblia de seu pai confiscada e a de
sua avó, queimada, não havia mais a Palavra
de Deus na casa, exceto pelo que eles
haviam decorado. "Desesperadamente,
minha irmã escreveu em um papel tudo o
que lembrava e guardou em um lugar
secreto. Ela lia sempre que estava passando
por momentos difíceis. Acontece que, aqui
na Coreia do Norte, praticamente todos os
momentos são difíceis. Ainda mais se você
é cristão", relembra Hye.
Hye viveu nessa situação vulnerável e
instável por mais de dez anos até que
conseguiu atravessar a fronteira da Coreia
do Norte com a China. Refugiados, como
Hye, não entendem como as coisas podem
ser mantidas como são hoje: "O governo
ignora a liberdade em todos os âmbtos, o
nível dos direitos humanos é de zero. Não
pode se praticar nenhuma religião. O líder
da Coreia do Norte tem de ser adorado
como deus, e isso não vai mudar, a menos
que o regime entre em colapso", disse um
deles. Leia mais em "Não há qualquer
liberdade religiosa na Coreia do Norte".
Fonte: Portas Abertas

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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A MESA DO VELHO AVÔ

Um frágil e velho homem foi viver com
seu filho, nora, e o seu neto mais velho de
quatro anos. As mãos do velho homem
tremiam, e a vista era embaralhada, e o seu
passo era hesitante.
A família comeu junto à mesa. Mas as
mãos trêmulas do avô ancião e sua visão
falhando, tornou difícil o ato de comer.
Ervilhas rolaram da colher dele sobre o
chão. Quando ele pegou seu copo, o leite
derramou na toalha da mesa. A bagunça
irritou fortemente seu filho e nora:
"Nós temos que fazer algo sobre o
Vovô," disse o filho.
"Já tivemos bastante do seu leite
derramado, ouvindo-o comer
ruidosamente, e muita de sua comida no
chão".
Assim o marido e esposa prepararam
uma mesa pequena no canto da sala.
Lá , Vovô comia sozinho enquanto o
resto da família desfrutava do jantar.
Desde que o Avô tinha quebrado um ou
dois pratos, a comida dele foi servida em
uma tigela de madeira. Quando a família
olhava de relance na direção do Vovô, às
vezes percebiam nele uma lágrima em seu
olho por estar só.
Ainda assim, as únicas palavras que o
casal tinha para ele eram advertências
acentuadas quando ele derrubava um garfo
ou derramava comida.
O neto mais velho de quatro anos
assistiu tudo em silêncio. Uma noite antes
da ceia, o pai notou que seu filho estava
brincando no chão com sucatas de madeira.

Ele perguntou docemente para a criança,
"O que você está fazendo? "Da mesma
maneira dócil , o menino respondeu: " Oh,
eu estou fabricando uma pequena tigela
para Você e Mamãe comerem sua comida
quando eu crescer." O neto mais velho de
quatro anos sorriu e voltou a trabalhar.
As palavras do menino golpearam os
pais que ficaram mudos. Então lágrimas
começaram a fluir em seus rostos.
Entretanto nenhuma palavra foi falada,
ambos souberam o que devia ser feito.
Aquela noite o marido pegou a mão do
Vovô e com suavidade o conduziu para a
mesa familiar.
Para o resto de seus dias de vida ele
comeu sempre com a família. E por alguma
razão, nem marido nem esposa pareciam se
preocupar mais quando um garfo era
derrubado, ou leite derramado, ou que a
toalha da mesa tinha sujado.
As crianças são notavelmente
perceptivas. Os olhos delas sempre
observam, suas orelhas sempre escutam, e
suas mentes sempre processam as
mensagens que elas absorvem. Se elas nos
vêem pacientemente providenciar uma
atmosfera feliz em nossa casa, para nossos
familiares, eles imitarão aquela atitude
para o resto de suas vidas.
O pai sábio percebe isso diariamente,
que o alicerce está sendo construído para o
futuro da criança.
Sejamos sábios construtores de bons
exemplos de comportamento de vida em
nossas funções. (leia Dt. 6)

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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Leitura para essa semana:
Página 76 e 79 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de Cristo”.
Vivendo uma fé indestrutível (2).
Texto para meditar: 1 Pedro 1 (todo)
A proposta de Jesus é que nossa
vida seja como um oásis no deserto
(Augusto Cury pag. 77), pois o mundo
construído a nossa volta não nos
entende e nunca irá alcançar a
revolução que o Espírito Santo está
promovendo em nossas vidas, pois
contraria todos os princípios do
mundo em que vivemos. Mas se
vivermos segundo os princípios de
Jesus, nos tornaremos um oásis
tão atraente que, quem sabe,
atrairemos alguns
sobreviventes deste mundo
árido para que tenham
também

uma vida de oásis no meio do deserto; e
quem sabe um dia, o deserto se torne um
grande oásis, onde restará apenas uma
vaga lembrança de que já tivemos uma
vida de deserto.
Mas surge uma pergunta: a partir de
que momento começamos a nos tornar
um oásis?
A resposta exata, creio eu, seja
quando lançamos fora todas as idéias
que foram construídas em nossa mente e
coração de um Deus que é um juiz mau,
querendo julgar e condenar a tudo e a
todos, e passamos a acreditar no Deus
que Jesus nos ensinou - aquele que é um
Pai amoroso, presente e sempre
disposto a estender a mão para ajudar, a
oferecer seu ombro para o descanso do
sobrecarregado, e seus braços para
abraçar e aceitar mesmo a pior pessoa
como filho.
A grande verdade é que Jesus, em
momento algum, chama a atenção para
si, pois Ele é a luz do mundo e ninguém
fica olhando para a luz, e sim para o que
ela revela. E assim, quem tem Jesus
dentro de si poderá ver sua própria
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miséria e com a ajuda do Espírito Santo sair
e ser liberto, para também iluminar os que
estão nas trevas com a luz dEle, pois
quando somos libertos de nossas misérias,
os obstáculos desaparecem, deixando a luz
sair para iluminar não só o que está dentro,
mas também o que está fora, para então
abrirmos nossas cortinas da alma e as
janelas do medo.
Dessa forma, nossa mente é oxigenada
com a alegria que vem de Jesus e assim
paramos de valorizar as coisas temporais,
como o dinheiro, além de questões
ridículas e pequenas, e passamos a
valorizar as coisas eternas, como o amor, a
unidade, a justiça, o perdão e a paz. Assim,
nos tornamos livres, sem prisões, pois
Jesus entrou e iluminou, purificou e
libertou.
1. Você encontra alegria e gozo naquilo que
é justo e é de Deus? (1 Pedro 1: 3 a 9).
2. Você se sente filho de Deus? (1 Pedro 1:
10 a 23).

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo
ENCONTRO COM DEUS?

VOCÊ
Informe-se com o Pra. Tânia

GOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCUREO O PR. LÓI
PARA MARCAR
UMA VISITA.
ANIVERSARIANTES DE MAIO

3. Sua vida está baseada nas coisas desta
vida (que tem tempo de validade), ou nas
promessas da palavra de Deus (que são
eternas)? ( 1 Pedro 1: 24 a 25 e 2 Coríntios
4: 16 a 18).
Por Pastor Paulo Pereira
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Ana Roseli (24/05)
Pr. Paulo Pereira (31/05)
Izabelly Garcia (17/05)
Sueli Mendonça (22/05)
Peter Garcia (19/05)

2ª feira – Isaías 34, 35, 36 / 3ª feira – Isaías 37, 38, 39
4ª feira – Isaías 40, 41, 42 / 5ª feira – Isaías 43, 44, 45
6ª feira – Isaías 46, 47, 48 / Sábado – Isaías 49, 50, 51
Domingo – Isaías 52, 53, 54
Período atual: Trigésima primeira semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

Cristianismo pode ser
extinto do Iraque
O cristianismo está sob séria ameaça no
território do Iraque. De acordo com o
especialista sênior em comunicações da
Portas Abertas Internacional, Paul
Estabrooks, os cristãos ouvem
constantemente que não são bem-vindos
no país
"Quando a guerra no Iraque começou,
extremistas islâmicos de Bagdá cercaram a
comunidade de Dara, onde viviam muitos
cristãos. Todas as famílias cristãs foram
expulsas do
loteamento onde
moravam", contou
Estabrooks.
Apesar de a
derrubada de
Saddam Hussein ter
representado uma
vitória para as
forças de coalizão,
Estabrooks afirma
que o fato foi um
desastre para os cristãos iraquianos.
Em 2003, havia mais de um milhão de
cristãos no país. Atualmente, apenas cerca
de 300 mil ainda estão no Iraque. O
especialista afirma que o êxodo desses
irmãos reflete na preocupação quanto à
memória do país, construída, em grande
parte, por cristãos. O cristianismo tem sido

fundamental para a História do Iraque,
desde o início, e sempre sobreviveu às
investidas de quem já tentou dizimá-lo.
"À medida que os ataques contra os
cristãos aumentaram nas últimas semanas,
há cada vez mais receio que a fuga de
cristãos continue", ressaltou Estabrooks.
Louis Raphael Sako, líder religioso local,
afirmou à Portas Abertas que os cristãos
"precisam permanecer" no país. "Essa é
nossa herança cultural. Se sairmos, tudo vai
embora conosco", confirmou.
Estabrooks pede para que oremos pelos
cristãos que ainda permanecem no Iraque,
para que eles não
esmoreçam, mas
sejam fortalecidos
no Senhor. É preciso
i nte rc e d e r, p o i s
esse é o "único
recurso que
realmente temos,
além de informar à
comunidade
internacional que
esse tipo de 'limpeza religiosa' está
acontecendo", destacou Estabrooks.
A Portas Abertas Internacional mantém
locais nos quais os cristãos podem se
aconselhar, se reunir para ler a Bíblia e se
o r ga n i z a r n a e s p e ra n ç a d e q u e o
cristianismo sobreviva no Iraque.
Fonte: Portas Abertas, 03/mai/2013

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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HERÓI AOS 21 ANOS

Um herói, um atleta de colégio, 21
anos, desiste de sua carreira de arremesso
de peso (modalidade olímpica) para que
possa doar medula óssea a um paciente de
leucemia.
Um arremessador de peso da
Universidade de New Hempshire tem sido
aclamado como herói depois de abrir mão
da sua temporada final em arremesso de
peso, em consequência, suacarreira, para
doar medula óssea a um estranho.
Como o restante do seu time, Cameron
Lyle, 21 anos, de Plaistow, alistou-se no
registro de doadores de medula no seu ano
secundário da faculdade e algumas
semanas atrás, descobriu ser 100%
compatível com um paciente de 28 anos a
quem só resta seis meses de vida.
Mas doar sua medula ao paciente
anônimo significa que perderá as duas
últimas chances de sua carreira de atleta,
incluindo o Campeonato Leste Americano.
“Não questionei o que deveria fazer”,
e l e d i s s e . E s o u b e d e ca ra q u e i a
definitivamente doar, Lyle contou ao Eagle
Tribune. “Fiquei bastante assustado a
princípio, mas isso já começou a passar”.
“Me disseram que isso é uma chance
em cinco milhões de acontecer, ser tão
compatível não sendo membro da mesma
família. Me deram o prazo pra agir e tudo tá
correndo rápido desde então”.
O receptor, que sofre de leucemia
linfoblástica aguda, e Lyle são obrigados por
lei a permanecerem anônimos um ao outro
por pelo menos um ano.
“Ele só tem seis meses pra viver e eu

tenho a possibilidade de comprar pra ele
alguns anos a mais” disse Lyle ao jornal.
Mas essa responsabilidade significa
que ele ficará incapacitado de levantar mais
de 9 quilos acima de sua cabeça por
algumas semanas, o impedindo de
arremessar discos, martelos e pesos no
campeonato iminente.
A mãe do atleta e o seu treinador,
ambos foram muito apoiadores de sua
decisão. “Ele é meu herói”, sua mãe
Christine Sciacca diz, “Não poderia ficar
mais orgulhosa dele e de como ele tem sido
humilde a respeito disso”.
Mas Lyle disse que sentiu como se
tivesse “indo ser punido na sala do diretor”
quando resolveu contar ao seu treinador,
Jim Boulanger, a novidade. Mas não havia
necessidade de preocupação.
“Eu disse a ele, ou você faz 12
arremessos no campeonato, ou dá a um
cara mais alguns anos”, contou Boulanger
ao Eagle Tribune. “Isso foi fácil pra
mim”.Lyle está indo se internar para a
cirurgia de doação no Hospital Geral de
Massachusetts, em Boston, no final do mês.
Depois de um ano, Lyle e o receptor
terão ambos a chance de assinar termos de
consentimento para revelar suas
identidades.
“Adoraria encontrá-lo algum dia”, disse
Lyle. “Ele não é tão mais velho que eu, mas
não posso imaginar pelo que está
passando”.
Fonte: www.dailymail.co.uk
23/abr/2013

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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Leitura para essa semana:
Página 80 e 83 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de Cristo”.

que estão a sua volta. E por não expor sua
alma para o autor da vida, vive entulhado
de sentimentos que só te privam de ver e
de enxergar o milagre da vida; sem
perceber, não vê que o diabo - que a
bíblia chama de ladrão, está te roubando
o direito de viver abundantemente da
forma como Jesus disse, pois Ele veio
para nos dar vida abundante (João 10:
10).

Vivendo uma fé indestrutível (3)
Texto para meditar: Efésios 4:17 a
32)
O que você tem feito da sua
alma? Provavelmente você passa seu
tempo administrando os problemas
que estão fora e não tira nenhum
tempo para expor diante do autor da
vida, do Médico dos médicos, sua
alma cansada de tantas decepções,
feridas, traições e mágoas, que
limitam seu direito de ter uma vida
abundante e de desfrutar
integralmente do direito de amar
com profundidade seus
íntimos dentro de casa, os
i r m ã o s d a i g re j a e
outros

Minha proposta para os amados é
que hoje, depois do programa de
qualidade de vida, tirem um tempo só
para você junto do Senhor, peguem
papel e uma caneta e peçam ao Senhor,
em oração, que Ele te faça lembrar ou
que te mostre, o que está errado dentro
de você, para que Ele possa te curar.
Você pode fazer isso sozinho ou junto a
a l g u é m d e c o n f i a n ç a , p a ra q u e
conversem sobre tudo o que te fere, te
irrita ou que te desestabiliza, e está te
impedindo de ter uma vida plena de
acordo com as promessas que Jesus fez
para aqueles que o aceitam como
Salvador.
Não podemos deixar que o diabo
continue nos enganando com suas

www.amaivos.org

mentiras, e desse modo aprisionando nossa
alma com sentimentos dos quais já estamos
livres, pois ao aceitarmos Jesus, que é o
Senhor, Ele já nos libertou (Efésios 4: 31).
Oriento que cada irmão busque a Deus
com orações. Quem sabe com uma pessoa
junto, ambos orando um pelo outro, para que
o Senhor revele onde está o problema, e
todos nós possamos ser curados e ter uma
vida segundo as promessas que Jesus nos fez:
uma vida abundante, livres para amar nossos
íntimos, nossos irmãos na igreja, sem
partidarismos e divisões, e a todos, sem
preconceitos.
Assim, os filhos olharão para os pais como
devem olhar - com todo amor e respeito; e os
pais, mais tranquilos, protetores e mais
amorosos. Os casais, mais compreensivos e
amorosos, enfrentando suas diferenças com
mais respeito e sabedoria, sem as perebas da
alma, que antes impediam de reconhecer o
amor que os uniu.
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Você já imaginou que aquilo que te
impede de ser feliz, pode ser o medo de abrir
mão de um sentimento doentio, de liberar
perdão sobre um assunto que já não tem
mais sentido ficar lembrando? Ou quem
sabe, liberar sua vida de tudo que te faz se
sentir um prisioneiro, e que acaba te
separando do Senhor e da ação de curar que
Ele quer realizar em sua vida.
1. Você gostaria de enfrentar o mal que o
mundo e o diabo implantaram em sua alma
ao longo da vida? (Efésios 4: 17 a 23).
2. Suas atitudes revelam suas mazelas, mas
você consegue percebê-las? (Efésios 4: 24 a
27).
3. Você gostaria de passar por um processo
de cura radical e ser livre, mesmo que isso lhe
causasse dor, vergonha e descobertas
terríveis a seu próprio respeito? (Efésios 4: 28
a 32).
Por Pastor Paulo Pereira

2ª feira – Isaías 55, 56, 57 / 3ª feira – Isaías 58, 59, 60
4ª feira – Isaías 61, 62, 63 / 5ª feira – Isaías 64, 65, 66
6ª feira – Jeremias 01, 02, 03 / Sábado – Jeremias 04, 05, 06
Domingo – Jeremias 07, 08, 09
Período atual: Trigésima segunda semana
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MAIS INFORMAÇÕES NOS PRÓXIMOS BOLETINS
PASTOR SAEED ABEDINI PASSA
SEU ANIVERSÁRIO NA SOLITÁRIA
"Com aperto na garganta, dor no meu
coração e lágrimas escorrendo pelo meu
rosto, eu prometo me fortalecer no Senhor e
lutar com todas as forças do meu ser até que
você esteja unido à nossa família de novo",
escreveu a esposa do pastor, "Eu serei a sua
voz, nos lugares em que o evangelho que
você pregou está sendo silenciado. Serei suas
mãos e seus pés, enquanto você estiver
amarrado e acorrentado. Quero que o
mundo inteiro saiba, que o mundo inteiro
ouça que Jesus é o Senhor. Estamos muito
orgulhosos de você. Aguente firme. Segurese firme em Jesus. Você tem muitos irmãos e
irmãs orando por você!", afirmou Naghmeh
em seu texto. Abedini tem sido vítima de
uma hemorragia interna e problemas renais
na prisão. À época em que foi preso, em
setembro de 2012, o pastor Abedini estava
construindo um orfanato para crianças no Irã.
Ele foi enviado à solitária, juntamente com
outros presos, no final de abril, por expressar
insatisfação com a falta de atendimento
médico. Em um comunicado, o ACLJ

observou que Abedini estava passando "o
pior aniversário que se possa imaginar", em
confinamento solitário, e lembrou os leitores
das muitas surras que o cristão levou, bem
como da tortura física e mental às quais foi
submetido por causa de sua fé e recusa de
negar a Cristo. Não obstante às centenas de
milhares de pessoas em todo o mundo que
pediram a libertação de Abedini por meio de
um abaixo-assinado, o Departamento de
Estado dos EUA também se posiciou
contrário à prisão do pastor. Mas, até agora,
os pedidos ficaram sem resposta por parte
das autoridades iranianas. "Este é um
momento crítico para o pastor Saeed, cujo
estado de saúde continua a agravar-se nas
mãos de seus captores", disse Jordan
Sekulow, diretor-executivo do ACLJ. "A força
e determinação de Abedini é notável; mesmo
com todos os abusos e tortura que sofreu, ele
continua firme em sua fé." Em sua última
carta, ele escreveu: "Pastor Saeed Abedini,
servo e escravo de Jesus Cristo, aprisionado,
desejando vê-los em breve." Sekulow
concluiu: "Sua fé o mantém vivo."
Fonte: Portas Abertas, 10/mai/2013

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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«Você dará vista aos cegos, e dará
liberdade aos que vivem prisioneiros na
escuridão e no desespero»
Is. 42:7 (A Bíblia Viva).
Não faz muito tempo, estava assistindo
ao noticiário da noite na televisão e vi dois
homens libertados da
penitenciária, os quais
tinham passado 17
anos atrás das grades
por um assassínio que
não haviam cometido.
Que decisão injusta de
um tribunal! Depois
de ter sido declarado
inocente, um deles
exclamou: "Dezessete anos de minha vida
desperdiçados!" Não precisariam ter sido.
Na antiga União Soviética, milhões de
pessoas inocentes foram enviadas para os
campos de trabalho forçado na Sibéria e
incontáveis milhares internados em
manicômios por "crimes" contra o Estado como, por exemplo, queixar-se de
condições intoleráveis de vida. Alguns
foram até mesmo drogados, para que se
lhes debilitasse a força de vontade.
Não esperamos que injustiças desse
tipo existam numa sociedade livre - mas
existem. Vários anos atrás, uma senhora foi
injustamente internada num hospital para
doentes mentais, pelos próprios familiares
mesquinhos. Algumas pessoas ter-se-iam

entregue ao desespero - mas não aquela
senhora! Atente para as corajosas palavras
que ela escreveu em sua "cela de prisão":
"Uma 'voz mansa e delicada' me
assegura que as orações em meu favor
serão atendidas. Há uma linguagem mais
forte que as palavras e, quanto mais me
apóio no divino amor,
mais condições tenho
de entendê-la. Apegome à certeza de que
aquilo que é da
vontade de Deus, não
pode estar fora de
lu gar. O p o d er d o
homem poderia terme dado liberdade
física há bastante tempo, mas todo o bem
que há em mim deve ser inteiramente
provado, e testada a sua profundidade e
genuinidade.
Talvez aqueles que se encontrem
fisicamente livres não estejam
experimentando a alegria que sinto neste
aparente confinamento. Aqui dentro, tenho
aprendido quão responsáveis somos pela
medida de alegria ou pela falta dela que
temos em nossa vida."
«Paredes de pedra não fazem uma prisão,
nem barras de ferro uma cela;
mentes calmas e inocentes
fazem delas um local de retiro»
Richard Lovelace.

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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Leitura para essa semana:
Página 84 e 88 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de
Cristo”.
Vivendo uma fé indestrutível (4)
Texto para meditar: 1 Co. 6: 12 a 20

Temos o hábito de estabelecer
meios de medir nossos
relacionamentos, como, por
exemplo: “gosto mais da minha irmã
mais velha do que da mais nova”.
Gostaria de saber onde está o
aparelho que produz essas medidas,
pois Judas, quando traiu Jesus,
colocou nEle um preço, equiparandoo ao valor de um escravo. Hoje,
muita gente tem dado essa medida
para Jesus, pois sua relação com Ele
está estabelecida no que Jesus
pode fazer ou dar, pois Jesus para
alguns poderá ter o valor de
um carro, de uma casa, de
um emprego ou

Deus sabe de mais o quê!
Saiba o aparelho de medir pessoas
está no nosso poder de decisão e de
escolhas que fazemos, por exemplo,
quando alguém trai seu cônjuge a
medida é sexual e não os valores
familiares ou afetividade, pois quem trai
esta vendendo o pelo valor que o outro
tem para pessoa, quando fazemos fofoca
de alguém que convivemos estamos
vendendo aquela pessoa por alguns
minutos de maledicências e quanto vale
isso? Nada.
Precisamos fazer uma avaliação de
como estão os valores dentro de nos,
pois eles também poderão esta dizendo
de certa forma de quanto estamos
valendo para nos mesmos, pois as ações
de uma pessoa não dizem quanto ela vale
para Deus, pois Deus já estabeleceu o
valor a vida de seu filho Jesus, mas as
atitudes de uma pessoa estabelece o
valor que ela tem para si mesma.
Quando Judas vendeu Jesus pelo
valor de um escravo ele estava também
estabelecendo seu próprio valor, pois
Judas era escravo do dinheiro, escravo da
cegueira espiritual que não via a
grandeza do seu status ser apostolo de
Jesus e discípulo e foi chamado para

www.amaivos.org

morrer por Jesus fazendo o serviço de um
príncipe (Apocalipse 5: 9 e 10) e seguindo
seus próprios valores morre como traidor e
o dinheiro que ganhou só serviu para
comprar um cemitério para estrangeiros (
Mateus 27: 3 a 7 e Atos 1: 19).
Não deixe que isso aconteça com você,
mas peça a Deus que te revele o verdadeiro
valor que você tem para ELE que é o valor de
um filho amado onde Deus tem muito prazer
e peça a ELE que estabeleça dentro de você
este valor a seu próprio respeito e você poça
viver com os valores de um príncipe ou
princesa dentro de você e chega de
escravidão!
É importante ressaltar que a forma que
tratamos as pessoas revela os valores que
carregamos dentro de nos e com isso
precisamos nos voltar para o estilo de
tratamento que Jesus utiliza para deixar que
o Espírito Santo nos molde dentro dos
mesmos padrões, mas para isso não
podemos nos acomodar e precisamos
buscar mais intimidade com Jesus
quebrando nossas próprias cadeias e assim
viver como Ele vivia.
1. Você consegue sentir o quanto você vale?
(1 Coríntios 6: 20).
2. Quanto vale sua salvação? (1 Coríntios
6:12 a 17) e (1 Coríntios 7:23).
3. Você acha que o Espírito Santo habitaria
em qualquer lugar? (1 Coríntios 6: 18 e 19).

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo
ENCONTRO COM DEUS?

VOCÊ
Informe-se com o Pra. Tânia

GOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCURE O O PR. LÓI
PARA MARCAR
UMA VISITA.
Você sabia que pode constribuir
com o Projeto PAI depositando
mensalmente na conta corrente
do Ministério Amai-vos?
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

Por Pastor Paulo Pereira
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2ª feira – Jeremias 10, 11, 12 / 3ª feira – Jeremias 13, 14, 15
4ª feira – Jeremias 16, 17, 18 / 5ª feira – Jeremias 19, 20, 21
6ª feira – Jeremias 22, 23, 24 / Sábado – Jeremias 25, 26, 27
Domingo – Jeremias 28, 29, 30
Período atual: Trigésima terceira semana
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INVESTIMENTO:. R$ 30
NA PRÓXIMA SEMANA

Em pleno século 21, cerca de 100
milhões de cristãos enfrentam hostilidade e
perseguição religiosa pelo simples fato de
seguir a Cristo. Essa intolerância acontece de
várias maneiras: por meio do governo, da
sociedade e, principalmente, da família. E, as
represálias consequentes da profissão de fé
destes irmãos são muitas vezes:
encarceramento, agressões físicas e
psicológicas, ameaças, perda de emprego, e
morte.
O Domingo da Igreja Perseguida foi
criado em 1987, pelo Irmão André (fundador
da Portas Abertas) e tem sido realizado no
Brasil desde 1988. A data em si varia de ano a
ano, pois é marcada no domingo, logo após
Pentecostes. Este critério foi adotado, porque
no relato bíblico em Atos capítulo 4, o início
das perseguições aos cristãos acontece logo
após a descida do Espírito Santo, com a
prisão de Pedro e João. Simbolicamente,
portanto, podemos dizer que esta foi a
“fundação” da Igreja Perseguida. Realizar o
DIP significa lembrar e agir em favor dessa
parte do Corpo de Cristo, em países como

Coreia do Norte, Irã, Afeganistão, Eritreia,
Nigéria, Colômbia, entre outros. Em 2013, o
tema é "Um com eles". De acordo com o
texto de Romanos 12.4-5, percebemos que
um membro do corpo não pode fazer nada
sozinho. É necessária uma parceria para que
o corpo viva em harmonia. Um não é mais
importante que o outro, pelo contrário, "cada
membro está ligado a todos os outros".
Também em I Coríntios 12.25-26, a Bíblia
ensina a importância da unidade, "a fim de
que não haja divisão no corpo, mas, sim, que
todos os membros tenham igual cuidado uns
pelos outros". E, claro, a alegria de um
membro é a alegria de todos, assim como o
sofrimento de um é o sofrimento de todo o
corpo. Por isso, quando um cristão é
perseguido, torturado ou morto por causa de
sua fé, todos nós, da igreja que é livre e não
enfrenta tamanha hostilidade religiosa,
devemos sofrer com eles. Os cristãos
perseguidos não são heróis. São homens e
mulheres como nós, que sentem medo e
insegurança, mas vivem sua fé de forma tão
intensa a ponto de encarar a morte, que nos
ensinam como perseverar em meio a muitas
dificuldades. Muitos, infelizmente, não
suportam a pressão e acabam negando
Jesus. Você consegue imaginar seu filho
sendo ameaçado de morte bem à sua frente?

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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ALEGRIA POR OCASIÃO DA COLHEITA

«Quem sai andando e chorando
enquanto semeia, voltará com júbilo,
trazendo os seus feixes»
Sl. 126:6.
Thomas Johannes Bach, estudante de
Engenharia, caminhava por uma rua de
Copenhague certo dia, quando um juvenil se
aproximou dele com um folheto na mão.
− Aceita este folhetinho? − perguntou o
menino − Ele tem uma mensagem para o
senhor.
Olhando para o folheto, Thomas viu que
era religioso. Não estava interessado e não
gostou de ter sido parado na rua por causa
de um folheto.
− Por que você incomoda as pessoas
com a sua religião? − quis saber ele − Sou
perfeitamente capaz de tomar conta de mim
mesmo.
Como o rapazinho continuasse com a
mão estendida, Thomas pegou o folheto de
modo grosseiro, rasgou-o e colocou-o no
bolso. O garoto virou-se e foi embora muito
triste. Mas Thomas não conseguiu tirar os
olhos do menino.
Dirigindo-se ao vão de uma porta, o
juvenil curvou a cabeça e orou
silenciosamente. Thomas observava e
percebeu que lágrimas corriam pela face do
menino. O coração de Thomas foi tocado. Ali
estava alguém que se importara tanto com
sua alma, a ponto de oferecer-lhe um
folheto, e ele o havia rejeitado. A partir
daquele momento, a vida de Thomas tomou

um rumo diferente. Em vez de tornar-se
engenheiro, tornou-se missionário na
América do Sul.
Alguns, lendo acerca do método que o
juvenil usou para testemunhar, podem
acusá-lo de "impor" sua religião aos outros.
Alguns podem concluir que as lágrimas dele
provinham de sentimentos feridos, e não de
preocupação pela alma de Thomas. Mas
outros ainda podem ver nas lágrimas do
rapazinho um interesse genuíno pelas almas,
como se estivesse clamando: "Passou a sega,
findou o verão, e nós não estamos salvos" (Jr.
8:20). Por que não dar ao garoto o benefício
da dúvida?
Testemunhar por Cristo deve ser feito
de modo cativante e inofensivo; as lágrimas
derramadas devem provir de preocupação
pelas almas e não de sentimentos feridos.
Mas quem pode contestar o fato de que o
Espírito Santo usou o testemunho do
menino para ganhar uma alma para Cristo?
Estamos nós fazendo a mesma coisa por Ele?

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos

Não posso deixar de
crer que no grande
dia da colheita,
no fim do mundo
(Mt. 13:39),
aquele rapazinho
virá com regozijo,
trazendo seu
"feixe" de almas!
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Leitura para essa semana:
Página 88 e 93 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de
Cristo”.
Vivendo uma fé indestrutível (5)
Texto para meditar: Gálatas 6:2−8; 1
Pedro 5:6−8; 1 Pedro 3:1,2,7.
Jesus estava o tempo todo
treinando seus íntimos a confiarem
suas crises através do diálogo (como
no Getsêmani), mesmo em seu
momento bom (como na ceia). Ele
não perdia a oportunidade para
extravasar suas emoções e, dessa
forma, estaria ensinando seus
discípulos tanto a ouvir como a se
abrirem uns com os outros, para
assim se relacionarem, se
apoiarem uns nos outros e se
fortalecerem. Desse modo,
ajudava todos a se
tornarem saudáveis

mentalmente, porque assim eles seriam
instrumentos de Deus de forma mais
eficaz, pois sem perceber, conduziriam
suas atitudes com mais sabedoria e
maturidade. A falta de conhecimento
íntimo, mesmo com toda cultura sobre os
assuntos mais diversos poderão te fazer
competente para Deus (que te conhece
intimamente), mas é a aplicação dos Seus
ensinamentos e da palavra de Deus na
sua vida que te fará, primeiro, mais feliz e
depois, te tornará competente para ser
usado por Deus, já que uma pessoa triste,
cheia de mágoas e crises pessoais, por
não ter com quem conversar, com quem
se abrir e contar suas crises, não vai ser
curada e amadurecer. Quando uma
pessoa é ouvida por alguém que ela sabe
que a ama e a compreenderá, é muito
edificador, pois o simples ato de ouvir
alguém em suas crises mais íntimas,
mesmo não dizendo absolutamente
nada, e dar como resposta a tudo um
abraço com carinho, é na minha opinião
um dos maiores atos de amor que existe.
Mas qual seria o melhor ambiente
para colocar em prática esse estilo de
vida? Com a família em nosso lar, pois a
maior estratégia do diabo para destruir
uma família é isolar cada indivíduo

www.amaivos.org

dentro da sua própria casa.
E
principalmente hoje, com a tecnologia tão
atraente e tão agradável, ele tem
aprisionado os pais e seus filhos através dos
celulares e notebooks, pois em seus
mundos pessoais, podem dar oportunidade
ao diabo de destruir, e até ouso dizer,
torturar alguns indivíduos dentro de suas
casas, vivendo aprisionados sem que
ninguém perceba que a saída para tal
sofrimento pode estar na pessoa deitada ao
seu lado, ou no quarto ao lado, nos pais, nos
filhos, pois teoricamente falando, são essas
as pessoas nas quais deveríamos confiar
mais em nossas vidas.
Fico revoltado quando realizo um
velório e vejo pais chorando e pedindo
perdão ao ver seu filho ou filha num caixão,
morto por traficantes, ou como bandidos,
ou então filhos chorando diante do caixão
do pai ou da mãe, pedindo perdão por não
terem sido melhores. Mas os melhores
filhos não são os que se tornam doutores, e
sim os que se tornam os melhores amigos
de seus pais, pois ao dar o conforto da sua
amizade prolongam seus próprios dias e
também os de seus pais. Mas para isso
acontecer, é preciso começar com os pais
construindo em seus filhos uma amizade
onde desde pequenos eles sejam treinados
a encontrar nos pais uma figura
compreensiva, amiga, segura e confiável,
por saber ouvir; e que mesmo diante das
perguntas mais escabrosas, sobre os
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assuntos mais diversos, não criem um muro
de separação que poderá destruir para
sempre seu relacionamento com os filhos.
Assim, os melhores pais não são os que
podem dar os melhores presentes ou todo
conforto material, mas são os ouvem seus
filhos e conseguem gerenciar dentro de
seus lares um clima de confiança para todos.
Além disso, o bom relacionamento entre os
pais trará segurança para seus filhos, mas é
preciso que marido e mulher parem de ser
individualistas e se tornem de fato uma só
carne e uma só família.
1. Sua família vai bem? (Gálatas 6: 2−7).
2. O bem estar da sua família é
responsabilidade sua? E o que você tem
feito para que tudo vá bem? Ou você
prefere culpar alguém e não fazer nada? (1
Pedro 5: 6−8).
3. É hora de fazer sua parte com a ajuda de
Deus para melhorar tudo? (Sofonias 2:3,
Isaias 55:6).
Por Pastor Paulo Pereira

Você sabia que pode constribuir
com o Projeto PAI depositando
mensalmente na conta corrente
do Ministério Amai-vos?
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

2ª feira – Jeremias 31, 32, 33 / 3ª feira – Jeremias 34, 35, 36
4ª feira – Jeremias 37, 38, 39 / 5ª feira – Jeremias 40, 41, 42
6ª feira – Jeremias 43, 44, 45 / Sábado – Jeremias 46, 47, 48
Domingo – Jeremias 49, 50 ,51, 52
Período atual: Trigésima quarta semana
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O simples fato de identificar-se como
cristão é suficiente para que muitos de
nossos irmãos ao redor do mundo sofram
algum tipo de repressão. A perseguição
religiosa atinge cerca de 100 milhões de
cristãos hoje.
Há conhecimento de pelo menos 65
países, onde cristãos enfrentam algum tipo
de perseguição, tais como, torturas,
a p r i s i o n a m e n t o s , i n t e r ro ga t ó r i o s ,
desemprego, exclusão da sociedade,
expulsão do círculo familiar e até morte.
A Coréia do Norte, por exemplo, não
permite que ninguém se reúna para adorar a
nenhum deus além de Kim Il Sung e sua
família, e o governo não mede forças para
rastrear e exterminar os cristãos secretos. Já
as nações muçulmanas, proíbem o
“abandono” do islamismo e, por isso, muitas
famílias se voltam contra seus parentes para

denunciá-los, agredi-los ou matá-los, mesmo
quando as leis locais são mais liberais.
Muitos acreditam que a perseguição só
ocorria na época da Igreja Primitiva, mas ela é
real e intensa ainda nos dias de hoje. Como
podemos socorrer os cristãos perseguidos?
“Portanto, enquanto temos
oportunidade, façamos o bem a todos,
especialmente aos da família na fé.” (Gálatas
6:10).
Você também pode ajudar, faça parte
desse Ministério! Informe-se no site, ore
pelos cristãos que diariamente enfrentam
restrições e perseguições, e divulgue essa
realidade a outros irmãos, pois a partir deste
contato, estabelece-se a dinâmica do Corpo
de Cristo, em que um apóia o outro em suas
dificuldades.
Além disso, você também pode doar
para os projetos que beneficiam os irmãos
perseguidos por vários meios divulgados no
site. “Assim como o corpo sem espírito está
morto, também a fé sem obras está morta”
(Tiago 2:26).

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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A RECOMPENSA DA BONDADE

«Não se esqueçam de ser bondosos com
os estranhos, porque alguns
que fizeram isso hospedaram anjos sem
percebê-lo!» Hb. 13:2
Ta r d e d a n o i t e ,
muitos anos atrás, um
casal de idade
encaminhou-se ao
encarregado da portaria
no turno da noite, em um
hotel de terceira categoria
em Filadélfia.
− O senhor teria um
quarto onde pudéssemos
passar a noite? Já
andamos por toda a
cidade procurando um
lugar onde hospedar-nos,
e nada encontramos. Por
favor, não nos diga que
não tem um quarto onde
possamos pernoitar.
− Bem − respondeu o encarregado. −
Não tenho um único quarto disponível no
hotel, mas podem ficar no meu próprio
quarto. Não é tão bom como alguns outros
quartos, mas é limpo e para mim será um
prazer recebê-los como hóspedes.
− Que Deus o abençoe − suspirou a
esposa.
Na manhã seguinte, na hora do
desjejum, o marido pediu que um dos garçons
chamasse o funcionário da noite. Queria
tratar de um assunto importante com ele.
Quando este chegou, o marido agradeceu-lhe
a bondade e pediu que ele se assentasse.

− Eu sou John Jacob Astor − informou o
hóspede. − O senhor é uma pessoa nobre
demais para passar o resto de sua vida como
porteiro noturno de um hotel de terceira
categoria. O que acharia de ser o gerente
geral de um grande, belo e
luxuoso hotel na cidade de
Nova Iorque?
− Isso é maravilhoso
demais! − gaguejou o
homem.
E assim a bondade de
um obscuro funcionário do
período noturno de um
hotelzinho foi
recompensada quando ele
se tornou o gerente geral do
famoso Hotel WaldorfAstoria.
Nosso verso faz alusão
à hospitalidade
demonstrada por Abraão
aos três viajantes que na
verdade eram anjos. Sim, a bondade
compensa. Mas o pagamento nem sempre é
recebido nesta vida. Em muitos casos, o dia
do pagamento não chegará antes daquele dia
em que Jesus dirá:
«Vinde, benditos de Meu Pai! entrai na
posse do reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Porque tive
fome e Me destes de comer; tive sede e Me
destes de beber; era forasteiro e Me
hospedastes; estava nu e Me vestistes;
enfermo e Me visitastes; preso e
fostes ver-Me.» Mt. 25:34−36.

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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Leitura para essa semana:
Página 93 e 94 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de
Cristo”.
Relacionamentos restaurados são
um projeto de Deus
Texto para meditar: João 12: 23 − 33.
Desde a criação do universo,
Jesus - o verbo de Deus, o
primogênito de Deus, sabia de tudo
que iria passar e da missão para a qual
foi enviado, mas quando se viu na
condição de homem, reagiu como
homem, pois não usurpou se utilizar
da sua divindade (Filipenses 2: 7 a
10); note que Jesus suportou a
pressão que estava proposta para
Ele e cumpriu sua missão com
perfeição.
Hoje, pessoas do mundo
inteiro tomam decisões e
não têm a mínima

consciência de que, para cada decisão
tomada, existe uma missão por detrás
dela; por exemplo: quando alguém se
casa, assume a missão de fazer a outra
pessoa feliz, pois promete diante de um
padre, pastor ou rabino, etc. e num altar,
diante de várias pessoas, que está
comprometido a fazer o outro feliz, pois
fazem votos de fidelidade em qualquer
circunstância, mas saindo dali, começam
a cobrar do outro esse voto de fazê-lo(a)
feliz, quando na verdade, deveria cobrar
de si mesmo a sua parte, pois uma parte
do voto incluía em qualquer
circunstância, inclusive a de entender
quando o outro não está bem, ou
preparado para suprir alguma
necessidade que seu cônjuge tenha.
Porque a intenção, é fazer com que o
amor que os uniu, seja suficiente para
suportar as diferenças, e juntos nesse
amor, crescerem em ajuda mútua, para
que cada uma das partes ajude o outro a
crescer e a amadurecer, para juntos em
amor e sem egoísmos, compreendendo
e sendo compreendidos, cumprirem a
grande missão assumida no altar de fazer
o outro feliz.
Quando Deus criou o homem, Ele
preparou todo um ambiente cheio de
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paz e com todas as provisões necessárias, e
o que seria acrescentado ao longo da vida,
seria o relacionamento. Deus deixou
apenas uma exigência: "não coma da
árvore da ciência do bem e do mal"; e o
homem quebrou essa única exigência, com
isso colhendo as consequências. Mesmo
assim, Deus prometeu um Salvador, não só
para a alma do homem, mas também
alguém que resgataria o relacionamento
com Deus, o Pai.
Gostaria fazer uma pergunta aos
amados - que ambiente seus filhos
encontrarão quando nascerem?
Vocês poderiam me dar algumas
respostas, tais como: Um campo de guerra,
u m r i n q u e d e l u ta , u m c a m p o d e
competição para ver quem é o melhor; que
ambientes vocês construíram para receber
seus filhos com o amor que uniu vocês? ou
não era amor, era só uma química sexual?
mas agora, vocês estão unidos através de
um pacto feito no altar perante Deus, ou
quem sabe, perante vocês mesmos. Saiba
que Deus está pronto para entrar em ação a
favor de vocês, para orientá-los e guiá-los.
O problema é que os filhos, sempre
serão os reflexos de tudo o que os
recepcionou. E hoje, se você tem um
problema com seus filhos, que tal colocar
diante de Deus o seu relacionamento e
cuidar dele? pois se o mau relacionamento
estragou seu filhos, o bom relacionamento,
com a ajuda de Deus, poderá curá-los.
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Agora, imaginem vocês, que são filhos
e que têm problemas sentimentais,
comportamento rebelde, ou estão sempre
do lado ou da mãe ou do pai. Vocês já
imaginaram que dentro de uma casa, de um
lar e de uma família, só existe um lado, e
que todos devem lutar e proteger uns aos
outros, e que as diferenças devem ser
tratadas debaixo dos princípios divinos,
onde o Pai é o sacerdote, a mãe é a
ajudadora, dando suas orientações, e os
filhos podem fazer seus pedidos, mas
sempre no final, o pai é que deve dar a
última palavra, pois o homem é o cabeça da
mulher, e o pai como cabeça, deverá
sempre agir com amor, paciência, tratando
a esposa como vaso mais frágil (1 Pedro
3:7); e os pais não devem aborrecer seus
filhos, para que nunca percam a fé
(Colossenses 3:18 a 21).
1. Você é fiel às alianças que faz? (João
12:24).
2. Como está seu casamento, ou seu
relacionamento com seus pais? Responda:
precisa melhorar? Você precisa aprender a
perder um pouco mais, ou você esquece
que faz parte de uma família e vive
cobrando tudo de todos, mas esquece de
respeitar os princípios de Deus?
(Colossenses 3:18 a 21).
3. Você está disposto a pagar o preço de
matar seu orgulho e seu egoísmo por sua
família? (João 12:25 e 26).

2ª feira – Lamentações 01, 02, 03 / 3ª feira – Lamentações 04, 05
4ª feira – Ezequiel 01, 02, 03 / 5ª feira – Ezequiel 04, 05, 06
6ª feira – Ezequiel 07, 08, 09 / Sábado – Ezequiel 10, 11, 12
Domingo – Ezequiel 13, 14, 15
Período atual: Trigésima quinta semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos
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INVESTIMENTO:. R$ 30
CRISTÃ ERITREIA REVELA COMO É PARTICIPAR
DE UMA IGREJA SUBTERRÂNEA
Misgana vive na Eritreia, nação em que
45% da população é cristã, 10ª colocada na
Classificação de países por perseguição. Ela
compartilhou com representantes da Portas
Abertas como é ter de adorar a Deus em
segredo. (Portas Abertas 24/maio/2013)
"Como você sabe, as nossas igrejas estão
fechadas", diz ela (na Eritreia, todas as igrejas
evangélicas estão fechadas desde uma lei em
2002. Mais de 2.800 cristãos estão na prisão,
e seus familiares não têm notícias deles há
meses e anos. Leia mais aqui).
"Assim, somos obrigados a nos reunir no
subsolo das casas. Alguns irmãos cedem seus
lares voluntariamente para que possamos
adorar a Deus. Nós prestamos culto ao
Senhor em quartos e cozinhas abaixo do
chão. O que sinto falta de quando éramos
livres para exercer nossa fé em Cristo
publicamente, é de poder cantar com alegria,

em voz alta. Agora, só podemos sussurrar.
Imagine o quão difícil é para nós! Queremos
expressar nossa felicidade no Senhor, mas
não podemos. Mesmo assim, ele ouve o
nosso sussurro, ele está sempre conosco”,
afirma Misgana.
Ela continua: “Nossos olhos estão fixos
em Jesus, nada mais. Ore pelos cristãos na
Eritreia, para que possamos adorar a Deus
livremente algum dia, de alguma forma. Nós
queremos dar glórias a ele em nossa cidade,
nos reunir e nos alegrarmos nele. Essa é a
minha oração. Ajude-me através da sua
intercessão”.
Ser membro de uma igreja subterrânea
ou participar de uma reunião cristã na
Eritreia é um crime grave. Todos os dias,
cristãos eritreus arriscam suas vidas, sob
pena de serem presos, unicamente para dizer
a Jesus o quanto eles o amam.

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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DESALENTO

«Como um pai se compadece de seus
filhos, assim o Senhor Se compadece dos
que O temem. Pois Ele conhece a nossa
estrutura, e sabe que somos pó»
− Sl. 103:13,14.

Se já houve alguém com boas razões
para sentir-se no topo do mundo, foi Elias. Por
sua palavra, havia deixado de chover por três
anos e meio (Tiago 5:17). Em resposta à sua
oração, um relâmpago cortou um céu sem
nuvens e consumiu o sacrifício sobre o altar.
Ele orou, e choveu outra vez (I Reis 18:3639,45). Exuberante com o sucesso, Elias
correu na frente da carruagem de Acabe,
desde o cume do
Carmelo "até à entrada
de Jezreel". I Reis 18:46.
Pouco depois dessa
experiência no alto do
monte, entretanto, Elias
encontrou-se atolado no
lamaçal do desalento.
Como se pode explicar
essa mudança de estado
de ânimo? Seria possível
que, após ter o Senhor atuado tão
poderosamente através dele, Elias começasse
a pensar que o poder para fazer todas aquelas
coisas era seu próprio? Ou estaria
simplesmente passando por uma reação
natural ao esforço físico depois de correr do
Carmelo até Jezreel? Ou teria sido um caso de
autopiedade devido à ingratidão de Acabe e
Jezabel?

Seja qual for o motivo, gosto da maneira
como Deus lidou com Seu desalentado servo.
Você recorda: Ele falou com Elias no Monte
Horebe, numa voz tranqüila e suave.

Posso imaginar Deus colocando o braço
em torno de Elias e dizendo:
− O que é que você está fazendo aqui, Elias?
Você está tentando fazer Meu trabalho, em
vez de permitir que Eu tome conta do caso.
Deixe Jezabel e seus ímpios seguidores
comigo; sei como cuidar disso.
E posso ouvir a resposta de Elias:
− Senhor, tenho sido muito zeloso em Sua
causa, e o único fiel
que resta em todo o
Israel; mas veja agora:
estão procurando
matar-me!
Ouço a resposta
de Deus:
− O que você não
percebe, Elias, é que
ainda tenho 7.000 em
Israel que não dobraram os joelhos a Baal.
Meu filho, esqueça-se disso. Ainda tenho
muito trabalho para você fazer.
Alguma vez você já se sentiu como Elias?
Não é maravilhoso ter um Pai celestial que
conhece a nossa estrutura e trata os
desanimados com compaixão?

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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PROGRAMA DE
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Leitura para essa semana:
Página 95 e 98 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de
Cristo”.
Relacionamentos restaurados são
um projeto de Deus (2)
Texto para meditar: Salmos 22.
Como é se doar uma vida inteira
para levantar pessoas caídas,
estando perto sempre na hora certa,
quando as pessoas mais precisam e
fazer os milagres mais incríveis do
mundo, como por exemplo:
ressuscitar um ente querido e
devolvê-lo ao aconchego da sua
família, curar a muitos que não
podem pagar um tratamento
médico, alimentar multidões,
promover pescas milagrosas, ou
libertar pessoas possuídas por
demônios terríveis, mas
naquela hora em que essa
pessoa mais precisa

de um ombro amigo para simplesmente
o confortar por alguns minutos antes de
ser preso e martirizado, precisa lidar com
o abandono e a solidão no meio de uma
crise terrível?
Às vezes passamos por isso, mas
também deixamos pessoas íntimas
nossas passarem por esse processo,
abandonando-as sem perceber, pois
nossos problemas são sempre maiores
do que o dos outros, e sem perceber não
temos a sensibilidade de deixar um
pouquinho de lado o nosso fardo, para
ajudar nosso ente querido a carregar seu
dilema ou sua luta, porque não
percebemos que, se procedermos assim,
quem sabe haverá alguém para nos
ajudar quando o nosso fardo também
ficar mais pesado.
Quando vivemos em família,
precisamos vigiar para estreitarmos
dentro de casa nossos relacionamentos,
e não deixarmos o inimigo entrar em
nossso meio e nos separar por questões
tolas e sem fundamentos, por estarmos
tão desgastados que não zelamos em
conservar nossos relacionamentos em
harmonia, com uma vida de diálogo
constante e pedidos de perdão, sempre
procurando tratar das diferenças com

www.amaivos.org

coerência e sabedoria. Nós deixamos as
coisas passar e colocamos pedras sobre
assuntos que não foram tratados, e assim
sem perceber, viramos rivais dentro de
nossa própria casa, e quando alguém
precisa de um ombro amigo, o orgulho não
nos deixa estarmos unidos como família
para um ajudar o outro, pois estamos cheios
de assuntos pendentes a serem tratados, e
assim não conseguimos nos aproximar, pois
não há clima, devido aos muros que foram
levantados. E desse modo, ninguém tem
estrutura para restaurar a unidade e a
cumplicidade que nunca deveriam ter sido
destruídas; mas veja o propósito de Deus
para os relacionamentos entre pais e filhos:
Malaquias 4 : 5 - 6. Eis que eu vos envio o
profeta Elias, antes que venha o dia grande
e terrível do SENHOR; e converterá o
coração dos pais aos filhos e o coração dos
filhos a seus pais; para que eu não venha e
fira a terra com maldição.
Note que o problema está no coração das
pessoas, devido às palavras malditas, que

trazem muitas feridas e criam muros quase
intransponíveis. Mas o Espírito Santo pode
entrar e fazer uma grande obra. Pense
também que as diferenças de idade, trazem
m u i ta s d i f i c u l d a d e s n o s n í ve i s d e
compreensão, por isso os pais devem estar
atentos para ampliarem o foco de visão e
assim não deixarem nenhum tipo de ofensa
contaminar vocês e destruir a unidade.
1. Você tem sido egoísta e valorizado só o
que é de seu interesse e não consegue ver
as dificuldades e os problemas do outro?
(Filipenses 2:4).
2. Você assume seus erros e abre as
portas para o diálogo? (Efésios 4: 32 e
Colossenses 3: 13).
3. Qual seu nível de disposição para
t ra b a l h a r n a r e s t a u ra ç ã o d e s e u s
relacionamentos?(Tiago 4: 7).
Por Pastor Paulo Pereira

PARABÉNS PARA
Pra. Rosângela Alves (Zana) - 02/06
Ilda Araújo - 12/06
Weslley Nascimento 16/06
Suyane Ricardo - 17/06
Gilsimar Vidal - 20/06

RA
E L E IT U
D
O
N
A
PL

Rozinete Carvalho - 25/06
Elizabete Aparecida - 18/06
Sueli Mendonça - 22/06
João Pedro Alves - 29/06
Pedro Duarte - 30/06

2ª feira – Ezequiel 16, 17, 18 / 3ª feira – Ezequiel 19, 20, 21
4ª feira – Ezequiel 22, 23, 24 / 5ª feira – Ezequiel 25, 26, 27
6ª feira – Ezequiel 28, 29, 30 / Sábado – Ezequiel 31, 32, 33
Domingo – Ezequiel 34, 35, 36
Período atual: Trigésima sexta semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

RELATÓRIO IGREJA PERSEGUIDA
"A oração feita por um justo pode muito
em seus efeitos." Tiago 5.15-16
Se cremos no poder da oração,
devemos praticá-la todos os dias, pois a
Portas Abertas vem registrando relatos de
muitos cristãos perseguidos afirmando que
as orações têm sido o sustento que os faz
permanecer firmes apesar de toda a
tribulação, pois Deus os têm consolado,
socorrido, abençoado, protegido e
confortado em diversos momentos críticos.
São relatos marcantes da fidelidade do
Senhor em estar com seus filhos durante
todo o tempo.
Vamos Orar mais!
Nós que fazemos parte da Igreja Livre,
ou seja, da comunidade de cristãos que tem
liberdade de culto, devemos interceder
diariamente por nossos irmãos
perseguidos, pois o apóstolo Paulo nos
lembra em Efésios 6 que “a nossa luta não é
contra pessoas, mas contra os poderes e
autoridades, contra os dominadores deste
mundo de trevas, contra as forças
espirituais do mal nas regiões celestiais”
(v.8), e “tendo isso em mente”, devemos
“estar atentos e perseverando na oração
por todos os santos” (v.12).
Os cristãos que vivem sob perseguição
enfrentam forte oposição espiritual e
necessitam que a Igreja os cubra com suas
orações. Essa é a maior contribuição que

você, como cristão, pode oferecer!
Oremos principalmente pelos países da
África e da Ásia, que são os locais onde está
concentrada a maior oposição aos cristãos.
Interceda pelos cristãos que estão presos
na Coréia do Norte, pois quando eles não
estão trabalhando ou sendo torturados,
têm de ficar sentados o dia inteiro no chão
de suas celas. Às vezes, eles são objetos de
divertimento dos guardas, que os obrigam a
ficar em pé ou em posições desconfortáveis
por um longo tempo.
E hoje, 9 de junho é o Dia do pastor - O
profeta Jeremias diz que Deus é quem dá
pastores à Igreja. Abraçar o ideal do
ministério é abrir mão de outros ideais. O
pastorado é um campo de serviço, lugar de
trabalho humilde e abnegado; no caso da
Igreja Perseguida, o ministério não é um
palco de sucesso, mas uma arena de morte.
Interceda por esses homens, presentes de
Deus em nossas vidas.

Você sabia que pode constribuir
com o Projeto PAI depositando
mensalmente na conta corrente
do Ministério Amai-vos?
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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TRATANDO O PECADO DA
MANEIRA CORRETA
«Irmãos, se alguém for surpreendido
nalguma falta, vós, que sois espirituais,
corrigi-o, com o espírito de brandura; e
guarda-te para que não sejas também
tentado.»
Gl. 6:1.
Walter B. Knight, autor de um livro de
ilustrações, relata que certo membro de
igreja cometeu grave pecado, tendo tocado
ao pastor o dever de lidar com o problema.
Levou-o à comissão da igreja. Todos
concordaram com o fato de que o pecado
era hediondo. Uma irmã da comissão,
furiosa, disse que aquele era um tipo de
pecado do qual ela jamais seria culpada.
Todos os outros membros da comissão,
com exceção de um, concordaram com ela:
ninguém seria apanhado cometendo
aquele pecado específico. O membro que
foi exceção declarou que, se tivesse sido
tentado, poderia ter caído mais baixo ainda.
Quando a comissão resolveu que o
irmão transgressor devia ser visitado, para
se tratar do seu erro e de sua situação
perante a igreja, o pastor escolheu levar
consigo o membro da comissão que admitiu
que poderia ter pecado ainda mais

gravemente. Disse o pastor: "O irmão
parece ser o único, entre nós, que tem o
devido espírito para visitar nosso irmão em
pecado e restaurá-lo à comunhão da igreja
e aceitação do Senhor."
Quando lemos Gálatas 6:1, torna-se
evidente que com demasiada freqüência,
em nosso trato com pecadores, deixamos
de seguir o princípio e manifestar o espírito
requerido pelo texto. "Mas", poderia
objetar alguém, "como é que uma pessoa
pode reprovar o pecado se admite que
poderia ter feito coisa pior ainda? Uma
pessoa deve pelo menos estar acima
daquele pecado em particular; caso
contrário, não tem autoridade moral."
Isso pode ser verdade, mas abordar um
pecador com essa atitude "sou-mais-santoque-você" (ver Isa. 65:5) vai apenas afastálo para mais longe ainda. Se já houve
alguém que teve o direito de tratar
pecadores com tal espírito, essa pessoa foi
Jesus, que nunca pecou. E o curioso é que
Ele jamais usou essa abordagem! (João 8:311.).

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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Leitura para essa semana:
Página 98 e 101 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de Cristo”.
Relacionamentos restaurados são
um projeto de Deus (3)
Texto para meditar: Romanos 3:21 −
31.

Jesus recebeu uma missão: morrer
por toda a humanidade; mas antes
disso, curou nossos enfermos, ensinou
o caminho do amor, fidelidade, honra e
obediência, pois assim não deu a
ninguém direito ou motivos para seus
atos serem recriminados. Jesus foi o
único homem em toda a face da terra,
desde Adão, que pode falar:
“aprendei de mim, que sou manso e
humilde de coração”. Assim, essas
palavras estão dizendo que não
era só o que saía de seus lábios
que deveríamos obedecer,
mas também todas

as suas atitudes e modo de viver.
Jesus não só ensinou como
deveríamos viver, mas viveu como um
caminho aplainado, para que todos
pudessem seguir sobre Ele, sem medo de
tropeçar em alguma falha, pois ELE
próprio disse: "EU SOU o caminho, a
verdade e a vida". Assim, Jesus deixa
claro para todos nós que devemos seguíLo sem medo, e viver Seu modo de vida,
porque dessa forma não falharemos.
Mas nós temos um medo terrível de
perder, e que assim os homens nos vejam
como perdedores. Entretanto, Jesus
deixou bem claro que aquele que perder
sua vida por amor a ELE, achará a vida de
verdade e quem quiser achar sua própria
vida a perderá.
O que Jesus estava dizendo afinal de
contas? Ele estava dizendo que o estilo de
vida do mundo, é estabelecido pelo diabo,
e por mais que pareça o caminho da
felicidade, é também um caminho de
engano e morte, pois esse é o caminho do
mundo: sexo fora do casamento
(prostituição); se dar bem acima de tudo,
ainda que tenha que passar por cima de
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alguém (egoísmo e desonestidade); e a
traição, que é a arma mais destruidora da
alma, pois você não trái um desconhecido, é
sempre alguém que está próximo, e
normalmente alguém íntimo, mas o pior de
tudo é que você abre mão de quem está
dando a vida por você para ter alguns
momentos com alguém que jamais faria
qualquer sacrifício por você.
Mas Jesus tinha uma missão que era
morrer por todos nós, e ainda que alguém
íntimo dEle o traísse, ELE não trairia a si
mesmo, nem seus propósitos e sua missão,
pois a grande arma do diabo é essa - causar
uma ferida para que o ferido retribua. Mas
Jesus retribuiu se dando e perdoando,
amando e se entregando, pois o veneno da
serpente que lhe picou o calcanhar (o
veneno da traição) não o matou, porque o
que levou Jesus à morte foi a paixão pela
obediência ao PAI, e o seu amor por todos
nós, pois assim está nos ensinando um
caminho muito difícil: retribuir uma ferida,
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por pior que ela seja, com o amor, e quando
fizermos isso acharemos a vida que vem de
Deus.
Entretanto, se tentarmos tal atitude por
nosso próprio intelecto e capacidade
naturais, jamais conseguiremos, pois será
necessária uma ajuda da atuação do Espírito
de Cristo sobre nós de forma maravilhosa e
sobrenatural.
Disse Jesus: Tenha bom ânimo, EU venci
o mundo!
1. O que é a traição para você? (Romanos
3:21-24).
2. Você acredita que poderá perdoar uma
traição? (Romanos 3:25-27).
3. Você já traiu? Já se perdoou? Pois Deus já!
(Romanos 3:9-12).
Por Pastor Paulo Pereira

SEMINÁRIO DE CURA E LIBERTAÇÃO
COM O PR. PAULO
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2ª feira – Ezequiel 37, 38, 39 / 3ª feira – Ezequiel 40, 41, 42
4ª feira – Ezequiel 43, 44, 45 / 5ª feira – Ezequiel 46, 47, 48
6ª feira – Daniel 01, 02, 03, 04 / Sábado – Daniel 05, 06, 07, 08
Domingo – Daniel 09, 10, 11, 12
Período atual: Trigésima sétima semana
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RELATÓRIO IGREJA PERSEGUIDA
A Síria é muito significativa na história
do cristianismo; Paulo se converteu a Cristo
enquanto estava a caminho de Damasco,
estabelecendo a primeira Igreja organizada
cristã de Antioquia, na antiga Síria.
A maioria dos sírios professa o
islamismo e há uma pequena comunidade
judaica no país. As igrejas evangélicas,
caracterizadas pelas atividades
evangelísticas, têm mudado a comunidade
cristã do país, apesar das pressões que
sofre. As autoridades tentam controlar
tudo no país, mantendo a polícia secreta
por toda parte. Evangelizar, por exemplo, é
proibido pelo sistema. Então, se os cristãos
não perturbarem a ordem e a harmonia
social, eles têm liberdade para realizar seus
cultos.
Os ex-muçulmanos sofrem com a
desconfiança causada pela polícia secreta.
Eles têm medo de se expor, mesmo aos
amigos. E a Igreja, por sua vez, teme
receber esses convertidos, pois desconfia
que possam ser agentes do governo
disfarçados - o que pode acontecer. Há
também a pressão que a família e a
sociedade aplicam aos que abandonam o
islamismo, o que torna a conversão de um
muçulmano ao cristianismo muito rara. Em
muitos casos, a pressão social força os
convertidos a se mudarem para o interior
ou deixarem o país.Portanto, devemos orar

pela paz no país e pelo fim do
derramamento de sangue. Clamemos pela
rica misericórdia de Deus a esse povo tão
sofrido.
Oremos para que haja segurança e
proteção nas igrejas, e para que seus
líderes tenham sabedoria e visão, e a glória
do Deus vivo habite na Igreja síria, e que ela
tenha força para amenizar o sofrimento,
compartilhar a divina cura do evangelho, e
pregar a palavra do Senhor com ousadia.
Que as potestades do mal e da escuridão
sejam derrotadas no território sírio, que os
valores da falsa religião sejam expostos,
desprezados e rejeitados por muitos.
Oremos ainda para que muitas almas
conheçam o amor e perdão de Cristo e que
experimentem sua graça salvadora.
Que o Senhor dê sabedoria e temor de Deus
aos conselheiros que precisam tomar
decisões importantes em todas as áreas do
país.

Você sabia que pode constribuir
com o Projeto PAI depositando
mensalmente na conta corrente
do Ministério Amai-vos?
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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OLUÇÃO DO DÍZIMO
EV
D
«E a pedra que erigi por coluna, será a nunca concretizaria sua ambição de tornarcasa de Deus; e de tudo quanto me
concederes, certamente eu
Te darei o dízimo»
Gn. 28:22.

Muitos anos atrás, quando o fabricante
de doces John Huyler fundou a sua
empresa, ele adotou como sua a promessa
de Jacó. Indo ao banco, abriu uma conta
que identificou com as iniciais "M.S."
Depositava regularmente naquela conta
um décimo de sua renda. Quando lhe
perguntavam o significado daquelas
iniciais, Huyler respondia: "Meu Sócio.»
Dando a Deus o primeiro lugar em suas
transações comerciais, foi abençoado por
Deus e sua fábrica prosperou de modo
fenomenal. Toda semana, a obra do Senhor
recebia quantias cada vez maiores de
dinheiro. O valor dessas doações ficou tão
grande, que espantou os sócios da
empresa.
O interessante é que essas
contribuições iam sempre acompanhadas
por um pedido de que não se fizessem
agradecimentos ao doador, mas que o
beneficiário louvasse a Deus somente.
"Afinal de contas", dizia Huyler, "o dinheiro
não é meu; é do Senhor."
A maioria das pessoas já comeu aveia
Quaker em alguma oportunidade, mas
poucos sabem quem fundou a empresa ou
conhecem a história de sua prosperidade.
Há mais de cem anos, Henry P. Crowell
contraiu tuberculose e ficou sabendo que

se pregador. Depois de ouvir um sermão de
Dwight L. Moody, ele orou: "Senhor, não
posso ser pregador, mas posso ser um bom
comerciante. Se me permitires ganhar
dinheiro, eu o usarei para Teu serviço."
Um médico aconselhou o jovem
Crowell a trabalhar ao ar livre. Ele seguiu o
conselho e, depois de sete anos,
reconquistara a saúde.

Comprou então o pequeno e
desmantelado moinho Quaker, em
Ravenna, Estado de Ohio. O
empreendimento prosperou e, leal à sua
promessa, Crowell devolveu fielmente o
dízimo. Dentro de dez anos, a Aveia Quaker
era um nome conhecido. Durante os 40
anos seguintes, Crowell deu 60 a 70 por
cento de sua renda para a causa de Deus!
Poderiam ser citados outros exemplos
dos benefícios de um dízimo fiel. Mas as
grandes vantagens para aqueles que
devolvem o dízimo e contribuem com
ofertas generosas, não são benefícios
materiais, mas bênçãos espirituais.

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos

S
U
S
E
J
SOBR
NOME

O
E TO D

NOME

COMUNIDADE

AMAI-VOS
Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio (22) 2648-4909
BOL ETIM INFO RMATIVO NO 456 - 23 DE JUN HO DE
2013

PROGRAMA DE

QUALIDADE

DE VIDA

Leitura para essa semana:
Página 101 e 105 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de Cristo”.
Relacionamentos restaurados são
um projeto de Deus (4)
Texto para meditar: 1 João 3:16 ao
24.
Todo cristão que aceita a Jesus
como salvador, deve imediatamente
entrar num processo de crescimento
espiritual, através de um
relacionamento com Jesus ajudado
pelo Espírito Santo, pois não podemos
perder tempo. Essa pessoa deverá
criar uma disciplina e um modo de
vida totalmente voltado para a
oração, a leitura da palavra, e ser
discipulado por um líder experiente
e humilde, que esteja sempre
mostrando ao novo convertido
a dependência total de
Deus e do seu

Espírito, e que a palavra de Deus é o único
manual de vida que o cristão tem para
seguir e obedecer.
O discípulo deve ser sempre
lembrado que só Deus sabe onde e como
tratá-lo, e o líder deve ter a consciência de
que não poderá jamais assumir uma
posição de saber como tratar o discípulo,
mas de mostrar que o discípulo tem que
criar uma dependência completa de Deus,
sabendo tudo o que poderá acontecer na
vida do discípulo se ele realmente estiver
num propósito de ouvir a voz de Deus e
disposto a obedecer. Nem sempre as
coisas e os fatos da vida serão agradáveis,
mas o discípulo deverá entender que tudo
na vida tem um propósito: trazer
maturidade e crescimento espiritual, e
não sofrimento e dor. Por isso, cada
discípulo deverá ter a sua própria
experiência com Deus e aprender a buscar
de Deus as respostas e a sabedoria para
seus problemas, e com a ajuda de alguém
mais experiente, aprender o caminho da
oração, da esperança e da fé na palavra e
em suas promessas, sabendo que tudo
tem seu tempo e propósito.
É mais do que natural, que no meio
da caminhada, o discípulo venha a falhar,
pecar e até se sentir completamente
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perdido, mas deverá aprender que ainda que
ele desista do Senhor por causa das provas, o
Senhor jamais desistirá dele.
Devemos ensinar nossos discípulos a
não pecar, mas ensiná-los o caminho do
arrependimento caso pequem, lembrando
que Deus está disposto a ajudá-los a se
levantar, pois jamais abandonará a obra que
começou na vida dos seus filhos.
Não gosto de passar a idéia de que
podemos ficar errando, porque Deus
perdoa. Gostaria que todos tivessem a
consciência de que Deus é um Pai amoroso e
bom, que está sempre ao nosso lado,
disposto a nos ajudar, mas é justamente por
isso que eu gostaria que meus discípulos
lutassem para não cair, simplesmente para
agradar a Deus, nosso Pai.
Mas se cairmos, temos um Pai amoroso
que já providenciou um advogado eficaz e
perfeito - Seu filho Jesus, que deu a sua vida
por nós!
Jesus é suficiente para suprir qualquer
necessidade do ser humano, pois ELE é
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poderoso para isso. Se deixarmos Ele
conduzir nossas vidas, ELE nos mostrará o
caminho para alcançar a sabedoria e tudo o
mais que precisamos para ter uma vida feliz
fisicamente em todos os níveis: em nossa
alma - porque ELE tem o poder para nos
curar de todas as feridas da alma e nos
conduzir pelo caminho do amor e sabedoria
divina. E no espírito humano - porque nos
cobre com seu Espírito Santo nos revestindo
de força e autoridade para vencer as forças
das trevas.
1. Você perde o seu tempo criticando e
olhando para os erros dos outros? (1 João 3.
16 a 19).
2. Você sofre se culpando e se martirizando
com os erros que já cometeu? Ou se perdoa,
crê em Deus e segue em frente? (1 João 3. 20
e 21).
3. O estilo de vida cristã que você vive te dá
segurança? ( 1 João 3. 22 ao 24).
Por Pastor Paulo Pereira

SEMINÁRIO DE CURA E LIBERTAÇÃO
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INVESTIMENTO:. R$ 30
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2ª feira – Oséias 01, 02, 03, 04 / 3ª feira – Oséias 05, 06, 07, 08
4ª feira – Oséias 09, 10, 11 / 5ª feira – Oséias 12, 13, 14
6ª feira – Joel 01, 02, 03 / Sábado – Amós 01, 02, 03
Domingo – Amós 04, 05, 06
Período atual: Trigésima oitava semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

AUTORIDADES ALEGAM
SUICÍDIO EM CASO DE
MORTE DE CRISTÃO NA
PRISÃO
Hoang Van Ngai era um ancião da Igreja
Bui Ter, que pertence à Igreja Evangélica do
Vietnã (Sul), reconhecida legalmente. O
irmão mais velho de Ngai acredita que ele
fez inimigos entre os oficiais do governo
porque ousou se posicionar contra os
abusos de poder e se recusou a pagar
subornos. Ele também defendeu a igreja
quando as autoridades tentaram fechá-la à
força. Ngai foi preso em 15 de março
juntamente com seu irmão mais velho,
Hoang Van Pa. Sua esposa e cunhada foram
detidas no dia anterior. Nessa ocasião, a
polícia não se apresentou ou fez referência
a qualquer ordem ou mandado de prisão
temporária. Em 17 de março, o irmão de
Ngai ouviu o som de violentas batidas
vindas da cela de seu irmão. Quando a
polícia retirou Ngai da cela, seu irmão viu
que ele estava "completamente manco,
como que morto, desmaiado, com marcas
roxas em seu pescoço". Fotografias do
cadáver de Ngai mostram graves
ferimentos que não existiam antes de ele
ser detido. Em 18 de março, o quartel da
polícia anunciou que Ngai estava morto; no
entanto, sua família percebeu que este
anúncio não deixava clara a causa de sua
morte. A família fez uma petição urgente ao

chefe de polícia na província de Dak Nong,
contestando a informação antecipada do
Presidente do Comitê Popular de que Ngai
teria cometido suicídio. O caso foi
amplamente divulgado e muitas
organizações internacionais e
representantes de governo passaram a
pedir informações sobre o caso junto às
autoridades vietnamitas. Em meados de
maio, após dois meses da petição, as
autoridades finalmente notificaram à
família que a investigação confirmou a
hipótese original de suicídio por autoeletrocussão.

Você sabia que pode constribuir
com o Projeto PAI depositando
mensalmente na conta corrente
do Ministério Amai-vos?
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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10% NÃO! 100% E MAIS AINDA!
Um jovem casal que se havia mudado
recentemente para uma nova localidade,
desejou unir-se a uma igreja próxima e pediu
que o pastor os visitasse e os instruísse acerca
dos ensinos da igreja. Um membro leigo soube
do interesse do casal e decidiu "ajudar" o
pastor, telefonando para aquela jovem
senhora.
− O pastor ainda não lhes falou sobre o
dízimo? − perguntou o paroquiano.

criação; portanto, qualquer coisa que Lhe
devolvermos, já era dEle para começar.
Acompanhem-me na leitura de I Crônicas
29:14.
“Porque quem sou eu, e quem é o meu
povo para que pudéssemos dar
voluntariamente estas coisas? Porque tudo
vem de Ti, e das Tuas mãos To damos” − I Cr.
29:14
Depois ele continuou:

− Não − respondeu a senhora.
− Bem − informou −, ele vai dizer-lhes que,
antes de poderem fazer parte da congregação,
terão de concordar em pagar 10 por cento de
suas entradas para a igreja.

− Deus testa Seus filhos, instruindo-os a
devolverem um décimo de sua renda para o
Seu "tesouro" (Ml. 3:10). Isso é chamado o
dízimo. Mas Ele também nos convida a dar
ofertas voluntárias. Acontece que ainda não é
tudo. Deus apela para que demos a nós
mesmos em sacrifício vivo, para sermos
usados em Seu serviço, como Ele achar melhor.

Quando o pastor visitou novamente
aquele casal, a primeira coisa que a esposa
perguntou foi:
− É verdade que se exigirá de nós o
pagamento de 10% de nossas entradas, antes
que possamos fazer parte da igreja?

− Ah! − disse a esposa − eu quero
pertencer a uma igreja que espera tanto de
mim!

O pastor suspirou uma rápida oração
silenciosa por sabedoria. Mantendo a
serenidade, respondeu:

O marido concordou. Oportunamente o
casal foi batizado e se tornou um esteio para
aquela igreja.

− Lamento, mas a senhora foi mal
informada. Na verdade, vocês serão solicitados
a dar 100% e além do mais dar-se a si próprios.
A Bíblia ensina que tudo pertence a Deus pela

Quando chegamos ao ponto de
reconhecer que tudo o que temos e somos
pertence a Deus, a obediência fiel às
expectativas dEle se torna um prazer.

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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AMAI-VOS
Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio (22) 2648-4909
BOL ETIM INFO RMATIVO NO 457 - 30 DE JUN HO DE
2013

PROGRAMA DE

QUALIDADE

DE VIDA

Leitura para essa semana:
Página 106 e 108 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de Cristo”.
Relacionamentos restaurados são
um projeto de Deus (5)
Texto para meditar: Tiago 4:1 a 12..
Em nossa caminhada na vida, sem
que venhamos a perceber, vamos nos
tornando reféns de sentimentos e de
situações que nós mesmos criamos, e
viramos prisioneiros de pessoas e até
mesmo de objetos, não notando que
acabamos nos transformando em
pessoas diferentes do que deveríamos
ser de verdade, pois nos tornamos
grosseiros, irritados e
descontrolados, com atitudes
impensadas quando alguém nos
critica. E alguns minutos depois,
q u a n d o a p o e i ra b a i xa ,
fazemos a nós mesmos a
pergunta - como

pude fazer tal coisa? Então surge um
problema: será que nosso orgulho nos
deixa assumir o erro diante das pessoas
com as quais falhamos, ou mesmo
sabendo que estamos errados, nosso
orgulho nos aprisiona e começamos a
justificar nossos erros, com desculpas
esfarrapadas, e simplesmente não
a d m i t i m o s q u e e r ra m o s p o rq u e
perdemos o controle? Porque se pedimos
perdão e assumimos uma postura
honesta, tenho certeza que isso nos trará
um estado de paz e conforto sem
explicação.
Mas afinal, o que nos faz perder o
controle? Vou dar alguns exemplos:
começamos com nossa própria formação
familiar, criamos expectativas - é quando
esperamos das pessoas promessas feitas,
ou fantasias que nós mesmos imaginamos
e projetamos em nossas mentes, sobre
algo que uma pessoa poderá fazer por
nós, e quando não fazem (porque são
humanas e sujeitas a falhas), e não sabem
tudo que esperamos delas, sem
percebermos começamos a perder a fé.
Então, nos tornamos amargos e irritados,
pois o mundo que criamos em nossas
mentes, com nossas expetativas e
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emoções, é bem diferente da realidade que
estamos vivendo com as pessoas em nossa
volta. Desse modo, reagimos com elas
dentro dos padrões das frustrações e
decepções geradas em nosso mundinho
pessoal, cheio de expectativas, decepções e
julgamentos que fazemos injustamente das
pessoas. Tudo isso porque esperamos delas
atitudes que só Deus pode nos oferecer, pois
antes de tudo, dentro de nós, fomos criados
por Deus para nos relacionarmos com ELE,
que é perfeito em cada atitude; e se não
tivéssemos pecado, todos nós teríamos
atitudes perfeitas também.
Hoje, esperamos das pessoas uma
perfeição que nem elas e nem nós podemos
oferecer a ninguém. Esperamos dos objetos
que criamos uma perfeição que eles também
não podem nos oferecer; por exemplo, você
liga seu carro novo e por um motivo
desconhecido ele simplesmente não pega isso é o suficiente para lançarmos toda nossa
emoção nos lagos da ansiedade e no lodo
das expectativas, e descontamos nas
pessoas a nossa volta, as mesmas que
amamos e que não tem nada a ver com tudo
aquilo.
M a s J e s u s e stá n o s t re i n a n d o a
administrar nossas emoções com toda a
ajuda da palavra e da pessoa mais linda e
gostosa desta vida, que é o Espírito Santo. E
quando nos tornarmos discípulos integrais
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do Espírito e da palavra de Deus, vamos
perceber que a ansiedade será expulsa de
nossas vidas, e as expectativas que criamos
das pessoas vão se transformar em
compreensão, e um estado de maturidade,
sabedoria e sobriedade vai assumir todo o
nosso mundo interior, nossa mente, nossas
emoções e atitudes.
1. Você espera muito das pessoas? Se
perceber que elas não podem te oferecer o
que você espera, fica irritado e perde o
controle de suas atitudes? (Tiago 4: 1, 2 e 9 a
12).
2. Você tem consciência de que a
realidade do lado de fora é diferente do
mundo que você cria dentro de você? (Tiago
4: 7 e 8).
3. Você se acha o dono da verdade? (Tiago
4: 5 e 6).
Por Pastor Paulo Pereira

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo
ENCONTRO COM DEUS?

VOCÊ
Informe-se com o Pra. Tânia
2ª feira – Amós 07, 08, 09 / 3ª feira – Obadias e Jonas 1
4ª feira – Jonas 02, 03, 04 / 5ª feira – Miquéias 01, 02
6ª feira – Miquéias 03, 04 / Sábado – Miquéias 05, 06, 07
Domingo – Naum 01, 02, 03
Período atual: Trigésima nona semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos
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SEMINÁRIO DE CURA E LIBERTAÇÃO
COM O PR. PAULO
ertação em Cristo
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INVESTIMENTO:. R$ 30
GOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCURE A EQUIPE
DO PR. LÓI

Você sabia que pode constribuir
com o Projeto PAI depositando
mensalmente na conta corrente
do Ministério Amai-vos?
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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ECOS DA VIDA

Um filho e um pai caminhavam pela
montanha. De repente, o menino cai, se
machuca e grita:
− Ai!
Para sua surpresa, escuta sua voz se
repetindo em algum lugar da montanha:
− Ai!
Curioso o menino pergunta:
− Quem é você?
E recebe como resposta:
− Quem é você?
Contrariado grita:
− Seu covarde!
E escuta como resposta:
− Seu covarde!
O menino olha para o pai e pergunta:
− O que é isso?
O pai sorri e fala:
− Meu filho, preste atenção.
Então o pai grita em direção à montanha:
− Eu admiro você!

A voz responde:
− Você é um campeão!

E o seu pai explica:
− As pessoas chamam isso ECO, mas, na
verdade, isso é a VIDA. A VIDA lhe dá de volta
tudo o que você DIZ, tudo que você DESEJA
DE BEM E DE MAL AOS OUTROS, a VIDA lhe
devolverá toda a BLASFÊMIA, INVEJA,
I N C O M P R E E N S Ã O, FA LTA D E
HONESTIDADE que você desejou, praguejou
às pessoas que lhe cercam como por exemplo
o que muitos pais dizem à seus filhos VOCÊ
NÃO VAI SER NADA NESTA VIDA, o poder da
palavra de um pai sobre um filho é muito
grande e repare à sua volta, muitos fazem isto.
NOSSA VIDA é simplesmente o REFLEXO das
nossas ações. Se você quer mais AMOR,
COMPREENSÃO, SUCESSO, HARMONIA,
FELICIDADE, crie mais AMOR,
COMPREENSÃO, HARMONIA, no seu
coração. Se agir assim, a VIDA lhe dará
FELICIDADE, SUCESSO, AMOR das pessoas
que lhe cercam.
REFLITA: melhore sua vida enquanto há
tempo, crie bons Ecos em sua vida e à sua
volta, fale somente palavras que tragam Vida e
não morte..

A voz responde:
− Eu admiro você!
De novo o homem grita:
− Você é um campeão!

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio (22) 2648-4909
BOL ETIM INFO RMATIVO NO 458 - 07 DE JUL HO DE
2013
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DE VIDA

Leitura para essa semana:
Página 109 e 111 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de Cristo”.
Curados para viver na presença de
Deus

mansidão os que se lhe opõem, na
esperança de que Deus lhes conceda o
a r r e p e n d i m e n t o, l e v a n d o - o s a o
conhecimento da verdade,
26 para que assim voltem à sobriedade e
escapem da armadilha do diabo, que os
aprisionou para fazerem a sua vontade” −
2 Timóteo 2:22-26
Uma pessoa presa ao passado e cheia
de ansiedades, só alcançará este nível de
crescimento dando os seguintes passos:

Texto para meditar: 2 Timóteo 2.
Qual o alvo que o Espírito Santo
tem para nossas vidas? Veja esse texto
da palavra (na versão NVI):
22 “Fuja dos desejos malignos da
juventude e siga a justiça, a fé, o amor
e a paz, juntamente com os que, de
coração puro, invocam o Senhor.
23 Evite as controvérsias tolas e fúteis,
pois você sabe que acabam em
brigas.
24 Ao servo do Senhor não convém
brigar, mas, sim, ser amável para
com todos, apto para ensinar,
paciente.
25 Deve corrigir com

Primeiro, deixando o Senhor assumir o
c o n t ro l e d e s u a v i d a ; s e g u n d o,
abandonando de uma vez por todas seu
passado, e isso, só com a ajuda de Deus; e
terceiro, estar disposto a reagir de forma
contrária quando o diabo trouxer de volta
o lixo que saiu de você, dizendo para ele Sou um jardim fechado e não uma lixeira.
Porque o alvo do diabo é fazer de cada
cristão uma lixeira, pois assim, dele jamais
poderá sair uma adoração que possa
agradar a Deus, e dessa forma, o diabo
estará roubando dos servos de Deus o
direito de entrar na presença do Senhor
como um filho querido, livre, cheio de
amor e graça, pois uma pessoa cujo
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coração é uma lixeira, jamais poderá se
apresentar diante do Senhor. Por isso, se
ainda existe lixo dentro de você, peça ao
Espírito Santo que te ajude a colocar tudo
para fora, para que você entre na presença
de seu PAI e desfrute da alegria e felicidade
que só o Senhor pode dar.
Uma pessoa centrada, cheia do Espírito
Santo e da palavra de Deus, sempre vencerá
as armadilhas do diabo, pois pelo poder do
Espírito, a palavra brotará, iluminando e
direcionando cada atitude, e Nosso Pai será
glorificado em cada atitude que tomarmos.
Dessa forma, viveremos sem medo, pois o
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amor de Deus lança fora todo medo, e assim
teremos segurança e trataremos nossos
entes queridos com amor e os outros, com
respeito.
1. Você perde tempo discutindo coisas que
na realidade nem tem importância? (2
Timóteo 2:16).
2. Que tipo de vaso você é (ou gostaria de
ser)? (2 Timóteo 2:19 a 23).
3. Você é um Jardim de Deus ou uma lixeira
do diabo? (2 Timóteo 2:24 a 26).
Por Pastor Paulo Pereira

2ª feira – Habacuque 01, 02, 03 / 3ª feira – Sofonias 01, 02, 03
4ª feira – Ageu 01, 02 / 5ª feira – Zacarias 01, 02, 03
6ª feira – Zacarias 04, 05, 06 / Sábado – Zacarias 07, 08, 09, 10
Domingo – Zacarias 11, 12, 13, 14
Período atual: Quadragésima semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

PARABÉNS PARA
Natália Cristina -14/07
Orlando Neto - 04/07 Marly Lacerda - 23/07
Michelle Nunes - 09/07 Januária Garcia - 25/07
Marta Machado - 12/07 Hugo Perez - 25/07
Lucas Moreira -19/07

FONTES DE PERSEGUIÇÃO NO MUNDO MUÇULMANO:
FAMÍLIA E COMUNIDADE
Dentro de países islâmicos, a Igreja é
formada basicamente por dois grupos: os
cristãos de origem cristã, cujos ancestrais
praticam o cristianismo há gerações; e os
ex-muçulmanos, que são de origem
islâmica, mas que abandonaram o Islã e
agora seguem a Cristo. Esses dois grupos
sofrem perseguição por causa de Jesus, e
elas vêm de diversas fontes. Conheça, a
seguir e nos próximos dias, os principais
agentes da perseguição no mundo
muçulmano.
Os laços familiares e comunitários são
muito fortes em algumas sociedades. É
importante entender que a família é a
principal detentora dos princípios e deveres
da fé, crenças e práticas religiosas, e que é
através de uma família bem estruturada e
saudável que se pode construir uma
comunidade e sociedade sadias. Portanto,
abandonar a fé islâmica não significa

apenas deixar de ler o Alcorão (livro
sagrado do islamismo), de orar cinco vezes
por dia ou parar de frequentar a mesquita.
Significa também envergonhar a família
diante da sociedade. Isso automaticamente
destruirá relações familiares e
comunitárias.
O indivíduo numa sociedade
muçulmana é criado e disciplinado nos
princípios religiosos e não deve agir
segundo suas próprias convicções, mas
segundo o conceito religioso existente na
comunidade. É por isso que um
muçulmano, quando se converte a Cristo,
sofre tanta perseguição, a começar pela sua
própria casa, e muitas vezes opta por
praticar sua fé secretamente, pois, expor tal
escolha à comunidade ou à família trará
consequências dolorosas como a quebra de
vínculos afetivos, a rejeição e o isolamento
social. Portas Abertas, 28/jun/2013

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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DEDICAR TUDO A DEUS
E, chamando os Seus discípulos, disse-lhes:
Em verdade vos digo que esta viúva pobre
depositou no gazofilácio mais do que o fizeram
todos os ofertantes. Porque todos eles
ofertaram do que lhes sobrava; ela, porém, da
sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o
seu sustento. Mar. 12:43 e 44.
Durante a blitz dos nazistas sobre Londres
em 1940, Matthew Sands recebeu um
telegrama do Gabinete de Guerra britânico,
declarando que o filho dele, David, estava
desaparecido e considerado morto. O relatório
provou ser verdadeiro. Com o coração partido,
Sands escreveu no verso do telegrama: "Tudo
o que tenho e tudo o que sou, entrego-o a
Deus para o Seu serviço."
Pouco depois de tomar conhecimento da
terrível notícia, Sands recebeu o telefonema de
alguém com um lembrete sobre um
compromisso importante. A caminho de seu
compromisso, Sands passou por uma igreja
antiga e abandonada e observou uma placa
que dizia: "Para venda em leilão." Entrou na
igreja para orar antes de prosseguir, e sentiu-se
impressionado a adquiri-la e restaurá-la como
casa de culto. Sem que ele o soubesse, outro
homem, Andres Jelks, também tinha visto a
placa e decidira comprar o prédio para
transformá-lo na "Galeria de Diversões de
Andy".

No dia do leilão, ambos compareceram.
Sands havia preparado um documento com
um lance formal pela propriedade, mas em
seu luto e estado mental confuso, entregou o
telegrama do Gabinete da Guerra em lugar do
lance.
O leiloeiro leu o telegrama em silêncio,
bem como a mensagem de Sands dedicando a
Deus tudo o que era. Finalmente, quando
todos os lances haviam sido apresentados, ele
anunciou que a igreja tinha sido vendida para
Matthew Sands, que havia apresentado o
lance mais alto. Quando perguntaram como, o
leiloeiro leu as palavras no verso do telegrama.
Os presentes concordaram com a decisão do
leiloeiro.
Deus pede dedicação total. Em Marcos
12:30, essa dedicação completa é colocada
nestas palavras: "Amarás, pois, o Senhor teu
Deus de todo o teu coração, de toda a tua
alma, de todo o teu entendimento e de toda a
tua força." Isso é bem abrangente.
Compreende tudo o que temos e somos. Nada
menos é aceitável. Que seja essa a natureza de
sua e de minha dedicação.

AUTOR DESCONHECIDO
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PALAVRA DO PASTOR
QUEBRANDO PRISÕES
ANTIGAS
“E ensinava no sábado, numa das
sinagogas. E eis que estava ali uma
mulher que tinha um espírito de
enfermidade havia já dezoito anos;
e andava curvada e não podia de
modo algum endireitar-se. E, vendoa Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe:
M u l h e r, e s t á s l i v r e d a t u a
enfermidade.” ― Lc. 13:10―12
Jesus sabia do espírito maligno que
estava sobre ela, mas também viu seu
estado, sua dor e seu sofrimento. O
amor Dele não poderia deixar aquela
mulher prisioneira do diabo.
“E impôs as mãos sobre ela, e logo se
endireitou e glorificava a Deus.” ― Lc.
13:13
A cura foi imediata!
Áreas que satanás pode
aprisionar: Passado,

enfermidades e emoções onde a carne
prevalece sobre sentimentos.
Aquela mulher estava encurvada e não
conseguia olhar em direção ao Senhor. O
inimigo não vai deixar alguém aprisionado
olhar para céu para contemplar a
grandeza de Deus, Sua bondade, Seu
amor e Suas intenções para conosco.
Apesar de ela estar na casa de Deus, ela já
não conseguia mais ter fé, pois vivia
oprimida e cheia de preocupações. Mas
uma ação direta da vontade de Jesus a
libertou e curou. Ela não precisou fazer
nada, só estar no lugar certo: onde Jesus
estava.
O que satanás faz com uma pessoa?
“E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao
seu encontro, dos sepulcros, um homem
com espírito imundo, o qual tinha a sua
morada nos sepulcros, e nem ainda com
cadeias o podia alguém prender. Porque,
tendo sido muitas vezes preso com
grilhões e cadeias, as cadeias foram por
ele feitas em pedaços, e os grilhões, em
migalhas, e ninguém o podia amansar. E
andava sempre, de dia e de noite,
clamando pelos montes e pelos sepulcros
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e ferindo-se com pedras. ( não é pelo poder
da ação humana que uma vitima do diabo
poderá se libertar).” ― Mc. 5:2―5
- A mulher estava há dezoito anos
prisioneira. Ninguém podia libertá-la, mas
Jesus o fez.
- Enquanto Jesus não entra no caso, todo e
qualquer esforço humano vai falhar.

Jesus usou aquele momento para destacar
algo tremendo: as pessoas são mais
importantes que qualquer coisa, inclusive o
sábado, animais ou qualquer propósito.
Nada é mais importante do que a vida e o
bem estar de uma pessoa. Jesus estava
promovendo, num sábado, o que aquela
mulher não tinha acesso em momento
algum: descanso.

- Nossa humanidade é fraca, mas foi por nós
que Ele morreu.

O senhor a chamou para si e impôs as mãos.
Com isso, o Senhor deu Seu amor e a colocou
como a pessoa mais importante naquele
lugar, naquele momento.

- A mulher fez o certo: buscou ajuda no lugar
exato, a casa de Deus.

Por Pastor Paulo Pereira
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2ª feira – Malaquias 01, 02, 03, 04 / 3ª feira – Mateus 01, 02, 03
4ª feira – Mateus 04, 05, 06/ 5ª feira – Mateus 07, 08, 09
6ª feira – Mateus 10, 11, 12 / Sábado – Mateus 13, 14, 15
Domingo – Mateus 16, 17, 18
Período atual: Quadragésima primeira semana
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SALVO PELA PREGAÇÃO DE UM MÁRTIR
Durante o mês de julho, a Portas Abertas
está promovendo uma campanha de
oração pela Igreja no mundo muçulmano. A
cada dia, um testemunho diferente, com
pedidos de oração.
"Assim também ocorre com a palavra que
sai da minha boca: Ela não voltará para
mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá
o propósito para o qual a enviei." Isaías
55.11
"Ao ouvir a gravação de uma pregação
do pastor Haik Hovsepian (martirizado em
1994), intitulada ‘Salvação ou religião’, me
converti a Cristo. Na época, eu tinha o ofício
de declamador do Alcorão e era convidado
diversas vezes para ler passagens do
Alcorão em diferentes mesquitas no Irã. Eu
era um muçulmano muito religioso.
Quando recebi a fita com o sermão de
Haik, percebi que não poderia ser salvo
somente através da religião. Quando ouvi

sobre a diferença entre a religião e a
salvação em Jesus, o Espírito Santo falou ao
meu coração. Fui tocado pela mensagem e
escutei a fita mais algumas vezes. Então,
decidi entregar minha vida ao Senhor.
Depois de receber Jesus em minha vida,
uso minha voz para louvar ao Senhor e
compartilhar sobre Jesus em todos os
lugares. Como eu era muito conhecido
entre os líderes muçulmanos, certa noite, a
polícia secreta foi à minha casa e me
prendeu. Mas duas semanas depois, pela
graça de Deus, me libertaram, para
aguardar até o julgamento em liberdade."
Pedidos de oração
- Ore para que o evangelho alcance outros
iranianos, como aconteceu a esse irmão.
- Peça por proteção de Deus a todos os exmuçulmanos que arriscam suas vidas ao
assumir publicamente sua nova fé.
Portas Abertas, 11/jul/2013

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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O VALOR DA PALAVRA

Na virada do século dezenove, uma pobre
menina galesa, chamada Mary Jones,
distinguiu-se na escola dominical por sua
prontidão para memorizar e repetir grandes
porções das Escrituras. A Bíblia era um livro
raro naquele tempo. A pessoa mais próxima
que possuía um exemplar, morava a quase
quatro quilômetros da casa dela. O maior
desejo de Mary era ter a sua própria Bíblia
algum dia. A fim de conseguir isso, ela
renunciava a muitas coisas e colocava de parte
o pouco dinheiro
que economizava
daquilo que
recebia como
tecelã na loja de
seu pai.
Depois de
vários anos, ela
havia juntado
dinheiro suficiente
para comprar uma Bíblia. Bala, a cidade mais
próxima onde Mary podia comprar o precioso
Livro, ficava a 40 quilômetros de distância.
Decidida, ela partiu caminhando descalça
e levando os sapatos numa bolsa para não
gastá-los. Quando chegou à casa de Thomas
Charles, o vendedor local de Bíblias, ficou
sabendo que ele tinha somente dois
exemplares consigo, estando ambos
reservados para outras pessoas.
Quando ele informou que não tinha Bíblias
à venda, os olhos de Mary encheram-se de

lágrimas. O Sr. Charles ficou tão comovido com
a decepção da moça que vendeu a ela um dos
exemplares, sabendo que poderia substituí-lo.

Em dezembro de 1802, Charles apresentou
diante da comissão da Sociedade de Folhetos
Religiosos a urgente necessidade de Bíblias
galesas. Naquele encontro, aprovou-se uma
resolução que acabou resultando no
estabelecimento da Sociedade Bíblica Britânica
e Internacional, uma organização que tem
p r o m ov i d o a
venda de Bíblias
a p r e ç o s
razoáveis em
todo o mundo.
D e s d e
então, a Bíblia
tem sido o livro
mais vendido no
mundo, ano
após ano. Pode ser encontrada na maioria dos
lares do mundo ocidental. Infelizmente, em
muitos desses lares, ela se encontra em uma
prateleira, juntando pó.
Nos dias de Jó, não havia Bíblias como as
conhecemos hoje, mas ele valorizava as
palavras faladas de Deus mais do que o seu
próprio alimento. Não deveríamos nós
valorizar a Palavra escrita de Deus do mesmo
modo?
AUTOR DESCONHECIDO
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PROGRAMA DE

QUALIDADE

DE VIDA

Leitura para essa semana:
Página 111 e 112 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de Cristo”.
Curados para viver na presença de
Deus (2)
Texto para meditar: Salmos 32.
Amados, não podemos abrir mão
da nossa humanidade, porque temos
que conviver todos os dias com a
natureza caída de Adão. Só nos
livraremos dela depois da morte, ou
depois do arrebatamento da igreja,
mas essa natureza caída estará
sempre nos puxando para o mal,
pois ela não se converte. Temos
ainda que carregar um corpo que
está sempre sofrendo
modificações químicas, que
mudam tremendamente o
nosso compor-

tamento. E com isso, sem percebermos,
temos reações com as pessoas que, mais
tarde, observando nossas atitudes,
duvidaremos ter feito tais coisas.
Neste programa de qualidade de vida,
gostaria muito de chamar a atenção de
todos para o cuidado com a saúde do seu
corpo, para que possam ter uma
qualidade de vida espiritual melhor,
tendo alguns cuidados como: Ter uma
boa alimentação e ter uma noite de sono
de qualidade (saiba que não é dormir
demais, e sim qualidade de sono) - como
não sou médico e nem especialista neste
assunto, vou passar algumas
informações que li e que ouvi do meu
médico - uma pessoa normal, precisa de
quatro horas de sono de qualidade, isto
é, apagar totalmente, sem ansiedades e
preocupações. Pois segundo o meu
médico e o que li, muitos deitam e
aparentemente dormem, mas o cérebro
não descansa, e por isso se tornam
pessoas sempre cansadas, irritadas,
ansiosas e impacientes com os outros,
principalmente com os seus íntimos.
Aprendi que comer bem, também
n ã o é co m e r m u i to, m a s co m e r
alimentos de qualidade, como frutas,
verduras e etc., tudo com equilíbrio. E
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comer apenas o suficiente para nos
satisfazer, pois algumas pessoas comem
com os olhos e esquecem o tamanho do seu
estômago, o que prejudica terrivelmente o
seu organismo, levando a doenças terríveis
como diabetes, hipertensão e outras. Tudo
isso mexe muito com o nosso metabolismo,
nos mudando sem que venhamos a
p e r c e b e r, e m o d i f i c a n d o n o s s o
comportamento.
Devemos ir sempre ao médico e fazer
exames periódicos, ao invés de esperar ficar
doente ou ter uma crise para ir ao médico.
Leia este versículo: 1 Coríntios 3:17 - Se
alguém destruir o templo de Deus, Deus o
destruirá; porque o templo de Deus, que
sois vós, é santo.
Saiba que não é só bebendo, fumando e
indo para as noitadas que fazemos mal ao
nosso corpo e o destruímos, mas é também
comendo mal, dormindo mal e vivendo sem
disciplina, sem ter hora certa para fazer as
coisas.
O que fez Jesus suportar tudo como
homem, foi o fato DELE se cuidar, pois
seguia os padrões bíblicos de alimentação e
tinha, apesar de todas as pressões que
sofria, uma vida saudável. Além disso,
tinha uma vida de oração e intimidade com
o seu PAI, e também, acima de tudo, o
propósito de vida de obedecer ao Pai.
Tem muita gente querendo cuidar só de
sua vida espiritual, e esquece que somos
trinos e únicos, completos como ser
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humano. Leia este versículo: 1Ts 5:23 - E o
mesmo Deus de paz vos santifique em tudo;
e todo o vosso espírito, e alma, e corpo
sejam plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso
Senhor Jesus Cristo.
Devemos santificar o espírito (orando,
jejuando, lendo a palavra e obedecendo a
Deus), a alma (transformando a mente e
tirando o EU do governo, e estabelecendo o
Espírito Santo), e o corpo (tendo cuidado
com ele e o tratando como templo de
Deus).
1. Você vive para fazer só a sua vontade e o
que te interessa? ( Salmos 32:1 a 7).
2. Você acha que comer desordenadamente e dormir mal não são pecados
iguais a beber e fumar? (Salmos 32:8 a 11).
Por Pastor Paulo Pereira

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo
ENCONTRO COM DEUS?

VOCÊ
Informe-se com o Pra. Tânia

2ª feira – Mateus 19, 20, 21 / 3ª feira – Mateus 22, 23, 24
4ª feira – Mateus 25, 26, 27, 28 / 5ª feira – Marcos 01, 02, 03
6ª feira – Marcos 04, 05, 06 / Sábado – Marcos 07, 08, 09
Domingo – Marcos 10, 11, 12
Período atual: Quadragésima segunda semana
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DISTRIBUINDO A
PALAVRA DA VIDA
Portas Abertas 20/07/2013
«Não deixe de falar as palavras deste
Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de
noite, para que você cumpra fielmente tudo
o que nele está escrito. Só então os seus
caminhos prosperarão e você será bem
sucedido.» Josué 1.8
Distribuição é outra importante forma
de atuação da Portas Abertas em países do
mundo muçulmano nos quais a Igreja sofre
perseguição. Todos os anos, a organização
entrega diversos tipos de material cristão
como Bíblias de estudo, Bíblias infantis,
Novo Testamento, livros de discipulado,
livros para a família e folhetos. Isso torna a
Palavra de Deus e seus ensinamentos mais
acessíveis aos cristãos.
A distribuição de materiais é parte da
missão da Portas Abertas, cujo trabalho de

auxílio aos cristãos perseguidos foi iniciado,
há quase 60 anos. O trabalho se iniciou
exatamente por meio da distribuição de
Bíblias, feita pelo Irmão André nos países
que compunham o bloco comunista da
antiga União Soviética.
Hoje, essa distribuição alcança lugares e
contextos muito diferentes da Europa, mas
serve a cristãos que sofrem com a
perseguição e encontram seu consolo na
Palavra de Deus, como o pastor Abachi, do
Níger: "Esse apoio que vocês nos dão é de
grande alívio. Precisamos
desesperadamente de Bíblias, mas os
membros de nossa igreja não têm recursos
para comprá-las. Louvo a Deus por ter
enviado vocês para nos trazer estes
presentes".
Outro cristão do país comentou:
"Muitos cristãos não podem ter sua própria
Bíblia, mas graças a Deus, por meio da
Portas Abertas, muitos cristãos agora têm a
Palavra para ler em sua própria língua".

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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TUDO QUE DEUS FAZ É BOM

Há muito tempo, num Reino distante,
havia um Rei que não acreditava na bondade
de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre
lhe lembrava dessa verdade. Em todas
situações dizia:
− Meu Rei, não desanime, porque Deus é
bom!
Um dia, o Rei saiu para caçar juntamente
com seu súdito, e uma fera da floresta atacou o
Rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém
não evitou que sua Majestade perdesse o
dedo mínimo da mão direita.
O Rei, furioso pelo que havia acontecido, e
sem mostrar agradecimento por ter sua vida
salva pelos esforços de seu servo, perguntou a
este:
− E agora, o que você me diz? Deus é
bom? Se Deus fosse bom eu não teria sido
atacado, e não teria perdido o meu dedo.
− Meu Rei, apesar de todas essas coisas,
somente posso dizer-lhe que Deus é bom, e
que mesmo isso, perder um dedo, é para seu
bem!
O Rei, indignado com a resposta do súdito,
mandou que fosse preso na cela mais escura e
mais fétida do calabouço.
Após algum tempo, o Rei saiu novamente
para caçar e aconteceu dele ser atacado, desta

vez por uma tribo de índios que vivia na selva.
Estes índios eram temidos por todos, pois
sabia-se que faziam sacrifícios humanos para
seus deuses.
Mal prenderam o Rei, passaram a
preparar, cheios de jubilo, o ritual do sacrifício.
Quando já estava tudo pronto, e o Rei já estava
diante do altar, o sacerdote indígena, ao
examinar a vitima, observou furioso:
− Este homem não pode ser sacrificado,
pois é defeituoso! Falta-lhe um dedo!
E o Rei foi libertado. Ao voltar para o
palácio, muito alegre e aliviado, libertou seu
súdito e pediu que viesse em sua presença. Ao
ver o servo, abraçou-o afetuosamente
dizendo-lhe:
− Meu Caro, Deus foi realmente bom
comigo! Você já deve estar sabendo que
escapei da morte justamente porque não tinha
um dos dedos. Mas ainda tenho em meu
coração uma grande dúvida: Se Deus é tão
bom, por que permitiu que você fosse preso
da maneira como foi? Logo você, que tanto O
defendeu!
O servo sorriu e disse:
− Meu Rei, se eu estivesse junto contigo
nessa caçada, certamente seria sacrificado em
teu lugar, pois não me falta dedo algum!
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Leitura para essa semana:
Página 113 e 116 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de
Cristo”.
Curados para viver na presença de
Deus (3)
Texto para meditar: 2 Pedro 3:8 ao
18.
Amados, devemos viver crendo
que Jesus voltará hoje, daqui a alguns
instantes. Por isso, devemos estar
vigilantes, guardado com zelo e com
muito temor de Deus nossas vidas,
sempre na presença de Deus, pois o
diabo tem algumas vantagens que
desconhecemos por ignorância. Por
exemplo, não podemos confundir
nosso estado emocional, que as
vezes sofre efeitos hormonais que
desconhecemos, e psicológicos
que não entendemos, porque
ficamos expostos a tantas
diversidades na vida
que são

imprevisíveis, e nunca nos preparamos.
Tudo isso traz muitas mudanças em
nosso comportamento, e quem olha de
fora, pode não entender algumas de
nossas reações se não souber o que de
fato está acontecendo. Assim, colocarão
em dúvida nosso cristianismo, e por essa
razão, gostaria muito de sugerir aos
amados irmãos que orassem mais por
transformações, para que se
assemelhem mais a Jesus, e menos pelas
necessidades materiais que temos.
Nossa fome de Deus, por transformação,
deverá ser maior do que nossas
necessidades pessoais e materiais (como
casa, carro, ou qualquer outro tipo de
riqueza que o mundo possa oferecer),
pois devemos buscar a riqueza da
transformação, porque esta sim, nos
levará para a eternidade em Jesus Cristo.
Agora pense bem, se precisamos nos
parecer com Jesus, como poderemos
alcançar essa meta vivendo longe dEle e
sem ter uma vida de oração, exposta à
ação do seu Espírito, sem conhecê-lo e
sem estudar sua palavra, conhecer seu
modo de vida, seu caráter, ou a
motivação de suas decisões? Somente
colocando para Ele o desejo de sermos
transformados com fé, e a certeza do que
pode ser feito na vida de uma pessoa,
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como ocorreu com Moisés e Paulo, que até
mataram pessoas, e um se transformou no
homem mais manso da terra, e o outro
escreveu Coríntios 13 - E isso só poderia
acontecer através do poder da ação de
Deus sobre eles.
Mas será que isso poderá acontecer
comigo e com você hoje, num mundo tão
conturbado? Eu acredito que sim, pois
minha oração diária é para que eu me
transforme num homem manso, sábio e de
oração, e quando oro por isso, creio que
Deus meu Pai poderá me transformar
plenamente. Entretanto, quando saio com
uma atitude errada do padrão que busco,
tenho plena consciência de que não foi
Deus que falhou, mas que simplesmente
estou num processo de crescimento e não
faço do meu erro um martírio, e sim um
alerta para vigiar mais.

Sabendo que Aquele que começou a
boa obra em minha vida não desiste de
mim, e nem eu dEle, e sabendo também
que estarei exposto à sua ação até a morte,
estou certo que essa transformação que só
Deus pode realizar vai se cumprir, e que
juntos alcançaremos nosso propósito de
uma transformação maravilhosa.
1. Onde está o foco de suas necessidades no que perece (como bens materiais), ou
em sua transformação, que garantirá sua
eternidade com Cristo? ( 2 Pedro 3. 8 a 11).
2. Sua necessidade das coisas espirituais
são maiores que as necessidades
materiais? (2 Pedro 3. 12 ao 16).
3. Qual o Jesus que você conhece, o que os
homens sem temor apresentam ou o Jesus
da Bíblia? (2 Pedro 3. 17 e 18).
Por Pastor Paulo Pereira

INSCRIÇÕES ABERTAS

RA
E L E IT U
D
O
N
A
PL

2ª feira – Marcos 13, 14, 15, 16 / 3ª feira – Lucas 01, 02, 03
4ª feira – Lucas 04, 05, 06 / 5ª feira – Lucas 07, 08, 09
6ª feira – Lucas 10, 11, 12 / Sábado – Lucas 13, 14, 15
Domingo – Lucas 17, 18, 19
Período atual: Quadragésima terceira semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

PERSEVERANÇA EM
MEIO À GUERRA
Portas Abertas 26/07/2013
"Na minha angústia clamei ao Senhor; e
o Senhor me respondeu, dando-me ampla
liberdade." Salmos 118.5
A Síria está em guerra civil há mais de
dois anos. A situação de seus habitantes –
inclusive dos cristãos, que representam
cerca de 10% da população – é crítica.
"Os cristãos que moram próximos uns
dos outros se reúnem para orar. Homs é
uma cidade fantasma, e a situação das
pessoas não é estável. Os cristãos que
foram embora de Homs souberam depois
q u e s u a s ca s a s fo ra m i nva d i d a s e
saqueadas. As pessoas da cidade não
dispõem de recursos nem mantimentos, e
isso torna a situação desesperadora", diz
um cristão sírio.
Alguns cristãos querem deixar o país,
mas outros dizem que não há como fazê-lo.
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Eles afirmam: "Nascemos e crescemos
aqui, e aqui vamos ficar, não importa o que
aconteça, mesmo que tenhamos de
morrer".
Vários pastores compartilham o temor
que muitos cristãos têm sobre uma possível
queda do governo do presidente Assad, o
que pode piorar drasticamente a situação
deles. Em geral os cristãos encontram força
na sua fé e tentam manter sua atitude
positiva confiando que Deus tem uma
resposta e trará a paz à Síria novamente. "A
Igreja está orando sem cessar. Oramos
muito e confiamos na poderosa mão de
Deus", compartilhou um dos pastores da
capital, Damasco.
Pedidos de oração
Interceda pelas milhares de pessoas
que, por causa da guerra civil, perderam
suas casas e ente queridos.
Interceda pelo fim da instabilidade
política que o país atravessa.
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SERMÃO DO PAI DA NOIVA

Fato real. Esse é um pequeno discurso de
um pai, no momento em que, no casamento de
sua filha, pára no momento em que a entregaria
às mãos do noivo para contar a ele uma
pequena história e dar um conselho. Um
momento emocionante e ao mesmo tempo
engraçado, em que o pai conta de maneira
breve a trajetória da sua filha até aquele
momento.
Phillip, quero te contar uma história. E como
todas as histórias legais, ela começa assim: “Era
uma vez...”
Havia um pai, e caso não tenha notado, esse
pai sou eu. Esse pai tinha um lindo filho pequeno
e era muito feliz. Mas um dia ele descobriu que
sua mulher ia ter outro bebê. Daí eu orei:
“Senhor, se for da Tua vontade, que seja
uma menina”. E assim foi.
Fui a primeira pessoa a pegá-la no colo. Eu
olhei pra ela e disse: “Senhor, faça com que ela
seja como sua mãe é”. E Ele a fez assim. Ela era
amável, caridosa, muito boa e muito gentil.
Mas daí eu percebi que estava sendo
esquecido.
Daí eu disse: “Senhor, faça com que ela seja

como eu”. E Ele fez!
Ela conseguia dirigir um caminhão e um
trator e ainda conseguia carregar feno nas
costas. Percebe o que tá levando pra casa?
Mas ao mesmo tempo, ela tinha suas
opiniões, era muito emocional, cabeça dura.
Daí eu disse: “Senhor vamos acertar logo
isso, faça com que ela seja como Você!”. E Ele
assim fez.
Ele a deu o desejo de ajudar as pessoas. Ela
ama pessoas. Deu sua vida pra ser um
enfermeira. Trouxe pessoas de volta da morte.
Segurou a mão de pessoas que respiraram pela
última vez. Ainda a deu um coração voltado pra
missões e, assim, ela viajou pelo mundo inteiro
empurrando canoas rio acima, deitada no chão
enquanto balas era disparadas lá fora, para que
pudesse falar de Jesus para as pessoas.
Mas ainda faltava alguma coisa. Por isso eu
orei: “Senhor, a faça feliz”. E foi assim que ela te
conheceu. Vê o olhar no rosto dela? Eu nunca
tinha visto até o dia em que te conheceu. Te
agradeço por isso.
Hoje te dou a melhor coisa que tenho pra
dar. E antes de fazer isso, só quero que saiba o
quanto eu e Deus trabalhamos pra deixá-la
pronta. Por isso, Phillip, te dou minha filha,
imaginando que não vá se importar por eu te
dar só mais um conselho:
Eu e Deus trabalhamos bastante. Não
estrague isso.
O vídeo foi compartlhado na página da
Comunidade no Facebook, no dia 26 de julho de
2013.

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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Leitura para essa semana:
Página 116 e 118 do livro "O
Mestre da Sensibilidade" de
Augusto Cury, volume 2 da série
"Análise da Inteligência de
Cristo".
Curados para quebrar e destruir
os muros das inimizades
Texto para meditar: João 4:1 a 42.
Os samaritanos eram judeus
desviados. Note que a mulher
samaritana chama Jacó de pai,
então, eles eram judeus que não
seguiam a lei, porque se casavam
com pessoas de outros povos. Se
aquela mulher vivesse em Jerusalém,
teria sido apedrejada, pois já havia
tido cinco homens por marido e o que
estava com ela, era casado, mas
ninguém em Samaria se importava,
pois todos viviam à margem da lei
de Deus. Note que em João 4:3-4,
Jesus está se dirigindo para a
Galiléia (que significa Circuito),
província que compreendia
a parte norte da
Palestina

. A palavra "Galícia" significa para as
nações na Galiléia, que existe um mar
com quatro braços que dá para todas as
nações (os quatro braços são como os
quatro evangelhos, que precisam ser
pregados para todo o mundo), mas como
poderemos ir sem "ter que passar em
samaria" - João 4:4 diz: E era-lhe
necessário passar por Samaria.
Isso significa que para fluir nosso
ministério, nossa vida e nosso chamado,
é necessário acertar as contas com o
nosso passado e com todas as pessoas
que temos uma barreira ou questões
pessoais.
Veja os critérios que Jesus usou:
primeiro, quebrou o gelo abrindo a porta
para o diálogo. Jesus lhe pede um favor, se
mostra menor que ela (vs.7), não aceitou
a afronta e nem se importou com o
passado (vs. 9); Jesus entra no verdadeiro
propósito e esquece-se do seu pedido,
pois foi só a abertura de um tema que Ele
queria desenvolver - a sede da alma
humana pelo amor de Deus - e mostra a
ela que ELE tinha uma água para lhe dar, e
não para receber dela (vs. 10), mas ela
continua com uma visão humana e
legalista, fazendo questão de lembrar a
Jesus que ela também é filha de Jacó, pois
isso para Jesus serviria como mais uma

www.amaivos.org

afronta, mas Jesus uma vez mais não aceita a
afronta e continua em seu propósito - falar
do amor de Deus (vs. 11-13). Então, Jesus
desperta a sede da mulher quando revela os
efeitos da água que ELE tinha para oferecer,
e tudo isso aconteceu porque ELE não
entrou nas questões que os separava, mas
no que poderia restaurar o relacionamento o amor de Deus (vs. 14). Agora, com a sede
da mulher despertada, Jesus vai conduzí-la
para a confissão do seu pecado, para depois
oferecer a água - o caminho da adoração (vs.
15 a 20). Jesus mostra a ela que os Judeus
estavam certos, seguindo o caminho da lei e
ela já não está mais resistente, pois já
confessou seu pecado e não se ofende com
mais nada, pois já está reconciliada. Então
Jesus revela algo ainda maior, que vai chegar
um momento em que não serão os homens
que buscarão a Deus, mas Deus é que estará
a procura dos homens. Jesus revela para a
samaritana algo tremendo, que ela foi a
primeira a ser encontrada na hora em que
Deus começou a procurar, e foi naquele
instante que tudo começou - com ela (vs. 21
ao 27). E nesse momento, aquela mulher se
sente tão saciada da água que Jesus lhe deu,
que ela larga o cântaro e corre um
quilometro e meio de volta a cidade, para
anunciar a água da vida, e todos vão com ela
para beber. Quando os samaritanos chegam
ao poço, encontram os judeus que eram
seus inimigos, e Cristo, que os recebe e fala
com eles e isso os impacta tanto que todos
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crêem (vs. 28 até 42). Notem que Jesus
saciou também sua sede e sua fome fazendo
a vontade de Deus (vs. 34). Jesus deixa claro
para seus discípulos que os campos estão
brancos, isto é, já estão estragando,
portanto, não podemos perder tempo com
as ofensas.
1. Você é um prisioneiro do passado? Mas
você precisa voltar lá atrás para consertar o
que ficou errado? (João 4:4 a 9).
2. Você está disposto a dar o primeiro passo
para o conserto e não aceitar as afrontas?
(João 4:10).
3. Quem está no governo de sua vida, Deus
ou as mágoas e afrontas? (João 4:13-14).
Por Pastor Paulo Pereira

2ª feira – Lucas 20, 21 / 3ª feira – Lucas 22, 23, 24
4ª feira – João 01, 02, 03 / 5ª feira – João 04, 05, 06
6ª feira – João 07, 08, 09 / Sábado – João 10, 11, 12
Domingo – João 13, 14, 15
Período atual: Quadragésima quarta semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

PARABÉNS PARA
Antônio Barbosa (25/08)
Jefferson Vidal (27/08) Acelina Almeida (09/08)
Natália Garcia (29/08) Nicolas (06/08)
Edmilson Moura (23/08) Luciana Mendes (13/08)
Rafael Silveira (26/08)
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A MESA DO VELHO AVÔ

Um frágil e velho homem foi viver com
seu filho, nora, e o seu neto mais velho de
quatro anos. As mãos do velho homem
tremiam, e a vista era embaralhada, e o seu
passo era hesitante.
A família comeu junto à mesa. Mas as
mãos trêmulas do avô ancião e sua visão
falhando, tornou difícil o ato de comer.
Ervilhas rolaram da colher dele sobre o
chão. Quando ele pegou seu copo, o leite
derramou na toalha da mesa. A bagunça
irritou fortemente seu filho e nora:
"Nós temos que fazer algo sobre o
Vovô," disse o filho. "Já tivemos bastante do
seu leite derramado, ouvindo-o comer
ruidosamente, e muita de sua comida no
chão".
Assim o marido e esposa prepararam
uma mesa pequena no canto da sala. Lá ,
Vovô comia sozinho enquanto o resto da
família desfrutava do jantar.
Desde que o Avô tinha quebrado um ou
dois pratos, a comida dele foi servida em
uma tigela de madeira. Quando a família
olhava de relance na direção do Vovô, às
vezes percebiam nele uma lágrima em seu
olho por estar só.
Ainda assim, as únicas palavras que o
casal tinha para ele eram advertências
acentuadas quando ele derrubava um garfo
ou derramava comida.
O neto mais velho de quatro anos
assistiu tudo em silêncio. Uma noite antes
da ceia, o pai notou que seu filho estava
brincando no chão com sucatas de madeira.

Ele perguntou docemente para a criança,
"O que você está fazendo? "Da mesma
maneira dócil, o menino respondeu:” Oh,
eu estou fabricando uma pequena tigela
para Você e Mamãe comerem sua comida
quando eu crescer." O neto mais velho de
quatro anos sorriu e voltou a trabalhar. As
palavras do menino golpearam os pais que
ficaram mudos. Então lágrimas começaram
a fluir em seus rostos.
Entretanto nenhuma palavra foi falada,
ambos souberam o que devia ser feito.
Aquela noite o marido pegou a mão do
Vovô e com suavidade o conduziu para a
mesa familiar. Para o resto de seus dias de
vida ele comeu sempre com a família. E por
alguma razão, nem marido nem esposa
pareciam se preocupar mais quando um
garfo era derrubado, ou leite derramado,
ou que a toalha da mesa tinha sujado.
As crianças são notavelmente
perceptivas. Os olhos delas sempre
observam, suas orelhas sempre escutam, e
suas mentes sempre processam as
mensagens que elas absorvem. Se elas nos
veem pacientemente providenciar uma
atmosfera feliz em nossa casa, para nossos
familiares, eles imitarão aquela atitude
para o resto de suas vidas.
O pai sábio percebe isso diariamente,
que o alicerce está sendo construído para o
futuro da criança.
Sejamos sábios construtores de bons
exemplos de comportamento de vida em
nossas funções. (leia Dt. 6)

Lembre-se
também do Mandamento que Deus nos deixou: "Honra o teu pai e tua
amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos

S
U
S
E
J
SOBR
NOME

O
E TO D

NOME

COMUNIDADE

AMAI-VOS
Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio (22) 2648-4909
BOL ETIM INFO RMATIVO NO 463 - 11 DE AGO STO DE
2013

PROGRAMA DE

QUALIDADE

DE VIDA

Leitura para essa semana:
Página 118 e 119 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de
Cristo”.
Curados para ter atitudes certas
no dia mau
Texto para meditar: Efésios 6:10−20.
Durante toda sua vida, Jesus
pregou sobre o amor e ensinou coisas
que para nós seria impossível um ser
humano suportar e realizar. Creio eu,
que quando Jesus declarou esse
texto, alguém poderia dizer - Está
louco! Como alguém pode reagir de
tal maneira? Veja o que Ele disse:
Mateus. 5: 38−45 - Ouvistes que
foi dito: Olho por olho e dente por
dente.
“Eu, porém, vos digo que
não resistais ao mal;
mas, se

qualquer te bater na face direita,
oferece-lhe também a outra; e ao que
quiser pleitear contigo e tirar-te a
vestimenta, larga-lhe também a capa; e,
se qualquer te obrigar a caminhar uma
milha, vai com ele duas. Dá a quem te
pedir e não te desvies daquele que
quiser que lhe emprestes. Ouvistes que
foi dito: Amarás o teu próximo e
aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém,
vos digo: Amai a vossos inimigos,
bendizei os que vos maldizem, fazei bem
aos que vos odeiam e orai pelos que vos
maltratam e vos perseguem, para que
sejam filhos do Pai que está nos céus;
porque faz que o seu sol se levante sobre
maus e bons e a chuva desça sobre justos
e injustos.”
E tudo isso Jesus provou que ELE
poderia realizar, e o fez na cruz. E foi
nesta cruz que Ele provou a obediência
que dizia ter ao Pai, e o amor que tinha
por todos os que se faziam seus inimigos.
Pois Ele, em seu coração, nunca teve
ninguém por inimigo, mas entendeu que
todos nós, ao longo da vida, temos dias
maus. Mas como se comportar neste dia
mau? Veja o que Paulo, apóstolo de
Jesus, nos ensina:

www.amaivos.org

“Efésios 6: 13 ao 18 - Portanto, tomai
toda a armadura de Deus, para que possais
resistir no dia mau e, havendo feito tudo,
ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo
cingidos os vossos lombos com a verdade, e
vestida a couraça da justiça, e calçados os
pés na preparação do evangelho da paz;
tomando, sobretudo o escudo da fé, com o
qual podereis apagar todos os dardos
inflamados do maligno. Tomai também o
capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus, orando em todo
tempo com toda oração e súplica no
Espírito e vigiando nisso com toda
perseverança e súplica por todos os santos.”
Precisamos saber que os elementos
desta armadura são de Deus e nada provém
de nós, vejam:
Primeiro, fazer tudo certo e ficar firme
(pois o fato de ter feito o certo não significa
que tudo vai dar certo. Lembre-se que
Jesus fez tudo certo e teve que enfrentar a
cruz para finalizar sua missão); veja a
verdade (protegendo o lombo onde está o
rim, e onde está a coluna, pois às vezes
ficamos cansados de tantas lutas que
abalam nossa estrutura de sustentação e
com as verdades que já aprendemos); Deus,
o Pai (Jeremias 10:10); Jesus (João 14:6); o
Espírito Santo (João 14: 17); a Palavra de
Deus (João 17:17); e a Lei do Senhor - Torá
(Salmos 119:142 e Gálatas 6:2).
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A couraça - guarda o coração, os
sentimentos, os julgamentos que fazemos.
Por isso, devemos sempre pensar em
justiça, mas não nos nossos padrões, e sim
nos padrões de Deus, pois nós julgamos os
atos das pessoas e não conhecemos a
história delas, mas Deus sabe o porquê das
atitudes e compreende as pessoas, e nós
devemos fazer o mesmo.
O evangelho da paz - todas as nossas
atitudes devem ser direcionadas buscando
paz, pois vivemos segundo a palavra de
Deus.
O escudo da fé - isso significa que nossas
ações são baseadas no que cremos e não no
que vemos (2 Coríntios 5:7), sabendo que se
estamos na fé, o inimigo irá lançar dardos
para nos enfraquecer.
O capacete da salvação - nossa mente
sempre lembrando o que Jesus passou por
nós na Cruz; e a espada do Espírito - sempre
declarando a palavra em qualquer ocasião.
1. já teve um dia muito mau? (Efésios
6:13). Como você reagiu?
2. Hoje você estaria preparado para
tomar as atitudes certas? Como você está
na sua intimidade com o Senhor para isso?
(Efésios 6:10).
Por Pastor Paulo Pereira
2ª feira – João 16, 17, 18 / 3ª feira – João 19, 20, 21
4ª feira – Atos 01, 02, 03 / 5ª feira – Atos 04, 05, 06
6ª feira – Atos 07, 08, 09 / Sábado – Atos 10, 11, 12
Domingo – Atos 13, 14, 15
Período atual: Quadragésima quinta semana
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PARABÉNS PARA

Você sabia que pode constribuir
com o Projeto PAI depositando
mensalmente na conta corrente
do Ministério Amai-vos?
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

Iago Barbosa (10/08)
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ADOTE SEU FILHO

Um rapaz, filho de um advogado
famoso por seus livros na área de Direito,
compareceu ao tribunal, acusado de
falsificação de cheques. O juiz, um velho
amigo de seu pai, dirigiu-se a ele dizendo
com rispidez: “Rapaz, você se lembra de
seu pai? Você o tem desonrado”.
“ L e m b r o - m e p e r f e i t a m e n t e ”,
respondeu o jovem, com bastante calma.
E prosseguiu: “Quando eu o procurava
para lhe pedir conselhos ou companhia,
ele sempre respondia: 'Vá embora,
menino, eu estou ocupado'. Assim, meu
pai terminou de escrever os livros e aqui
estou eu”. (David Merkh)
Quando os pais se omitem na tarefa de
educar os filhos, é certo que alguém
assumirá esse papel. Num terreno onde
nada se cultiva, o mato não demora a
tomar conta. Às vezes, mesmo tomando
os cuidados necessários, o mato brota e
sufoca as plantas.
Uma recente campanha contra as
drogas, tinha como tema: “Adote seu
filho, antes que um traficante o faça”. Uma
frase dura, mas bem próxima da
realidade. E não apenas traficantes, mas
diversos outros “pais adotivos” podem
levar filhos e filhas para longe do caminho
ideal.
As palavras do livro de Deuteronômio,
capítulo 6, versículo 6 e 7 (NTLH), por isso,
são atualíssimas: “Guardem sempre no
coração as leis que eu lhes estou dando
hoje e não deixam de ensiná-las a seus

filhos”. Mas notemos que Deus pede
primeiro aos “adultos” que guardem as
suas leis. Então, pede que as ensinemos
aos nossos filhos. Os pais devem ser os
primeiros a conhecerem a vontade de
Deus e tê-la presente em suas vidas, para
que possam transmiti-las com amor e
alegria aos seus filhos, educando-os no
caminho do Senhor e livrando-os das
mãos de falsos “pais adotivos”, que
certamente irão prejudicá-los.
“Adote” o seu filho! Ensine a ele a
vontade de Deus. Nada substitui a
educação vinda dos pais na vida de uma
criança, tendo sempre como exemplo o
amor de Deus, que deu o seu próprio Filho
para morrer em favor de todos nós.
“Ame o Senhor, o seu Deus, de todo
coração, de toda a sua alma e de todas as
suas forças. Que todas estas palavras que
hoje lhe ordeno estejam em seu coração.
Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse com eles quando estiver
sentado em casa, quando estiver andando
pelo caminho, quando se deitar e quando
se levantar.” Dt 6:5-7
Oremos: Senhor Deus, ajuda-nos a
conhecermos e vivermos a tua santa
vontade, para assim, ensinarmos também
a nossos filhos o caminho da salvação. Em
nome de Jesus, amém!Lembre-se
também do Mandamento que Deus nos
deixou: "Honra o teu pai e tua mãe para
que se sejam muitos os seus dias sobre a
terra" (Êx. 20:12 )

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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Leitura para essa semana:
Página 120 e 123 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de Cristo”.
Curados para ter atitudes certas no
dia mau (2)
Texto para meditar: Mateus 7:1- 23
O tema que vamos discutir fala a
respeito de julgamentos, decisões por
impulso e sobre fazer o que é certo.
Pense bem: Ao ver uma pessoa passar
por você no trânsito, correndo de
forma perigosa, não importa se você
está no seu carro, no carro de alguém,
ou mesmo no ônibus, a fala é quase
sempre a mesma - “Quem esse doido
pensa que é?... depois sofre um
acidente e coloca a culpa em Deus!” ou
então “Deve ser um desses drogados...”
Tudo isso acontece porque julgamos as
pessoas pelos seus atos e não pela sua
história.
Por exemplo, você já pensou na
possibilidade do tal maluco no
trânsito ser um cirurgião,
correndo para o hospital
a fim de

salvar a vida de alguém, talvez até de um
parente seu, e você o julgou em seu
coração, podendo até ter lançado alguma
maldição, como “tomara que bata” ou coisa
parecida? E enquanto você o amaldiçoa, ele
pode estar correndo para salvar a vida de
alguém que você ama, e tudo isso porque
você está julgando um ato isolado de uma
pessoa e não conhece toda a sua história.
Agora imagine que seu o carro, ou o
ônibus onde você está parou num sinal de
trânsito e há um tumulto dentro de um
restaurante. Então, você percebe que o
carro do homem que passou correndo está
de porta aberta, e você vê aquele homem
pegar tudo o que está numa das mesas do
restaurante, que estava toda arrumada e
joga com violência no chão, mas o sinal
abre e você tem que partir. Mais uma vez
você vai julgar aquele homem baseando-se
apenas no que viu, pois não teve tempo de
assistir tudo, e não vai imaginar que aquele
homem estava limpando a mesa para
colocar a pessoa que acabou de infartar,
pois ele precisa salvá-la.
Grande parte dos sofrimentos que
acompanho como pastor, são aqueles
causados por coisas que ainda não
aconteceram de fato, pois as pessoas
entram em depressão antes dos fatos
acontecerem, porque constróem em suas
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mentes pensamentos a respeito de coisas que
nunca aconteceram e nem vão acontecer. E
mesmo assim, essas pessoas desfrutam
precipitadamente da dor, das angústias, e
sofrem dias e noites por coisas que nunca
aconteceram, no entanto, deveriam
apresentar tudo diante de Deus e confiar em
seu amor, mas infelizmente, preferem
continuar sofrendo.
Olhem o que a bíblia diz de nosso coração:
Jeremias 17:9 - Enganoso é o coração, mais do
que todas as coisas, é perverso; quem o
conhecerá? E a mesma bíblia diz: Sl.125.1 - Os
que confiam no SENHOR serão como o monte
Sião, que não se abala, mas permanece para
sempre.
Mas a decisão sempre será nossa, não
podemos esquecer que nosso coração é
enganoso e a pessoa que ele mais engana é o
seu próprio dono: Você! Por isso, precisamos
ouvir mais a voz de Deus, e o que se confirma
sempre em Sua palavra.
1. Você tem o hábito de construir
pensamentos sobre uma pessoa, sem antes
conhecer sua história? (Mateus 7:1 a 5).
2. Como você se sente quando as pessoas te
vêem tomando uma atitude errada, que não é
comum do seu caráter? Você aprende com
isso e passa a compreender mais as pessoas
que erram diante de você? (Mateus 7:11 e 12).
3. Você sofre precipitadamente? ( Mateus
7:21 a 23).
Por Pastor Paulo Pereira
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CRISTÃOS EGÍPCIOS NO
MEIO
DO FOGO CRUZADO
.
Portas Abertas 16/08/2013
Um líder cristão local relatou sua visão sobre
os últimos acontecimentos no Egito. Apesar da
violência, da morte e destruição que a
comunidade cristã e muçulmanos não radicais
têm enfrentado, a resposta para a perseguição
e intolerância religiosa sobre a Igreja egípcia
deve ser, no fim das contas, pacífica e gentil
“Uma lista foi divulgada esta manhã na
mídia egípcia, bem como em redes sociais,
contendo nomes e/ou quantidade de igrejas,
mosteiros, escolas e livrarias/lojas cristãs,
farmácias e casas de cristãos que foram
atacados, saqueados, destruídos e,
eventualmente, incendiados ontem por
partidários da Irmandade Muçulmana.
Esses ataques ocorreram em Fayoum, Bani
Suwief, Minya, Assiut, Sohag, Qena, Luxor,
Cairo e Gizé em vingança pela evacuação
forçada de membros da Irmandade
Muçulmana que acampavam nas cidades do
Cairo e de Gizé em protesto à retirada do
presidente Mohamed Mursi do poder. Metade
das 28 províncias do Egito foram colocadas sob
toque de recolher a partir de ontem à noite
(14) após o aumento no número de ataques.
Partidários da Irmandade Muçulmana,
armados com armas de todos os tipos , de
metralhadoras a coquetéis molotov, atacaram
2ª feira – Atos 16, 17, 18 / 3ª feira – Atos 19, 20, 21
4ª feira – Atos 22, 23, 24 / 5ª feira – Atos 25, 26
6ª feira – Atos 27, 28 / Sábado – Romanos 01, 02, 03
Domingo – Romanos 04, 05, 06
Período atual: Quadragésima sexta semana
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cristãos e queimaram suas igrejas, lojas e
casas, primeiro para demonstrar domínio e
poder e, segundo, para punir a multidão de
cristãos que se colocaram contra as políticas
do ex-presidente Mursi e seu regime.
Em Minya, simpatizantes da Irmandade
Muçulmana alojaram-se em uma rua da vila e
abriram fogo contra uma loja/casa cristã ao
longo da noite, até destruir toda a construção.
Nenhuma força policial ou militar estava
presente; não havia ninguém para oferecer
ajuda ou fornecer proteção.
Liguei para um amigo meu, em Minya, e ele
me disse que em determinada aldeia, a
Irmandade Muçulmana proibiu as mulheres
cristãs de andarem nas ruas; se fossem pegas
violando a ordem, seriam mortas. Algumas
muçulmanas têm ajudado suas vizinhas cristãs
indo ao supermercado para elas, a fim de que
não corram risco ao sair de casa. Em uma
empresa, colegas muçulmanas tiveram de
emprestar véus para encobrir suas amigas
cristãs a fim de levá-las às escondidas para
casa.
Em outra aldeia, um cristão que estava
defendendo sua igreja foi morto. Eu não posso
expressar em palavras a maneira que ele foi
assassinado e o que foi feito com o seu corpo!
Em outro lugar da cidade, radicais destruíram
uma igreja e festejaram com seus
companheiros o ato de incendiar o templo.
Um cristão que eu conheço mora bem
próximo a um dos dois locais onde partidários
da Irmandade Muçulmana acamparam ao
longo dos últimos 45 dias. Ele me contou sobre

uma experiência que teve ontem. Após os
manifestantes terem sido forçados a deixar o
lugar, ele voltou para verificar seu
apartamento, que havia abandonado durante
os 45 dias. Andando pelo bairro, ele viu muitos
homens e mulheres confusos, eles falavam
entre si acerca da vitória da Irmandade
Muçulmana sobre o 'inimigo' e louvavam a sua
liderança por isso. Ele me contou:
'Eu tentei odiá-los. Afinal, eles são a causa
de destruição do meu país. Mas, movido por
um poder divino, eu entrei na loja de um
partidário da Irmandade Muçulmana,
localizada no meu prédio. Comprei várias
caixas de garrafas de água e, em lágrimas,
distribuí as garrafas de um homem ao outro,
de uma mulher a outra, até que todos vieram
em minha direção e saciaram sua sede. Eles
não passam de pessoas que precisam do amor
de Cristo assim como todos nós. Não posso
odiá-los, mas sim, ajudá-los', concluiu.”

Você sabia que pode constribuir
com o Projeto PAI depositando
mensalmente na conta corrente
do Ministério Amai-vos?
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

QUARTAS-FEIRAS
20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30
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CAFÉ SUSPENSO
Essa história vai aquecê-lo melhor do
que um café em um dia frio de inverno:
"Entrei em um pequeno café com um
amigo e fizemos o nosso pedido.
Enquanto nos aproximávamos de
nossa mesa, duas pessoas vão até o balcão
e pedem:
- Cinco cafés, por favor. Dois para nós e
três suspenso.
Depois de beberem os café, pagam a
conta e saem.

vestido com roupas surradas, parece um
m e n d i go, e nt ra p e l a p o r ta e p e d e
gentilmente:
- Você tem um café suspenso?
É simples: As pessoas pagam com
antecedência para um café destinado a
alguém que não pode pagar uma bebida
quente."
A tradição com os cafés suspensos
começou em Nápoles, Itália, mas se
espalhou pelo mundo.

Eu pergunto ao meu amigo:
- O que é cafés suspenso?
- Espere um pouco e você verá.
Outras pessoas entram. Duas meninas
pedem um café cada uma, pagam e saem.
O próximo pedido foi para sete cafés e foi
feita por três advogados - três para eles e
quatro 'suspensos'.
Ainda me perguntando o que é este
negócio de "cafés suspenso", curto o sol
quentinho e a bela vista para a praça em
frente ao café. De repente, um homem

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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Ordens que Jesus deixou

1. Fazer a vontade de Deus.
“…porque qualquer que fizer a
vontade de meu Pai, que está nos
céus, este é meu irmão, e irmã, e
mãe.” — Mt. 12:50
Por que devo fazer a vontade de
Deus? Porque a vontade de Deus é
boa perfeita e agradável!
Quem faz a vontade de Deus anda
na contra mão do mundo, pois o
mundo tem como proposta que todo
tipo de relacionamento é com o
propósito de tirar proveito.
Mas quem quer fazer a vontade de
Deus busca relacionamentos para levar
a salvação e uma nova proposta de
vida para os perdidos.
“E não vos conformeis com este
mundo, mas transformai-vos pela
renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja
a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus.” —
Rm. 12:2

2. Amem os seus inimigos:
“Ouvistes que foi dito: Amarás o teu
próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu,
porém, vos digo: Amai a vossos inimigos,
bendizei os que vos maldizem, fazei bem
aos que vos odeiam e orai pelos que vos
maltratam e vos perseguem, para que
sejam filhos do Pai que está nos céus;
porque faz que o seu sol se levante sobre
maus e bons e a chuva desça sobre justos e
injustos.” — Mt. 5:43—45.
Toda proposta que vem de Deus é
complicada, pois ela não vem para nos
agradar, mas para nos revelar algo que
está acima da nossa compreensão natural.
O nosso Deus está sempre nos propondo
ir além do que podemos dar ou oferecer
para Ele. Isso por que Ele está gerando em
nós uma busca maior Dele e, com Ele, nos
tornarmos mais dependentes de Sua ação
sobre nós.
“De sorte que, meus amados, assim
como sempre obedecestes, não só na minha
presença, mas muito mais agora na minha
ausência, assim também operai a vossa
salvação com temor e tremor; porque Deus
é o que opera em vós tanto o querer como o
efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei
todas as coisas sem murmurações nem
contendas; para que sejais irrepreensíveis e

www.amaivos.org

sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio
duma geração corrompida e perversa, entre a
qual resplandeceis como astros no mundo;
retendo a palavra da vida, para que, no Dia de
Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem
trabalhado em vão.” — Fp. 2:12—16
O que Deus quer na verdade é nos usar para
que, através de nossas vidas, Ele possa revelar
Seu amor e o desejo que Ele tem de entrar na
vida das pessoas, abençoar, conduzir todos os
que estão necessitados a um lugar de paz e
alegria que só Ele pode proporcionar pelo Seu
Espírito Santo.
3. Sejamos unidos na igreja:
“Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de
nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos
uma mesma coisa e que não haja entre vós
dissensões; antes, sejais unidos, em um mesmo
sentido e em um mesmo parecer.” — 1Co. 1:10
A unidade dentro da igreja é o que existe de
mais poderoso a favor de todos os membros,
pois é em nossa unidade e através dela que o
Espírito Santo opera a favor de todos e só
fortalece a ação de Deus em nosso meio para
curar, batizar no Espírito Santo, manifestar
todos os tipos de milagres e, assim, todos
somos abençoados.
“Oh! Quão bom e quão suave é que os
irmãos vivam em união! É como o óleo
precioso sobre a cabeça, que desce sobre a
barba, a barba de Arão, e que desce à orla das
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suas vestes. Como o orvalho do Hermom, que
desce sobre os montes de Sião; porque ali o
SENHOR ordena a bênção e a vida para
sempre.” — Sl.133.1—3
Esse salmo deixa bem claro que todas as
bênçãos iniciaram com a unidade.
A unção começa com a unidade, a unidade
atrai unção sobre o sacerdote e, através desta
unção e através da vida do sacerdote, Deus
ordena a benção para todos.
Aprendemos com isso que devemos ser
transparentes, falarmos sempre a verdade e
tratarmos nossas diferenças olho no olho, nos
perdoando, amando e suportando tudo com o
propósito de manter a unidade.
E, se alguém não se importar com isso,
poderá estar comprometendo e impedindo as
bênçãos de Deus sobre toda a igreja.
Por Pastor Paulo Pereira

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
. Amaivos_CFRJ@msn.com

2ª feira – Romanos 07, 08, 09 / 3ª feira – Romanos 10, 11, 12
4ª feira – Romanos 13, 14 / 5ª feira – Romanos 15, 16
6ª feira – 1 Coríntios 01, 02, 03 / Sábado – 1 Coríntios 04, 05, 06
Domingo – 1 Coríntios 07, 08, 09
Período atual: Quadragésima sétima semana
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73 IGREJAS SÃO
QUEIMADAS NO EGITO
"Agora, Senhor, considera as ameaças
deles e capacita os teus servos para
anunciarem a tua palavra corajosamente.
Estende a tua mão para curar e realizar
sinais e maravilhas por meio do nome do
teu santo servo Jesus." Atos 4.29-30
Samir*, colaborador da Portas Abertas
no Egito, disponibilizou a lista de todas as
igrejas queimadas e edifícios cristãos
destruídos nesses últimos confrontos no
Egito. Leia o seu relato:
"Sem dúvida, a última semana de
ataques violentos contra cristãos é
chocante e sem precedentes. É comum
assistirmos incidentes variáveis de ataques
a igrejas por radicais em aldeias ou centros
urbanos; famílias cristãs são perseguidas e
forçadas a migrar de suas cidades de
origem; repetidas formas de discriminação
fazem parte da vida diária dos cristãos
egípcios [também chamados de "coptas"],
independente do lugar onde vivem ou
trabalham.
Mas, a violência sistemática conduzida
contra os cristãos egípcios ao longo dos
últimos cinco dias, deixou a maior Igreja do
Oriente Médio com uma extensa lista de
perdas - e uma série de perguntas que só
Deus pode nos ajudar a responder.

A lista é longa, e pode não significar
muito para um leitor que não tenha visitado
o Egito antes ou não entende a geografia do
país. Mas é certamente doloroso para nós
que visitamos tais congregações!
De acordo com o último relatório,
publicado no Twitter na manhã de 20 de
agosto (terça-feira), pelo Bispo Jeremiah,
membro da Igreja Ortodoxa Copta e chefe
do Centro Cultural Copta, as perdas cristãs
são enormes: 73 igrejas e mosteiros, bem
como 22 edifícios adjuntos de serviços da
igreja (incluindo orfanatos, escolas e
livrarias bíblicas) foram parcial ou
totalmente queimados. Além disso, 212
propriedades privadas coptas foram
atacadas, saqueadas ou incendiadas. A
morte de sete cristãos foi confirmada.
Militantes favoráveis ao presidente
deposto Mohamed Mursi e seu partido, a
Irmandade Muçulmana, são apontados
como os responsáveis por todos esses
ataques. Em resposta à acusação, a
organização lançou a seguinte declaração
em16/08:
'Nossa revolução é pacífica. Vamos
continuar mobilizando as pessoas a
tomarem as ruas sem recorrer à violência e
sem vandalismo, pois essa não é a nossa
abordagem. O vandalismo visa apenas
distorcer a imagem da nossa revolta
pacífica e encontrar justificativas para os
líderes do golpe continuarem a governar o
país'." (Portas abertas 22/ago/2013 )

QUARTAS-FEIRAS
20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30
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Quando andarem dizendo: Paz e
segurança, eis que lhes sobrevirá
repentina destruição, como vem a dor do
parto à que está para dar à luz; e de
nenhum modo escaparão. Mas, vós,
irmãos, não estais em trevas, para que
esse dia como ladrão vos apanhe de
surpresa. I Ts. 5:3 e 4
Quando nosso filho Steve nasceu,
Vesta e eu morávamos em Manaus, junto
ao rio Amazonas. Nossa casa situava-se
nos arredores da cidade. O serviço de
ônibus urbanos parava às 10 horas da
noite e recomeçava às 4 da manhã. Não
havia telefones por perto. Ao aproximarse o tempo da chegada de Steve, consegui
localizar três telefones cerca de um
quilômetro e pouco de nossa casa, para
alguma eventualidade. Assim mesmo,
fomos apanhados de surpresa.
Não que não tivéssemos feito planos
para a chegada de Steve. Nós fizemos.
Mas ele não nasceu quando esperávamos
que nascesse. As dores do parto
começaram à uma e meia da madrugada.
Eu me vesti e corri para o primeiro
telefone tão rápido quanto conseguia.
Era a casa de uma parteira. Bati palmas,
como era costume. Como eu continuasse
a bater, alguns vizinhos acordaram e me
informaram que ela estava de férias.

Corri até uma loja onde havia
telefone. Estava fechada, claro! Então
percebi uma luz que brilhava por trás da
porta de uma padaria. Bati palmas,
expliquei a emergência aos dois
empregados e pedi permissão para usar o
telefone. Eles se desculparam, mas eu
teria que pedir licença ao patrão, que
morava na esquina. Corri até a esquina.
Minhas palmas devem ter causado mau
humor no patrão, pois quando expliquei
minha aflitiva situação e pedi licença para
usar o telefone, ele me disse com termos
bem explícitos que ninguém usaria o
telefone dele àquela hora da noite e
bateu a janela com força.
A essa altura eu estava desesperado.
Finalmente, encontrei alguns homens
que tinham estado bebendo até tarde e
haviam chamado um táxi. Quando lhes
expliquei a situação, com boa vontade me
permitiram usar o táxi que haviam
chamado. Quando entramos no hospital,
era quase tarde demais. Steve nasceu
cinco minutos depois de termos
chegado!
Seja quando for, a segunda vinda de
Cristo apanhará a maioria das pessoas de
surpresa. Você não precisa deixar que
isso lhe aconteça, se estiver sempre
pronto para o Seu retorno (Mt. 24:36-44).

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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Vivendo para agradar a Deus
“Ora, sem fé é impossível
agradar-lhe, porque é necessário
que aquele que se aproxima de
Deus creia que Ele existe e que é
galardoador dos que o buscam” −
Hebreus 11:6
Abraão foi chamado de pai da fé e
amigo de Deus:
“Portanto, é pela fé, para que seja
segundo a graça, a fim de que a
promessa seja firme a toda a
posteridade, não somente à que é da lei,
mas também à que é da fé de Abraão, o
qual é pai de todos nós” − Rm.4.16
(Abraão teve fé independentemente das
circunstâncias).
Davi, um homem segundo coração
de Deus:
“E, quando este foi retirado, lhes
levantou como rei a Davi, ao qual
também deu testemunho e disse:
Achei a Davi, filho de Jessé, varão
conforme o meu coração, que
executará toda a minha
vontade”

− At.13.22
Davi enfrentava gigantes, leões, exércitos
e qualquer coisa simplesmente por saber
que o Senhor estava com ele e era capaz de
fazer as maiores loucuras para adorar a
Deus, ao ponto de ficar nu no meio do povo
e não perceber de tanta alegria por estar
fazendo algo para Deus (levar a Arca para
Jerusalém). Ele fez um clamor alucinado:
“Não me lances fora da sua presença e não
retires de mim seu Espírito Santo”.
O que alegra a Deus?
“E digo isto: Que o que semeia pouco,
pouco também ceifará; e o que semeia em
abundância em abundância também
ceifará” − 2Co.9.6
O dinheiro é visto pelo Senhor como
semente, assim, não poderemos semear
em terra que não tenha sito trabalhada e
preparada pelo Senhor.
A igreja é o solo que Deus estabeleceu na
terra para que façamos investimentos do
que é material no espiritual, pois o dinheiro
está associado a um demônio chamado
mamom. Muita gente mata por dinheiro,
muita gente perde a família trabalhando
demais para ter dinheiro, a prostituição
existe por causa do dinheiro, drogas e
outros vícios. Quando trazemos o dinheiro à
igreja e ofertamos, estamos purificando no
altar uma arma de destruição, um objeto de
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imundice num objeto poderoso nas mãos de
Deus para ser usado em missões, como
sustento de pessoas que vivem em santidade.
Assim, quem oferta está sendo usado para
promover o crescimento do reino de Deus.
O que era oferecido a Deus na época da lei?
Animais que representavam a moeda para
troca na época, mas tinham que ser animas
puros e limpos e não imundos ou com
manchas. Hoje o dinheiro que ofertamos tem
que ser fruto de um trabalho honesto e tem
que ser oferecido com amor a Deus e muita
alegria.
Quando Jesus foi para cruz, ele estava
estabelecendo a oferta que mais agrada a
Deus: um homem justo se oferecendo a Deus
por amor.
“Cada um contribua segundo propôs no seu
coração, não com tristeza ou por necessidade;
porque Deus ama ao que dá com alegria” −
2Co.9.7
O coração de quem oferta deve estar sobre
domínio do Espírito Santo para que receba a
direção certa e a motivação certa para ofertar.
A satisfação será resultado da alegria por
obedecer a voz do Espírito.
“E Deus é poderoso para tornar abundante
em vós toda graça, a fim de que, tendo
sempre, em tudo, toda suficiência,
superabundeis em toda boa obra” − 2Co.9.8
Deus irá abençoar cada vez mais para
motivar quem oferta com alegria para
continuar fazendo com alegria.
“...conforme está escrito: Espalhou, deu aos
pobres, a sua justiça permanece para sempre”
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− 2Co.9.9
Quem está te dando o dinheiro para ofertar
é Deus. Isso que você tem no bolso foi ELE que
te deu e é ELE que garante que te abençoa. O
Senhor está te empurrando em direção ao
milagre.
“...para que em tudo enriqueçais para toda a
beneficência, a qual faz que por nós se dêem
graças a Deus” − 2Co.9.11
É interesse para Deus nos ver felizes e
abençoados para que venhamos dar glórias ao
seu nome com alegria no meio de um mundo
que jaz no maligno. Mas nós nos alegramos no
Senhor e em suas provisões também.
“Porque a administração desse serviço não
só supre as necessidades dos santos, mas
também redunda em muitas graças, que se
dão a Deus” − 2Co.9.12
Quando colocamos as coisas de Deus
incluídas em nossas despesas é como colocar
uma fonte de renda especial onde tudo pode
acontecer.
O resultado na vida dos que vivem para
Deus e sua obra será uma fonte de alegria para
glorificar a Deus.
“...visto como, na prova desta administração,
glorificam a Deus pela submissão que
confessais quanto ao evangelho de Cristo, e
pela liberalidade de vossos dons para com eles
e para com todos” − 2Co.9.13
Quem tem um coração liberal para Deus
recebe de Deus liberação para sua própria
vida!
Por Pastor Paulo Pereira

2ª feira – 1 Coríntios 10, 11, 12 / 3ª feira – 1 Coríntios 13, 14
4ª feira – 1 Coríntios 15, 16 / 5ª feira – 2 Coríntios 01, 02, 03
6ª feira – 2 Coríntios 04, 05, 06 / Sábado – 2 Coríntios 07, 08, 09
Domingo – 2 Coríntios 10, 11, 12, 13
Período atual: Quadragésima oitava semana
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Girlane Canellas (26/09)
Luciana Andrade (02/09)
Pra. Gê Martins (13/09)
Marinete Cruz (14/09)
Camila da Silva (15/09)
José Rodrigues (16/09)
Eric Carvalho (22/09)
Edilane da Silva (09/09)
Ana Cleuza (11/09)

CRISTÃO É PRESO
NA ARGÉLIA
Segundo um membro da Igreja
Protestante da Argélia (EPA), o cristão
Sofiane, da cidade argelina de Biskra, foi
preso sexta-feira, 23 de agosto, pela
Gendarmerie National (força policial militar),
em um ponto de controle localizado cerca de
500 km ao sul de Argel
Sofiane é casado e pai de uma criança. Ele
estava no táxi em direção à cidade de Oran
(cerca de 300 km a oeste de Argel), quando foi
detido por membros da Gendarmerie. A partir
daí, o cristão foi levado a Biskra para ser
interrogado.
Além disso, "a polícia invadiu a casa da
família, levou o computador de Sofiane e
outros itens pessoais", disse a fonte. A
comunidade cristã na Argélia está preocupada
com o fato de Sofiane ainda estar detido.
"Quando a esposa dele foi à delegacia para
obter informações sobre seu marido, disseram
que não poderiam dizer nada".
Na Argélia, 29ª nação na Classificação de
países por perseguição, os cristãos evangélicos
são vistos como um perigo para a sociedade. O
islamismo de tradição sunita é a religião oficial
do país e não se permite que os cristãos
testemunhem. Em março de 2006, foi
aprovado o Decreto 06-03, que restringe cultos
não islâmicos.
(Portas abertas 30/ago/2013 )

QUARTAS-FEIRAS
20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30
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DOBRI DOBREV

Sabe aquele momento no qual você vê
seu dia ser uma tortura, reclama do seu chefe,
algum maluco te corta no trânsito ou até
mesmo quase te atropela e você pensa: “Por
favor, acaba, dia!”. Todo mundo já passou por
dias assim. De certa forma, nessas horas a
gente perde o que chamam de “fé na
humanidade”. Por que as pessoas estão assim,
né? Mas aí você vê coisas como essas logo
abaixo, exemplos de vida que são
indiscutivelmente fantásticos.
Histórias de pessoas como essa existem
aos montes pelo mundo. Milhares de pessoas
caminham, muitas vezes sem destino, por
muitos quilômetros em busca de dinheiro
para sobreviver. Talvez nem todos deem um
destino tão fino e nobre ao pouco que juntam,
mas com certeza eles têm uma história difícil e
merecem o nosso respeito, hoje, falo de um
andarilho em particular.
Eu tô falando de Dobri Dobrev, um
búlgaro que lutou a Segunda Guerra Mundial,
onde perdeu sua audição. Esse cara, nascido
em 1914, perdeu o pai na Primeira Guerra
Mundial, tendo a mãe criado os filhos sozinha.
Perdeu praticamente toda audição por causa
de uma bomba que caiu próximo a ele. Nada
disso o abateu.
Acredito que o simples fato de ter
sobrevivido a uma das maiores catástrofes
geradas pelo homem é que mais motiva o
cidadão. Bem, o bom velhinho caminha todo
santo dia, por cerca de 24 km (contando ida e
volta), para pedir esmolas, de Baylovo

(povoado onde vive) até Sofia, capital. Aliás,
conhecidíssimo na cidade, diga-se de
passagem. Vestimenta simples, feita em casa,
sapato de couro e tal, só tem dois pares, que
também foram feitos por ele, sempre muito
agradecido por cada esmola que lhe é dada
pelo caminho.
Mas pra onde vai essas esmolas que
recebe? Ele vive apenas com sua pensão
mensal de 80 euros e com um parte das
esmolas que recebe. Recentemente
descobriu-se que o senhor de barba e cabelos
grisalhos doou todo o dinheiro que reuniu –
mais de 40.000 euros – para orfanatos, igrejas
e mosteiros búlgaros. São essas atitudes que
mostram seu caráter e o deixam cada vez mais
querido por onde passa.
Digno do respeito de todos.

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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PALAVRA
PASTORAL
Requisitos da Oração Eficaz
Nossa oração, para ser eficaz
precisa satisfazer certos
requisitos:
1. Nossas orações não serão
atendidas se não tivermos fé
genuína, verdadeira. Jesus declarou
abertamente:

nome de Jesus. O próprio Jesus expressou
esse princípio ao dizer: “E tudo quanto
pedirdes em meu nome, eu o farei, para
que o Pai seja glorificado no Filho. Se
pedirdes alguma coisa em meu nome, eu
o farei” (Jo 14.13,14). Nossas orações
devem ser feitas em harmonia com a
pessoa, caráter e vontade de nosso
Senhor.
PEDIRDES EM MEU NOME
A oração em nome de Cristo abrange pelo
menos duas coisas:
1. Orar em harmonia com sua pessoa,
caráter e vontade;

“Tudo o que pedirdes, orando, crê que
o recebereis e tê-lo-eis” (Mc 11.24). Ao
pai de um menino endemoninhado,
Ele falou assim: “Tudo é possível ao
que crê” (Mc. 9.23).

2. Orar com fé em Cristo, na sua
autoridade e com o fim de glorificar tanto
o Pai como o Filho

O autor de Hebreus admoesta-nos
assim: “Cheguemo-nos com
verdadeiro coração, em inteira
certeza de fé” (Hb 10.22), e Tiago
encoraja-nos a pedir com fé, não
duvidando (Tg 1.6; cf. 5.15).

At 3.16 - Orar realmente em nome de
Jesus equivale a dizer que Ele ouvirá
qualquer oração como Ele mesmo oraria.
Não há limite para o poder da oração
quando ela é dirigida a Jesus ou ao Pai com
fé e conforme a sua vontade.

2. Além disso, a oração
deve ser feita em

Mt 17.20 - SE TIVERDES FÉ... NADA VOS
SERÁ IMPOSSÍVEL

www.amaivos.org

Jesus fala de uma fé que pode remover
montanhas, operar milagres e curas, e
realizar grandes coisas para Deus. Que fé é
esta de que Jesus fala?
1. A fé genuína é uma fé eficaz que produz
resultados: nada vos será impossível (v. 20).
2. Esta fé não é uma crença na fé como uma
força ou poder, mas fé em Deus (Mc 11.22).
3. Esta fé é uma obra de Deus que tem lugar
no coração do cristão (Fp 2.13; Mc 9.24).
É a plena certeza que Deus transmite ao
coração, de que nossa oração é respondida
(Mc 11.23). Esta fé é criada interiormente no
crente, pelo Espírito Santo. Não podemos
produzi-la em nós mesmos por meio da
nossa mente (Rm 12.3).
4. Uma vez que esta fé em Deus é um dom
que Cristo comunica ao nosso coração,
importa-nos estar unidos a Jesus e à sua
Palavra e ser mais consagrados a Ele (Rm
10.17; Fp 3.8-14). Dependemos Dele em
tudo: Sem mim nada podereis fazer (Jo 15.5;
Jo 3.27; Hb 4.16; 7.25). Noutras palavras,
devemos buscar a Cristo que é o autor e o
consumador da nossa fé (Hb 12.2). A real
presença de Cristo conosco e nossa
obediência à sua Palavra são a origem e
segredo da fé (9.21; Jo 15.7).
Por Pastor Paulo Pereira
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Refugiados sírios chegam
a mais de 2 milhões
(Portas Abertas – 03/set/2013) A crise na
Síria, que completa dois anos e meio e matou
mais de 100 mil pessoas, provoca o aumento
contínuo de refugiados. O Alto Comissariado
das Nações Unidas para Refugiados (Acnur)
informou que o número de pessoas que
buscam refúgio em outros países ultrapassou a
marca de 2 milhões
Houve um aumento de quase 1,8 milhão de
pessoas que saem da Síria, em apenas 12
meses. Há um ano, o número de sírios
registrados como refugiados ou esperando
pelo registro era 230.671 pessoas.
O alto comissário das Nações Unidas para
Refugiados, António Guterres, disse que a
situação atual no país é de “calamidade
humanitária sem precedentes na história
recente”. “O único conforto é a postura
humanitária demonstrada pelos países da
vizinhança de receber e salvar a vida de tantos
refugiados”, disse.
Mais de 97% dos refugiados sírios estão
abrigados em países vizinhos à Síria,
sobrecarregando a infraestrutura, economia e
dinâmica social da região. A média diária de
fuga é 5 mil sírios. Os locais mais procurados
são o Iraque, a Jordânia, o Líbano e a Turquia.
Amanhã (4), autoridades dos quatro países se
2ª feira – Gálatas 01, 02, 03 / 3ª feira – Gálatas 04, 05, 06
4ª feira – Efésios 01, 02, 03 / 5ª feira – Efésios 04, 05, 06
6ª feira – Filipenses 01, 02 / Sábado – Filipenses 03, 04
Domingo – Colossenses 01, 02, 03, 04
Período atual: Quadragésima nona semana
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reúnem em Genebra (Suíça), na tentativa de
acelerar o apoio internacional para ajudar os
refugiados.
O balanço do Acnur mostra que até o fim de
agosto, os números de refugiados eram 110
mil no Egito; 168 mil no Iraque; 515 mil na
Jordânia; 716 mil no Líbano; e 460 mil na
Turquia. Pelo menos 52% são crianças e
adolescentes com menos de 17 anos. Na
semana passada, o Acnur havia divulgado que
o número de crianças sírias refugiadas havia
ultrapassado a marca de 1 milhão.
Paralelamente, mais de 4,25 milhões de
pessoas estão deslocadas internamente na
Síria, de acordo com estatística de 27 de agosto
do Escritório das Nações Unidas para
Coordenação de Assuntos Humanitários
(Ocha).
O Acnur atua internamente na Síria e sofre
com a escassez dos recursos, pois tem 47% dos
fundos necessários para atender às
necessidades emergenciais dos refugiados
cobertos. Criado em 1950 pela Assembleia
Geral das Nações Unidas, o alto comissariado
tem o objetivo de liderar e coordenar ações
internacionais que solucionem as questões de
proteção a refugiados em todo o mundo. Pelo
estatuto de criação, a prioridade do Acnur é
salvaguardar os direitos e o bem-estar dos
refugiados.

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

PARABÉNS PARA
Aline (01/09)
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As matrículas ainda
estão abertas!
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09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
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CARGOS ELEVADOS

“Mas, havendo-se já fortificado, exaltouse o seu coração para a sua própria ruína, e
cometeu transgressões contra o Senhor, seu
Deus, porque entrou no templo do Senhor
para queimar incenso no altar do incenso” − 2
Cr. 26:16.
Quando nossa família morava no Estado
de Maryland, havia muitos carvalhos nos
terrenos vizinhos. Certa manhã, depois de um
temporal muito forte com raios, encontramos
um gigantesco carvalho que havia sido
derrubado pelo vento. Bloqueava nosso
caminho para o trabalho e tivemos de fazer
um desvio. Olhando para aquela árvore,
pudemos ver que, apesar de sua majestosa
aparência, ela estava podre por dentro. O que
era verdade acerca do car valho é
frequentemente verdade acerca de pessoas mesmo em elevadas posições.
Mas nem todas as árvores que caem
durante uma tormenta, vêm abaixo porque
estão podres por dentro. No campo de
concentração Holmes havia um pinheiro

perfeitamente saudável. Certa noite, durante
um terrível tufão, ele foi arrancado pela raiz e
jogado por cima da oficina do presídio. Foi cair
do outro lado, sem ter tocado o teto da
oficina. Enquanto inspecionava a área
próxima, descobri que aquela não fora a única
árvore derrubada. Numa região mais alta da
montanha, onde os ventos tinham sido ainda
mais fortes, muitas outras árvores haviam sido
arrancadas pela tormenta.

Não é surpreendente descobrir essa
verdade no mundo natural. Mas às vezes nos
esquecemos de que o mesmo acontece
igualmente nos domínios espirituais. "No vale
da humilhação, onde os homens dependem
de Deus para serem ensinados e guiados em
cada passo, há relativa segurança. Mas os
homens que se plantam, por assim dizer, num
elevado pináculo, e que, por causa de sua
posição, presumem possuir grande sabedoria
- esses estão no mais grave perigo. A não ser
que tais homens façam de Deus sua confiança,
seguramente cairão." - Profetas e Reis, pág.
60.

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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ORAÇÃO, PARTE 2
3. A oração só poderá ser
eficaz se feita segundo a
perfeita vontade de Deus. “E
esta é a confiança que temos
nele: que, se pedirmos alguma
coisa, segundo a sua vontade, ele
nos ouve” (1Jo 5.14).Uma das
petições da oração modelo de
Jesus, o Pai Nosso, confirma esse
fato: “Seja feita a tua vontade, tanto
na terra como no céu” (Mt 6.10; Lc
11.2; note a oração do próprio Jesus
no Getsêmani, Mt 26.42).
Em muitos casos, sabemos qual é a
vontade de Deus, porque Ele no-la
revelou na Bíblia. Podemos ter certeza
que será eficaz toda oração realmente
baseada nas promessas de Deus e
constantes da sua Palavra. Elias tinha
certeza de que o Deus de Israel
atenderia a sua oração por meio do
fogo e, posteriormente, da chuva,
porque recebera a palavra profética
do Senhor (1 Reis 18.1) e estava
plenamente seguro de que
nenhum deus pagão era maior
ou mais poderoso do que o
Senhor Deus de Israel (1
Reis 18.21-24).

4. Não somente devemos orar segundo
a vontade de Deus, mas também devemos
estar dentro da vontade de Deus, para que
Ele nos ouça e atenda. Deus nos dará as
coisas que pedimos somente se
buscarmos em primeiro lugar o seu reino,
e a sua justiça (ler Mt 6.33). O apóstolo
João declara que “qualquer coisa que lhe
pedirmos, dele receberemos, porque
guardamos os seus mandamentos e
fazemos o que é agradável à sua vista”.
Aqueles que seguem a Cristo são
conclamados a buscar acima de tudo o
mais, o reino de Deus e a sua justiça. O
verbo buscar subentende estar
continuamente ocupado na busca de
alguma coisa, ou fazendo um esforço
vigoroso e diligente para obter algo (Mt.
13.45).
Cristo menciona dois objetos da nossa
busca:
1. No Reino de Deus devemos buscar
diligentemente a demonstração da
soberania e do poder de Deus em nossa
vida e em nossas reuniões. Devemos orar
para que o reino de Deus se manifeste no
grandioso poder do Espírito Santo para
salvar pecadores, para destruir a influência
demoníaca, para curar os enfermos e para
engrandecer o nome do Senhor Jesus.
2. Sua justiça com a ajuda do Espírito
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Santo, devemos procurar obedecer aos
mandamentos de Cristo, ter a sua justiça,
permanecer separados do mundo e
demonstrar o seu amor para com todos (Fp
2.12,13).
3. (1Jo 3.22): PORQUE GUARDAMOS OS
SEUS MANDAMENTOS. Por que algumas
orações são respondidas, e outras, não? João
declara que uma vida de oração está
vinculada à nossa dedicação a Deus.
Obedecer aos mandamentos de Deus, amálo e agradar-lhe (Jo 8.29; 2 Co 5.9; Ef 5.10; Hb
13.21) são condições indispensáveis para
recebermos aquilo que pedimos em oração (
Sl 50.14,15; Pv 15.29; Is 59.1,2; Mt 6.15; Mc
11.25; Tg 5.16).Obedecer aos mandamentos
de Deus, amá-lo e agradá-lo são condições
prévias indispensáveis para termos resposta
às orações. Tiago ao escrever que a oração do
justo é eficaz, refere-se tanto à pessoa que foi
justificada pela fé em Cristo, quanto à pessoa
que está vivendo uma vida reta, obediente e
temente a Deus — tal qual o profeta Elias (Tg
5.16-18; Sl 34.13,14).
O AT acentua este mesmo ensino. Deus
tornou claro que as orações de Moisés pelos
israelitas eram eficazes por causa do seu
relacionamento obediente com o Senhor e
da sua lealdade a Ele (ver Êx 33.17 nota). Por
outro lado, o salmista declara que se
abrigarmos o pecado em nossa vida, o
Senhor não atenderá as nossas orações (Sl
66.18; ver Tg 4.5 nota). Eis a razão principal
por que o Senhor não atendia as orações dos
israelitas idólatras e ímpios (Is 1.15). Mas se o
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povo de Deus arrepender-se e retornar dos
seus caminhos ímpios, o Senhor promete
voltar a atendê-lo, perdoar seus pecados e
sarar a sua terra (2Cr 7.14; cf. 6.36-39; Lc
18.14). Note que a oração do sumo sacerdote
pelo perdão dos pecados dos israelitas no Dia
da Expiação não seria atendida se antes o seu
próprio estado pecaminoso não fosse
purificado (ler Êx 26.33 ).
O VÉU. O véu (ou cortina espessa) fazia a
separação entre o lugar santo (i.e., o lugar
onde o sacerdote orava e elevava ações de
graças a Deus em nome do povo) e o lugar
santíssimo (i.e., a habitação de Deus). Esse
véu mostrava a solene verdade, que o ser
humano não podia aproximar-se livremente
de Deus devido a sua condição pecaminosa.
1. O acesso ao lugar santíssimo era restrito
ao máximo. O sumo sacerdote podia entrar
ali somente um dia no ano para representar o
povo perante Deus, e mesmo assim, somente
se levasse consigo sangue de sacrifício
expiador (30.10; Lv 16.12ss.; Hb 9.6-8).
O caminho para todo o povo de Deus
entrar livremente na sua presença ainda não
tinha sido aberto (Hb 9.8).
2. A única maneira de haver pleno acesso a
Deus seria rasgar o véu e estabelecer nova lei
no Tabernáculo. Foi isso que Jesus Cristo fez,
aoderramar seu sangue na cruz. Seu corpo
representava esse véu que, na ocasião da sua
morte foi rasgado (Mt 27.51; Cl 1.20-22; Hb
10.20). Agora, todo salvo pode entrar no
santuário, pelo sangue de Jesus (Hb 10.19).
Pr. Paulo Pereira - fonte BEP

2ª feira – 1 Tessalonicenses 01, 02, 03 / 3ª feira – 1 Tessalonicenses 04, 05
4ª feira – 2 Tessalonicenses 01, 02, 03 / 5ª feira – 1 Timóteo 01, 02, 03
6ª feira – 1 Timóteo 04, 05, 06 / Sábado – 2 Timóteo 01, 02
Domingo – 2 Timóteo 03, 04
Período atual: Quinquagésima semana
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ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com
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PONTO NEGRO

Certo dia, um professor chegou na sala de
aula e disse aos alunos para se prepararem
para uma prova-relâmpago.
Todos acertaram suas filas, aguardando
assustados o teste que viria.
O professor foi entregando, então, a folha
da prova com a parte do texto virada para
baixo, comoera de costume.
Depois que todos receberam, pediu que
desvirassem a folha.
Para surpresa de todos, não havia uma só
pergunta ou texto, apenas um ponto negro,
no meio da folha.
O professor, analisando a expressão de
surpresa que todos faziam, disse o seguinte:
- Agora, vocês vão escrever um texto
sobre o que estão vendo.
Todos os alunos, confusos, começaram,
então, a difícil e inexplicável tarefa.
Terminado o tempo, o mestre recolheu as
folhas, colocou-se na frente da turma e
começou a ler as redações em voz alta.
Todas, sem exceção, definiram o ponto
negro, tentando dar explicações por sua
presença no centro da folha.
Terminada a leitura, a sala em silêncio, o
professor então começou a explicar:
- Esse teste não será para nota, apenas
serve de lição para todos nós.
Ninguém na sala falou sobre a folha em
branco.
Todos centralizaram suas atenções no
ponto negro.
Assim acontece em nossas vidas.

Temos uma folha em branco inteira para
observar e aproveitar, mas sempre nos
centralizamos nos pontos negros.

A vida é um presente da natureza dado a
cada um de nós, com extremo carinho e
cuidado.
Temos motivos para comemorar sempre!
A natureza que se renova, os amigos que
se fazem presentes, o emprego que nos dá o
sustento, os milagres que diariamente
presenciamos. No entanto, insistimos em
olhar apenas para o ponto negro!
O problema de saúde que nos preocupa,
a falta de dinheiro, o relacionamento difícil
com um familiar, a decepção com um amigo.
Os pontos negros são mínimos em
comparação com tudo aquilo que temos
diariamente, mas são eles que povoam nossa
mente.
Pense nisso!
Tire os olhos dos pontos negros de sua
vida.
Aprovei te cada bênção, cada momento
que o Criador te dá.
Tranquilize-se e seja feliz!

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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PRINCÍPIOS E MÉTODOS
BÍBLICOS DA
ORAÇÃO EFICAZ
Ler: João 17.17-23
(1) Quais são os princípios da
oração eficaz?
(a) Para orarmos com eficácia,
devemos louvar e adorar a Deus
com sinceridade (Sl 150; At 2.47;
Rm 15.11).
(b) Intimamente ligada ao louvor,
e de igual importância, vem a ação
de graças a Deus (Sl 100.4; Mt
11.25,26; Fp 4.6).
(c) A confissão sincera de pecados
conhecidos é vital à oração da fé (Tg
5.15,16; Sl 51; Lc 18.13; 1Jo 1.9).
(d) Deus também nos ensina a pedir
de acordo com as nossas necessidades,
segundo está escrito em Tiago:
deixamos de receber as coisas de que
precisamos, ou porque não pedimos,
ou porque pedimos com motivos
injustos (Tg 4.2,3; Sl 27.7-12; Mt 7.711; Fp 4.6).
(e) Devemos orar de coração
pelos outros, especialmente
oração intercessória (Nm
14.13-19; Sl 122.6-9; Lc
22.31,32; 23.34).

(2) Como devemos orar? Jesus acentua
a sinceridade do nosso coração, pois não
somos atendidos na oração simplesmente
pelo nosso falar de modo vazio (Mt 6.7).
Podemos orar em silêncio (1Sm 1.13) ou
em voz alta (Ne 9.4; Ez 11.13). Podemos
orar com nossas próprias palavras, ou
usando palavras diretas das Escrituras.
Podemos orar com a nossa mente, ou
podemos orar através do Espírito (i.e., em
línguas, 1Co 14.14-18). Podemos até
mesmo orar através de gemidos, i.e., sem
usar qualquer palavra humana (Rm 8.26),
sabendo que o Espírito levará a Deus esses
pedidos inaudíveis. Ainda outro método
de orar é cantar ao Senhor (Sl 92.1,2; Ef
5.19,20; Cl 3.16).
A oração profunda ao Senhor será, às
vezes, acompanhada de jejum (Ed 8.21; Ne
1.4; Dn 9.3,4; Lc 2.37; At 14.23; Ler Mt
6.16).
Notas importantes:
QUANDO JEJUARDES. Na Bíblia, jejuar
refere-se a abstenção de alimento por
motivos espirituais. Embora o jejum
apareça freqüentemente vinculado à
oração, ele por si só deve ser considerado
uma prática de proveito espiritual. Na
realidade, o jejum bíblico pode ser
chamado de oração sem palavras .
(1) Há três formas principais de jejum,
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vistas na Bíblia:
(a) Jejum normal - a abstenção de todos os
alimentos, sólidos ou líquidos, mas não de
água (ver 4.2 nota);
(b) jejum absoluto - a abstenção tanto de
alimentos como de água (Et 4.16; At 9.9).
Normalmente este tipo de jejum não deve ir
além de três dias, pois a partir daí o
organismo se desidrata, o que é muito nocivo
à saúde. Moisés e Elias fizeram jejum
absoluto por 40 dias, mas sob condições
sobrenaturais (Dt 9.9,18; Êx 34.28; 1 Rs 19.8);
(c) O jejum parcial é uma restrição
alimentar, e não uma abstenção total dos
alimentos (Dn 10.3).
(2) O próprio Cristo praticava a disciplina
do jejum e ensinava que a mesma devia fazer
parte da vida consagrada do cristão (6.16),
além de ser um ato de preparação para a sua
volta (ler Mt. 9.15). A igreja do NT praticava o
jejum (At 13.2,3; 14.23; 27.33).
(3) O propósito do jejum com oração:
(A) Um ato para Deus, visando à sua honra
(Mt. 6.16-18; Zc 7.5; Lc 2.37; At 13.2);
(B) O crente humilhar-se diante de Deus (Sl
69.10; Ed 8.21; Is 58.3), para receber mais
graça (1 Pe 5.5) e desfrutar da presença
íntima de Deus (Is 57.15);
(C) Expressar pesar por causa de pecados
e fracassos pessoais cometidos (1 Sm 7.6; Ne
9.1,2);
(D) Pesar por causa dos pecados da igreja,
da nação e do mundo (1 Sm 7.6, Ne 9.1,2);
(E) Buscar graça divina para novas tarefas e
reafirmar nossa consagração a Deus (Mt. 4.2);
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(F) Como um meio de buscar a Deus,
aproximar-nos Dele e prevalecer em oração
contra as forças espirituais do mal que lutam
contra nós (Ed 8.21,23,31; Jl 2.12; Jz 20.26; At
9.9);
(G) Como um meio de libertar almas da
escravidão do mal (Is 58.6-9; Mt 17. Mt. 1421);
(H) Demonstrar arrependimento e assim
preparar o caminho para Deus mudar seus
propósitos declarados de julgamento (Jn
3.5,10; 1 Rs 21.27-29; 2 Sm 12.16,22; Jl 2.1214 );
(I) Obter revelação, sabedoria e
entendimento no tocante à vontade de Deus
(Dn 9.3,21,22; Is 58.6,11; At 13.2,3); e
(J) Abrir caminho para o derramamento do
Espírito e para a volta de Cristo à terra para
buscar o seu povo (ler Mt. 9.15).
Pr. Paulo Pereira - fonte BEP

2ª aula

As matrículas ainda
estão abertas!
2ª feira – Tito 01, 02, 03 / 3ª feira – Filemon
4ª feira – Hebreus 01, 02, 03 / 5ª feira – Hebreus 04, 05, 06
6ª feira – Hebreus 07, 08, 09/ Sábado – Hebreus 10, 11
Domingo – Hebreus 12, 13
Período atual: Quinquagésima primeira semana
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AMARO E AGENOR

Passava do meio dia, o cheiro de pão
quente invadia aquela rua, um sol escaldante
convidava a todos para um refresco...
Ricardinho não agüentou o cheiro bom do pão
e falou:
− Pai, tô com fome!
O pai, Agenor, sem ter um tostão no
bolso, caminhando desde muito cedo em
busca de um trabalho, olha com os olhos
marejados para o filho e pede mais um pouco
de paciência.
− Mas pai, desde ontem não comemos
nada, eu tô com muita fome, pai!
Envergonhado, triste e humilhado em seu
coração de pai, Agenor pede para o filho
aguardar na calçada enquanto entra na
padaria a sua frente. Ao entrar dirige-se a um
homem no balcão:
− Meu senhor, estou com meu filho de
apenas seis anos na porta, com muita fome,
não tenho nenhum tostão, pois sai cedo para
buscar um emprego e nada encontrei, eu lhe
peço que me forneça um pão para que eu
possa matar a fome desse menino, em troca
posso varrer o chão de seu estabelecimento,
lavar os pratos e copos, ou outro serviço que o
senhor precisar.
Amaro, o dono da padaria estranha
aquele homem de semblante calmo e sofrido,
pedir comida em troca de trabalho e pede
para que ele chame o filho. Agenor pega o

filho pela mão e apresenta-o a Amaro, que
imediatamente pede que os dois sentem-se
junto ao balcão, onde manda servir dois
pratos de comida do famoso PF (Prato Feito) arroz, feijão, bife e ovo.Para Ricardinho era um
sonho, comer após tantas horas na rua. Para
Agenor, uma dor a mais, já que comer aquela
comida maravilhosa fazia-o lembrar-se da
esposa e mais dois filhos que ficaram em casa
apenas com um punhado de fubá. Grossas
lágrimas desciam dos seus olhos já na
primeira garfada. A satisfação de ver seu filho
devorando aquele prato simples como se
fosse um manjar dos deuses, e a lembrança de
sua pequena família em casa, foi demais para
seu coração tão cansado de mais de dois anos
de desemprego, humilhações e necessidades.
Amaro se aproxima de Agenor e percebendo a
sua emoção, brinca para relaxar:
− Ô Maria! Sua comida deve estar muito
ruim... Olha o meu amigo está até chorando
de tristeza desse bife, será que é sola de
sapato?
Imediatamente, Agenor sorri e diz que
nunca comeu comida tão apetitosa, e que
agradecia a Deus por ter esse prazer. Amaro
pede então que ele sossegue seu coração, que
almoçasse em paz e depois conversariam
sobre trabalho. Mais confiante Agenor enxuga
as lágrimas e começa a almoçar, já que sua
fome já estava nas costas. Após o almoço,
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Amaro convida Agenor para uma conversa nos
fundos da padaria, onde havia um pequeno
escritório. Agenor conta então que há mais de
dois anos havia perdido o emprego e desde
então, sem uma especialidade profissional,
sem estudos, ele estava vivendo de pequenos
"biscates aqui e acolá", mas que há dois meses
não recebia nada. Amaro resolve então
contratar Agenor para serviços gerais na
padaria, e penalizado, faz para o homem uma
cesta básica com alimentos para pelo menos
15 dias. Agenor com lágrimas nos olhos
agradece a confiança daquele homem e
marca para o dia seguinte seu início no
trabalho. Ao chegar em casa com toda aquela
"fartura", Agenor é um novo homem - sentia
esperanças, sentia que sua vida iria tomar
novo impulso.
No dia seguinte, às 5 da manhã, Agenor
estava na porta da padaria, ansioso para
iniciar seu novo trabalho. Amaro chega logo
em seguida e sorri para aquele homem que
nem ele sabia porque estava ajudando.
Tinham a mesma idade, 32 anos, e histórias
diferentes, mas algo dentro dele chamava-o
para ajudar aquela pessoa. E, ele não se
enganou. Durante um ano, Agenor foi o mais
dedicado trabalhador daquele
estabelecimento, sempre honesto e
extremamente zeloso com seus deveres.Um
dia, Amaro chama Agenor para uma conversa
e fala da escola que abriu vagas para a
alfabetização de adultos um quarteirão acima
da padaria, e que ele fazia questão que
Agenor fosse estudar. Agenor nunca esqueceu
seu primeiro dia de aula: a mão trêmula nas
primeiras letras e a emoção da primeira carta.
Doze anos se passam desde aquele

primeiro dia de aula.
Vamos encontrar o Dr. Agenor Baptista de
Medeiros, advogado, abrindo seu escritório
para seu primeiro cliente, e depois outro, e
depois mais outro. Ao meio dia ele desce para
um café na padaria do amigo Amaro, que fica
impressionado em ver o "antigo funcionário"
tão elegante em seu primeiro terno.
Mais dez anos se passam. Agora o Dr.
Agenor Baptista, já com uma clientela que
mistura os mais necessitados que não podem
pagar, e os mais abastados que o pagam muito
bem, resolve criar uma Instituição que oferece
aos desvalidos da sorte, que andam pelas
ruas, pessoas desempregadas e carentes de
todos os tipos, um prato de comida
diariamente na hora do almoço. Mais de 200
refeições são servidas diariamente naquele
lugar que é administrado pelo seu filho, o
agora nutricionista Ricardo Baptista.
Tudo mudou, tudo passou, mas a amizade
daqueles dois homens, Amaro e Agenor
impressionava a todos que conheciam um
pouco da história de cada um. Contam que
aos 82 anos os dois faleceram no mesmo dia,
quase que à mesma hora, morrendo
placidamente com um sorriso de dever
cumprido.
Ricardinho, o filho mandou gravar na
frente da "Casa do Caminho", que seu pai
fundou com tanto carinho:
Um dia eu tive fome,
e você me alimentou.
Um dia eu estava sem esperanças
e você me deu um caminho.
Fato verídico!

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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JEJUM E ORAÇÃO:
ARMAS DA IGREJA
E ENTÃO JEJUARÃO - Fica
claro que Jesus esperava que os
crentes jejuassem depois da sua
partida. Os dias da ausência do
Noivo são a presente era, que
começou no momento da
ascensão de Jesus, até à sua volta.
A igreja espera essa volta do Noivo
(Mt. 25.6; Ler Jo 14.3 ). O jejum
nesta era é, portanto:
(1) Um sinal do anseio do crente
pela volta do seu Senhor;
(2) Uma preparação para sua
volta;
(3) Um pesar por sua ausência;
(4) Um sinal de tristeza pelo
pecado e decadência do mundo (ler
Mt.6.16).
Qual a posição apropriada do
corpo, na oração? A Bíblia menciona
pessoas orando em pé (Ne 9.4,5);
sentadas (1Cr 17.16; Lc 10.13);
ajoelhadas (Ed 9.5; Dn 6.10; At
20.36); acamadas (Sl 63.6);
curvadas até o chão (Êx
34.8; Sl 95.6);

prostradas no chão (2Sm 12.16; Mt
26.39) e de mãos levantadas aos céus (Sl
28.2; Is 1.15; 1Tm 2.8).
Obs.: O importante de fato, é ser
sincero, colocar nossa alma com
profundidade e verdade no que estamos
fazendo, pois orar ao Pai não é o mesmo
que conversar com um amiguinho ou
uma pessoa como você. Orar ao Pai, é
falar com aquele que jamais poderemos
enganar ou mentir, porque qualquer
atitude superficial quebrará o que há de
mais importante na oração - a intimidade
com o Pai, pois só pelo caminho da
verdade e de um coração quebrantado
poderemos ser bem sucedidos em nossa
oração (Salmos 51:10 ao 17).
Sabendo então que não é o que
pedimos que é importante, e sim a nossa
sinceridade, se agirmos desta forma Ele
fará muito mais do que pedimos ou
pensamos (Efésios 3: 14).
EXEMPLOS DE ORAÇÃO EFICAZ. A
Bíblia está cheia de exemplos de orações
que foram poderosas e eficazes.
(1) Moisés fez numerosas orações
intercessórias às quais Deus atendeu,
mesmo depois dEle dizer a Moisés que ia
proceder de outra maneira.
(2) Sansão, arrependido, orou
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pedindo uma última oportunidade de
cumprir sua missão máxima de derrotar os
filisteus; Deus atendeu essa oração ao lhe
dar forças suficientes para derrubar as
colunas do prédio onde os inimigos
estavam exaltando o poder dos seus deuses
(Jz 16.21-30).
(3) Deus respondeu às orações de Elias
em pelo menos quatro grandes ocasiões; e
todas elas redundaram em glória ao Deus
de Israel (Tg 5.17,18).
(4) O rei Ezequias adoeceu e Isaías lhe
declarou que morreria (2Rs 20.1; Is 38.1).
Ezequias, reconhecendo que sua vida e
obra estavam incompletas, virou o rosto
para a parede e orou intensamente a Deus
para que sua vida fosse prolongada. Deus
mandou Isaías retornar a Ezequias para
garantir a cura e mais quinze anos de vida
(2Rs 20.2-6; Is 38.2-6).
(5) Não há dúvida de que Daniel orou ao
Senhor na cova dos leões, pedindo para não
ser devorado por eles, e Deus atendeu o seu
pedido (Dn 6.10,16-22).
(6) Os cristãos primitivos oraram
incessantemente a Deus pela libertação de
Pedro da prisão, e Deus enviou um anjo
para libertá-lo (At 12.3-11; At 12.5). Tais
exemplos devem fortalecer a nossa fé e
encher-nos de disposição para orarmos de
modo eficaz, segundo os princípios
delineados na Bíblia.

PARABÉNS PARA
Leandro Rosa 01/10
Carol Alves 06/10
Alessandro Tavares 12/10
Matheus Branco 26/10
Karla Sany Lobo 28/10
Gilda Branco 13/10

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

Pr. Paulo Pereira - fonte BEP
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2ª feira – Tiago 01, 02, 03 / 3ª feira – Tiago 04, 05
4ª feira – 1 Pedro 01, 02, 03 / 5ª feira – 1 Pedro 04, 05
6ª feira – 2 Pedro 01, 02, 03 / Sábado – 1 João 01, 02, 03
Domingo – 1 João 04, 05, 06
Período atual: Quinquagésima segunda semana
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COMO A IGREJA NO EGITO ESTÁ SENDO SOCORRIDA?
Através da mobilização da Igreja no
Brasil e ao redor do mundo, cristãos
egípcios têm recebido recursos para
reconstruir suas vidas após os conflitos
recentes no país. A campanha Ajude o Egito,
Agora tem gerado resultados importantes.
Ainda dá tempo de participar!

Relatos de cristãos locais revelam que
os últimos meses foram realmente tensos
no Egito. Uma série de ataques extremistas
destruiu igrejas e casas de cristãos. Muitos
fundamentalistas acreditavam que os
cristãos eram culpados pelas mudanças no
governo e, por isso, se vingaram, atacando
suas propriedades.
Nesse contexto, a Portas Abertas Brasil
está promovendo a campanha Ajude o
Egito, Agora!, que tem por objetivo
mobilizar os brasileiros em prol dos cristãos
egípcios. As doações arrecadadas irão
beneficiar irmãos egípcios que precisam
reabrir seus negócios, auxiliar aqueles em
situação de emergência financeira, além de

apoiar espiritualmente a Igreja como um
todo.
O que já tem sido feito - Os recursos
levantados já ajudaram 68 famílias que
perderam suas casas ou lojas e tiveram seus
meios de sobrevivência tirados
abruptamente. Além disso, 120 crianças
receberam novas roupas e material escolar
(já que os seus próprios foram queimados).
Outras 100 moças que apoiavam suas
famílias através do trabalho foram ajudadas
financeiramente, já que, durante esses
tempos difíceis, elas não puderam
trabalhar e, por isso, não tinham como
comprar comida.
Ontem (25), mais 10 famílias foram
ajudadas na cidade de Minya, uma das mais
afetadas.
Para a próxima semana, há mais 15
famílias que precisam ser socorridas de
maneira urgente , assim como outras 100
moças e suas famílias, que não têm o que
comer.
Ajude o Egito, Agora! Você pode
socorrer esses irmãos para que continuem
firmes em sua fé, apesar de toda a
opressão, e recebam recursos em meio à
necessidade extrema. Ore, doe e engaje-se
nessa causa. Envolva seus amigos e sua
igreja: www.portasabertas.org.br/egito
Fonte: Portas Abertas em 26/set/2013
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NÃO JULGUE

Um menino entrou numa loja de animais
e perguntou o preço dos filhotes de cachorro.

O menino emudeceu. Então, olhou para o
dono da loja e falou:

- Entre 300 e 500 reais, respondeu o dono.

- Eu não quero que você me dê aquele
cachorrinho, pois ele vale tanto quanto
qualquer um dos outros. Vou pagar o preço
que me for pedido. Na verdade, eu lhe dou 10
reais agora e um real por mês, até completar o
valor total.

O garoto puxou, então, uns trocados do
bolso e disse:
- Mas, eu só tenho 10 reais. Poderia ver os
filhotes?

Surpreso, o dono da loja contestou.
O dono da loja chamou Lady, a mãe dos
cachorrinhos, que veio correndo, seguida por
cinco bolinhas de pêlo. Um dos cachorrinhos
vinha mais atrás, com dificuldade, mancando.
O menino apontou aquele bichinho e
perguntou.
- O que há de errado com ele?
O proprietário do estabelecimento
explicou que ele tinha um problema no
quadril e andaria daquele jeito para sempre. A
criança se animou e disse com enorme alegria
no olhar.

- Mas este cachorrinho nunca vai poder
correr, pular e brincar com você como
qualquer um dos outros.
Sério, o menino levantou lentamente a
perna esquerda da calça, deixando à mostra a
prótese que usava para andar.
- Veja. Eu também não corro muito bem e
o cachorrinho vai precisar de alguém que
entenda isso.

- Esse é o cachorrinho que eu quero
comprar!
O dono da loja estranhou.
- Não, você não vai querer comprar esse.
Mas, se quiser ficar com ele, eu lhe dou de
presente.

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos

Colaboração: Mônica Pinheiro
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JEJUM E ORAÇÃO:
ARMAS DA IGREJA
parte 2
A igreja através da oração
seguiu o caminho da intimidade
com o Pai. Veja essas notas
importantes:
A IGREJ - Através do livro de
Atos, bem como de outros trechos
do NT, tomamos conhecimento das
normas ou dos padrões
estabelecidos para uma igreja
neotestamentária.
(1) Antes de qualquer coisa, a
igreja é o agrupamento de pessoas
em congregações locais e unidas pelo
Espírito Santo, que diligentemente
buscam um relacionamento pessoal,
fiel e leal com Deus e com Jesus Cristo
( Atos 13:2; Atos 16:5; Atos 20:7; Rm
16:3,4; 1 Co 16:19; 2 Co 11.28):
(2) Mediante o poderoso
testemunho da igreja, os
pecadores são salvos, nascidos de
novo, batizados nas águas e
a c re s c e nta d o s à i g re j a ;
participam da Ceia do
Senhor e esperam

a volta de Cristo (Atos 2:41,42; Atos 4:33;
Atos 5:14; Atos 11:24; 1 Co 11:26).
(3) O batismo no Espírito Santo, será
pregado e concedido aos novos crentes e
sua presença e poder serão
manifestados.
(4) Os ons do Espírito Santo estarão
em operação (Rm 12:6-8; 1 Co 12:4-11;
Ef 4:11,12), inclusive com prodígios,
sinais e curas (Atos 2:18,43; Atos 4:30;
Atos 5:12; Atos 6:8; Atos 14:10; Atos
19:11; Atos 28:8; Mc 16:18).
(5) Para dirigir a igreja, Deus lhe provê
um ministério quíntuplo, o qual adestra
os santos para o trabalho do Senhor (Ef
4.11,12;).
(6) Os crentes expulsarão demônios
(Atos 5:16; Atos 8:7; Atos 16:18; Atos
19:12; Mc 16:17).
(7) Haverá lealdade absoluta ao
evangelho, i.e., aos ensinamentos
originais de Cristo e dos apóstolos (At.
2:42).
Os membros da igreja se dedicarão ao
estudo da Palavra de Deus e à obediência
a ela (At. 6:4; 18:11; Rm 15:18; Cl 3:16; 2
Tm 2:15).
(8) No primeiro dia da semana (At.
20:7; 1 Co 16:2), a congregação local se
reunirá para a adoração e a mútua
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edificação através da Palavra de Deus
escrita, e das manifestações do Espírito (1
Co 12:7-11; 14:26; 1 Tm 5:17).
(9) A igreja manterá humildade,
reverência e santo temor diante da
presença de um Deus santo (1 Co 5:11).
Os membros terão uma preocupação
vital com a pureza da igreja, disciplinarão
aqueles que caírem no pecado, bem como
os falsos mestres que são desleais à fé

bíblica (1 Co 5:1-13; Mt 18:15).
(10) Aqueles que perseverarem no
caráter piedoso e nos padrões de justiça
e n s i n a d o s p e l o s a p ó s t o l o s , s e rã o
ordenados ministros, para a direção das
igrejas locais e a manutenção da sua vida
espiritual (Mt 18:15; 1 Co 5:1-5; 1 Tm 3:1-7;
Tt 1:5-9).
Continua
Pr. Paulo Pereira - fonte BEP

Cristãos sofrem com a violação dos direitos humanos
Um total de 20 organizações
internacionais de direitos humanos enviou
uma carta, em 9 de setembro, ao Conselho
de Direitos Humanos da ONU, descrevendo
graves violações aos direitos humanos no
Sudão, durante o ano passado, instando-o a
tratar desse assunto durante a sessão que
termina dia 27 de setembro´.
A carta citava violações específicas por
forças do governo e milícias aliadas,
acusando-os de contínuo abuso contra
civis, incluindo falha em protegê-los,
bombardeios indiscriminados contra civis,
negação de acesso humanitário em áreas
de conflito, uso excessivo da força para
subjugar protestantes e detenção em
massa dos que são tidos por inimigos. As
violações ocorreram em Darfur, Cordofão
do Sul e Nilo Azul, e se espalharam para
Cordofão do Norte
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De acordo com a crítica detalhada, os
abusos de direitos humanos também incluíram
violação da liberdade religiosa, tendo como alvo
as minorias cristãs:
• “Desde a independência do Sudão do Sul,
a retórica pública de líderes sudaneses e figuras
religiosas têm aumentado de forma intolerante.
Em 2013, temos visto um notável aumento no
assédio aos grupos étnicos e indivíduos cristãos.
As autoridades têm fechado instituições de
ensino cristãs, assediado e prendido membros e
funcionários de igrejas”.
• “Em 15 de janeiro de 2013, autoridades
fecharam o Instituto Vida para Aprendizado,
um local de ensino cristão egípcio, em
Cartum, que ensina a língua árabe aos não
árabes. O proprietário não sudanês e os
alunos foram ordenados a deixar o Sudão, e o
instituto teve seus bens confiscados. No
mesmo dia, outras três organizações de

2ª feira – 2 João e 3 João/ 3ª feira – Judas
4ª feira – Apocalipse 01, 02, 03 / 5ª feira – Apocalipse 04, 05, 06
6ª feira – Apocalipse 07, 08 / Sábado – Apocalipse 09, 10
Domingo – Apocalipse 11, 12
Período atual: Quinquagésima terceira semana
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ensino cristão – o Instituto Karido para Língua
Inglesa e Estudos de Informática, a Academia
do Vale do Nilo para Ensino Primário e a
Academia Aslan para Língua Inglesa e Estudos
de Informática – foram fechadas e tiveram
seus bens confiscados”.
• “Em 3 de fevereiro de 2013, um subsecretário do ministério de doações e
assuntos religiosos enviou uma carta à Igreja
Presbiteriana Evangélica no Sudão
ameaçando prender seus membros caso eles
iniciassem qualquer atividade missionária”.
• “Em 2 de março de 2013, um grupo
armado das forças de segurança invadiram a
Igreja Nova Vida, na cidade de Omdurman,
prenderam dois membros e os interrogaram
sobre as fontes de seus recursos e se a igreja
tinha algum membro estrangeiro. Desde a
invasão, os membros estariam temerosos de
entrar na igreja para cultuar. Um grande
número de outros membros não sudaneses
foram deportados em 2013”.
O Sudão está para adotar uma nova
constituição permanente, a qual o governo
declara que será baseada na sharia (lei
islâmica), e está se preparando para eleições
nacionais em 2015. O jornal Sudan Tribune
relatou que o partido governante, Partido do
Congresso Nacional, vê as eleições gerais
como um meio crucial para renovar sua
contestada legitimidade e votar em uma nova
constituição no país desde a secessão do
Sudão do Sul.
“ E sta m o s p re o c u p a d o s c o m a s

c re s c e nte s re st r i çõ e s d o s d i re i to s
fundamentais e liberdades em um tempo em
que o Sudão se prepara para esses processos
importantes que determinarão o futuro do
país”, disseram as organizações de direitos
humanos. “A despeito de ter aprovado um
plano de ação de 10 anos para os direitos
humanos, neste ano, o Sudão não tem
demonstrado vontade política de mudar suas
práticas restritivas e abusivas”.
Entre outras ações, as organizações
solicitaram ao Conselho dos Direitos
Humanos a condenação das violações dos
direitos humanos; o estabelecimento de uma
investigação independente nessa questão; e
o pedido ao governo sudanês para conceder
às agências humanitárias acesso aos estados
de Cordofão do Sul e Nilo Azul. Elas
expresssaram preocupações com as
contínuas restrições dos direitos básicos
políticos e civis, assédios, detenção arbitrária,
tortura, maus tratos e restrições à associação
e assembleia.
“Nós lamentamos que resoluções
anteriores adotadas pelo Conselho dos
Direitos Humanos falharam em condenar as
frequentes violações dos direitos humanos
internacionais e das leis humanitárias
cometidas pelo Sudão, e não identificamos
áreas de ação prioritárias e concretas para
melhorar a proteção dos direitos humanos
básicos”.
Fonte: Portas Abertas em
01/OUT/2013

QUARTAS-FEIRAS
20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30
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NOSSAS MÃOS

Meu avô com noventa e tantos anos,
sentado debilmente no banco do jardim, não se
movia. Estava cabisbaixo olhando suas mãos.
Quando me sentei ao seu lado, nem notou
minha presença. E o tempo passava.
Sem querer incomodá-lo, mas querendo
saber como ele estava, lhe perguntei como se
sentia.
Levantou sua cabeça, me olhou e sorriu.
“Estou bem obrigado por perguntar”, disse com
uma forte e clara voz.
Expliquei-lhe que não queria incomodá-lo,
mas queria ter certeza de que estava bem, já
que estava sentado, imóvel, simplesmente,
olhando para suas mãos.
Meu avô me perguntou: “Alguma vez já
olhastes tuas mãos? Quero, dizer, realmente
olhou para elas?”
Lentamente, soltei minhas mãos das de
meu avô, as abri e as contemplei. Virei as palmas
para cima e logo para baixo.
Não creio que realmente, nunca as havia
observado. Queria saber o que meu avô queria
dizer-me.
Meu avô sorriu e me disse: “Pare e pense
um momento sobre como tuas mãos tem te
servido através dos anos.
Estas mãos, ainda que enrugadas, secas e
débeis, tem sido as ferramentas que usei toda a
minha vida para alcançar, pegar e envolver.
Elas puseram comida em minha boca e
roupa em meu corpo. Quando criança, minha
mãe, me ensinou a juntá-las em oração. Elas
amarraram os cadarços dos meus sapatos e me
ajudaram a calçar minhas botas.
Estiveram sujas, esfoladas, ásperas,
entrelaçadas e dobradas.
Foram inábeis quando tentei embalar
minha filha recém-nascida.

Foram decoradas com uma aliança e
mostraram ao mundo que estava casado e que
amava alguém muito especial.
Elas tremeram quando enterrei meus pais e
esposa, e quando entrei na igreja com minha
filha no dia de seu casamento.
Elas têm coberto meu rosto, penteado meu
cabelo e lavado e limpado todo o meu corpo.
E, até hoje, quando quase nada de mim
funciona bem, estas mãos me ajudam a levantar
e a sentar e, ainda se juntam para orar.
Estas mãos têm as marcas de onde estive e
a dureza de minha vida.
Mas, o mais importante, é que são estas
mãos que Deus tomará nas Suas quando me
levar na Sua Presença!”
Desde então, nunca mais vi minhas mãos da
mesma maneira.
Mas lembro quando "Deus esticou Suas
mãos e tomou as de meu avô e o levou à Sua
Presença"!
Na verdade, nossas mãos são uma benção.
Cada vez que uso minhas mãos penso em
meu avô e, me pergunto:
“Estou fazendo bom uso de minhas mãos?”
E sempre que minha consciência responde
que “estou usando minhas mãos para praticar o
bem, para trabalhar honestamente, que as estou
usando para dar carinho e amparo a quem
necessita”, sinto-me em paz.
“E agradeço ao Criador por tamanha
benção, esperando que Ele estenda Suas Mãos
para que também eu, um dia, possa nelas
repousar”!
(Autor Desconhecido)
Obs: Você nunca mais vai olhar para suas
mãos da mesma maneira!
Colaboração: Mônica Pinheiro

amaivos_cfrj@msn.com
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DÍZIMOS E
OFERTAS
Mateus 6:24 - "Ninguém
pode servir a dois senhores,
porque ou há de odiar um e amar
o outro ou se dedicará a um e
desprezará o outro. Não podeis
servir a Deus e a Mamom."
Nota: Gostaria muito que meus
discípulos pensassem e refletissem
sobre o sentido totalmente
espiritual da importância do dizimar
e ofertar, que não é dar dinheiro para
a igreja ou pastores, mas sim
consagrar o dinheiro que vem em
nossas mãos ao Senhor. Portanto,
preste bastante atenção:
Neste versículo, Jesus apresenta
duas palavras importantes “servir" e
"amar”. Vamos ver o que a Bíblia nos
ensina sobre amar o dinheiro e
amar a Deus:
1 Timóteo 6:10 - Porque o
amor do dinheiro é a raiz de
toda espécie de males; e
nessa cobiça alguns se

desviaram da fé e se traspassaram a si
mesmos com muitas dores.
Analisando o texto acima, vamos
perceber que o que movimenta o mundo
d o c r i m e , p r o s t i t u i ç ã o , d r o ga s ,
corrupção, assassinatos e etc., é o
dinheiro, e o amor e a falsa segurança
que ele passa para as pessoas. Mas se
p a ra r m o s p a ra o b s e r va r, va m o s
perceber que o dinheiro é como se fosse
um deus na vida dessas pessoas, pois
elas se sentem poderosas e seguras com
ele, e pensam em prostituição e no
prazer que o dinheiro poderá
proporcionar. Mas ninguém percebe que
por trás disso tudo, existem demônios
terríveis circulando em cada nota que
passa pelas mãos da prostituta, do
traficante, do corrupto, do assassino e
etc., fazendo assim um círculo
demoníaco, onde cada nota está cheia
de maldição e contaminada com
demônios que influenciam cada pessoa
que a toca. Dessa forma, toda pessoa
que é possuída pela avareza ou de
alguma maneira está presa ao dinheiro
ou a qualquer tipo de bem material,
corre o risco de ser contaminada por
esse mal e pela maldade que está por
trás dele.
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Ler 2 Reis 5:8 a 27 - Neste texto,
percebemos que Naamã ouve o conselho
do seu servo e mergulha no rio Jordão, onde
ele não viu a aparência, pois "Jordão" é uma
tipologia de Jesus, que significa "aquele que
desce".
Ler Is. 53:1 a 12, Efésios 4:5 a 12 - Note
que o que Jesus realizou nos trouxe muito
mais do que bens materiais, nos trouxe
vida, saúde, redenção, dons espirituais, e
muito mais.
Gostaria que lessem todo o capítulo 6 de
Deuteronômio, mas preste bem atenção
sobre o que a Bíblia nos orienta sobre onde
nosso amor deve estar focado:
Dt. 6.4 Ouve, Israel, o SENHOR nosso
Deus é o único SENHOR.
Dt. 6.5 Amará, pois, o SENHOR teu Deus,
de todo o teu coração, e de toda a tua alma,
e de todas as tuas forças.
Dt. 6.6 E estas palavras, que hoje te
ordeno, estarão no teu coração;
Leia também Josué 1:7 a 9.
Como obedecer sobre o dinheiro para
cumprir a palavra: Malaquias 3. 7 a 12 -

E
PLANO D

LEITURA

Primeiro, o dízimo deve ser entregue na
casa do Senhor. Não podemos pegar o que
pertence a Deus, como dízimos e ofertas
alçadas, e administrar do nosso jeito, pois
isso também é roubar ao Senhor. E tem
mais, não roubamos só no dízimos, mas
também nas ofertas alçadas, é só ler o
texto. E para alguns hereges que querem
arrumar argumentos para não dizimar,
dizendo que isso é coisa do velho
testamento, primeiro precisam ler alguns
versículos (Mateus 5:17 a 22, Efésios 2:19 a
22).
Quando uma pessoa leva seu dízimo à
casa do Senhor e o entrega por amor e
serviço ao Senhor, quebra no altar toda
maldição e expulsa todos os demônios que
o dinheiro traz. O mais importante, é que
não só consagra o dinheiro que trouxe, mas
também todo o dinheiro que possui e todos
os bens que tem, promovendo assim
libertação a todos que tocarem nesse
dinheiro.
Pr. Paulo Pereira - fonte BEP

2ª feira – Apocalipse 13 / 3ª feira – Apocalipse 14
4ª feira – Apocalipse 15, 16 / 5ª feira – Apocalipse 17, 18
6ª feira – Apocalipse 19 / Sábado – Apocalipse 20
Domingo – Apocalipse 21, 22
Período atual: Última semana
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Sem identidade, sem ajuda
Cristãos sitiados em Zamboanga, no sul das
Filipinas, não podiam obter auxílio e serviços
básicos das agências governamentais devido à
falta de identificação e de comprovante de
residência. Entenda por quê.
“Os cristãos são os últimos a receber ajuda
humanitária e, geralmente, são discriminados
no momento da distribuição de alimento”,
contou o colaborador da Portas Abertas na
região. “É muito difícil conseguirem ajuda do
governo porque não têm comprovantes de
residência. Esses comprovantes foram
queimados ou destruídos quando as famílias
cristãs fugiram [do conflito], ou não os têm por
conta da pobreza e do analfabetismo”. A maior
parte dos cristãos pertence à tribo sama, que
vive nas cidades de Rio Hondo e Mariki,
enquanto alguns eram da tribo tausug, de Santa
Catalina. Estas áreas estavam entre as cinco
aldeias que presenciaram os confrontos entre as
forças armadas filipinas e a facção, liderada por
Misuari, da Frente Moro de Libertação Nacional
(FMLN). O conflito, que entra em seu décimo
sexto dia, eclodiu nas primeiras horas do dia 9
de setembro.
Auxílio para Nursiba - Nursiba Asa estava
prestes a alimentar seu bebê de um mês
quando ouviu tiros. Ela percebeu o problema do
lado de fora quando viu os vizinhos lutando. A
mulher fugiu imediatamente com seus seis
filhos para a casa de um parente em uma aldeia
vizinha. “Era cerca de nove horas da manhã
quando eles [os vizinhos] nos disseram que

tínhamos de sair porque a FMLN estava prestes
a assumir”, lembrou a cristã da tribo tausug (de
Santa Calatina), de 34 anos. “Meu marido
decidiu permanecer. Nós ficamos na casa de
parentes por quatro dias. Então, nos mudamos
para a 'arquibancada'. Eu estava chorando
durante o trajeto. Levava meu bebê de 1 mês
em um braços e o de 1 ano em outro. O
restante dos meus filhos segurava minhas
pernas até chegarmos; eram cerca de 2 horas da
tarde”. À medida que o combate persistia, os
desalojados chegavam aos milhares ao Estádio
Memorial Joaquin F. Enriquez, conhecido pelos
moradores como “a arquibancada”. As
condições de vida eram precárias e o acesso a
ajuda e serviços médicos era difícil,
especialmente para os cristãos da etnia sama,
como Nursiba. O noticiário local também
informou que havia casos de assédio entre as
crianças. Um parceiro da Portas Abertas
providenciou a realocação de Nursiba e sua
família. “Estou aliviada”, disse ela. “Meus filhos
estão seguros aqui. Podemos dormir
confortavelmente e há um teto sobre nossas
cabeças. Sou grata às pessoas que cuidaram de
meu bebê de 1 mês (que estava desidratado).
Mas ainda estou preocupada com meu marido”.
O esposo de Nursiba foi capturado em uma loja
de ferragens durante as operações militares de
apuração. Ele foi preso sob a acusação de roubo
e só seria liberado se ninguém apresentasse
queixa contra ele. “Conheço meu marido”, disse
Nursiba. “Ele não roubou nada de ninguém.
Espero que seja liberto (da prisão) em breve. Ele
é inocente”. Fontes Abertas em 11/OUT/2013

QUARTAS-FEIRAS
20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30
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RECONSTRUINDO RUÍNAS
Seja sobre nós a graça do Senhor nosso
Deus; confirma sobre nós as obras de
nossas mãos, sim, confirma a obra das
nossas mãos. Sal. 90:17.
Quando Thomas Carlyle, historiador e
ensaísta inglês, concluiu o segundo volume
de sua História da Revolução Francesa,
entregou o manuscrito a John Stuart Mill,
para que este fizesse observações. Mill leu o
manuscrito e emprestou-o a um amigo.
Esse amigo deixou-o sobre a escrivaninha
certa noite, depois de lê-lo. Na manhã
seguinte a empregada, procurando alguma
coisa com a qual acender o fogo, encontrou
a pilha de papéis soltos e, pensando que
fossem rascunhos antigos, usou-os para
acender o fogo. Aquilo que havia custado
anos de trabalho a Carlyle era cinza agora!
Quando Mill, branco como um lençol,
relatou a devastadora notícia a Carlyle, este
ficou tão atônito com sua perda que não
conseguiu fazer nada durante semanas.
Então um dia, sentado diante da janela
aberta, remoendo sua terrível perda,
observou um pedreiro reconstruindo uma
parede de tijolos. Pacientemente, o homem
colocava tijolo sobre tijolo, enquanto
assobiava uma alegre melodia.
"Pobre tonto", pensou Carlyle, "como
pode estar tão alegre quando a vida é tão
fútil?" Depois, repentinamente, teve outro
pensamento. "Pobre tonto", disse ele de si
mesmo, "você está aqui sentado junto à
janela, queixando-se e lamentando,
enquanto aquele homem reconstrói uma
casa que durou gerações."

Levantando-se da cadeira, Carlyle
começou a trabalhar no segundo rascunho
da História da Revolução Francesa.
Conforme seu próprio relato, e o daqueles
que tiveram a oportunidade de ler ambas as
versões da obra, a última foi bem melhor! A
destruição de nossos queridos sonhos não
precisa ser o fim do mundo. Pode ser o
início de algo melhor!
Carlyle tem sido uma inspiração para
muitos, no sentido de recomeçar depois de
terem visto destruído o trabalho de sua
vida. É improvável, entretanto, que o
humilde pedreiro que deu a Carlyle a
inspiração de começar de novo, tenha
ficado sabendo que ele teve participação
em recriar uma obra-prima literária.
Nosso inconsciente exemplo cristão
pode ser exatamente o incentivo de que
alguém precisa para superar um fracasso na
vida.

amaivos_cfrj@msn.com
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DÍZIMOS E
OFERTAS
Ml 3.10 “Trazei todos os dízimos
à casa do tesouro, para que haja
mantimento na minha casa, e
depois fazei prova de mim, diz o
SENHOR dos Exércitos, se eu não vos
abrir as janelas do céu e não derramar
sobre vós uma bênção tal, que dela
vos advenha a maior abastança.”
DEFINIÇÃO DE DÍZIMOS E
OFERTAS. A palavra hebraica para
“dízimo” (ma'aser) significa literalmente
“a décima parte”.
(1) Na Lei de Deus, os israelitas tinham
a obrigação de entregar a décima parte
das crias dos animais domésticos, dos
produtos da terra e de outras rendas,
como reconhecimento e gratidão pelas
bênçãos divinas (ver Lv 27.30-32; Nm
18.21,26; Dt 14.22-29). A S
DÍZIMAS. O dízimo é a décima
parte do produto da terra e do
gado, que era dado ao

Senhor. O dízimo de Israel era entregue para
o sustento dos levitas (Nm 18.21) e dos
sacerdotes (Nm 18.28), para ajudar nas
refeições sagradas (Dt 14.22-27), e para
socorrer os pobres, os órfãos e as viúvas (Dt
14.28-29).
(2) O dízimo era usado primariamente
para cobrir as despesas do culto e o sustento
dos sacerdotes. Deus considerava o seu
povo responsável pelo manejo dos recursos
que Ele lhes dera na terra prometida (Mt
25.15 a 30).
TALENTOS. A Parábola dos Talentos nos
adverte que nosso lugar e nosso serviço no
céu dependerão da fidelidade da nossa vida
e serviço aqui (cf. v. 29). O talento na
parábola representa nossas aptidões,
tempo, recursos e oportunidades para servir
ao Senhor, enquanto estamos aqui na terra.
Estas coisas Deus considera como um legado
seu, que Ele nos confiou para
administrarmos da maneira mais sábia
possível. Lc 19.13).
NEGOCIAI ATÉ QUE EU VENHA. A
parábola das minas [moedas de ouro]
mostra que cada crente redimido tem
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a responsabilidade de empregar
fielmente aquilo que recebeu de Deus.
Cada crente recebe de Deus
oportunidades, tempo e meios de viver
para Cristo, através de atos de bondade,
nas orações, nas ofertas e de muitas
outras maneiras.
(3) No âmago do dízimo, achava-se a
idéia de que Deus é o dono de tudo (Êx
19.5; Sl 24.1;Ag 2.8). Os seres humanos
foram criados por Ele, e a Ele devem o
fôlego de vida (Gn 1.26,27; At 17.28).
Sendo assim, ninguém possui nada que
não haja recebido originalmente do
Senhor (Jó 1.21; Jo 3.27; 1Co 4.7). Nas
leis sobre o dízimo, Deus estava
simplesmente ordenando que os seus
lhe devolvessem parte daquilo que Ele já
lhes tinha dado.
(4) Além dos dízimos, os israelitas
eram instruídos a trazer numerosas
oferendas ao Senhor, principalmente na
forma de sacrifícios. Levítico descreve
várias oferendas rituais: o holocausto (Lv
1; 6.8-13), a oferta de manjares (Lv 2;
6.14-23), a oferta pacífica (Lv 3; 7.11-21),
a oferta pelo pecado (Lv 4.1—5.13; 6.2430), e a oferta pela culpa (Lv 5.14—6.7;
7.1-10). Continua.

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo
ENCONTRO COM DEUS?

VOCÊ
Informe-se com o Pra. Tânia

Você sabia que pode constribuir
com o Projeto PAI depositando
mensalmente na conta corrente
do Ministério Amai-vos?
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

GOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCURE A EQUIPE
DO PR. LÓI

Pr. Paulo Pereira - fonte BEP
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2ª feira – Genesis 01, 02, 03 / 3ª feira – Genesis 04, 05, 06
4ª feira – Genesis 07, 08, 09 / 5ª feira – Genesis 10, 11, 12
6ª feira – Genesis 13, 14, 15 / Sábado – Genesis 16, 17, 18
Domingo – Genesis 19, 20, 21
Período atual: Primeira semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

Há futuro para os cristãos
no Oriente Médio?
Desde o início da Primavera Árabe, regimes
ditatoriais caíram e governos islâmicos tomaram
seus lugares. Todo esse cenário de protestos
deixou muitos cristãos do Oriente Médio
preocupados sobre o que o futuro tem
reservado no que diz respeito ao aumento da
perseguição
Uma das formas de entender o dinamismo
cultural do Oriente Médio e suas inquietações é
através da presença das comunidades cristãs. O
presidente da Portas Abertas Estados Unidos,
David Curry disse, "nas ultimas décadas temos
visto a porcentagem da população cristã do
Oriente Médio cair de e 20% para 4%".
Isto não é resultado apenas do alarmante
sofrimento dos cristãos, mas também das
mudanças drásticas que estão acontecendo na
região. "Em uma ou duas décadas, a menos que
façamos algo sobre isso, é possível que o
cristianismo seja extinto em seu local de
nascimento".
A realidade é que no Paquistão, Egito, Síria,
Palestina, Afeganistão e Iraque – territórios onde
o cristianismo existe há dois mil anos, a presença
cristã é cada vez mais identificada como algo
nocivo ao Islã. Curry explica: "Algumas
discriminações são mais amenas. Algumas se
tornam perseguições intencionais contra os
cristãos. Em outros casos, os ataques e
assassinatos deliberados estão levando os
cristãos a fugirem de suas casas. Eu acredito que
a população cristã está sendo expulsa do

repressão comunica claramente que os
seguidores de Cristo não são bem-vindos como
membros da sociedade. Se nada mudar,
permanece a questão: há futuro para os cristãos
no Oriente Médio? (...)
O "genocídio religioso" é sistemático e tem
proteção legal. Hoje, mais de um milhão de
cristãos fugiram do Iraque. Meio milhão de
cristãos deixaram a Síria, onde havia cerca de 2
milhões. No Egito resta uma Igreja
remanescente. No Líbano, a ameaça é óbvia.
Curry observa que mesmo com o impacto
óbvio do Islã no Corpo de Cristo "o cristianismo
não está à beira da extinção no Oriente Médio
porque perdemos a batalha das ideias. Estamos
à beira da extinção no Oriente Médio porque
estamos sendo perseguidos, porque estamos
sendo expulsos de nossas casas, somos
alvejados até a morte".
Quais são as formas possíveis de lidarmos
com o que se tornou uma das maiores
catástrofes humanitárias do nosso tempo? Curry
leva a questão mais adiante.
"Seja consciente. Primeiro de tudo, eu acho
que há um elemento nesses grupos extremistas,
que por falta de uma palavra melhor, devo
chamar de 'imperialista'. Eles acreditam que
podem impor sua fé ao seu povo. Eles farão isso
em seus países e depois tentarão fazer nos
nossos".
"Seja ativo. Leve em consideração que o
evangelho continua se expandindo. Compartilhe
essa situação com os membros de sua igreja."
(...)
Fontes Abertas em 18/OUT/2013

Oriente Médio". Independente disso, a atual

QUARTAS-FEIRAS
20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30
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O QUE VAI, VOLTA

Havia um homem que chamava-se
Fleming e era um pobre lavrador escocês.
Um dia, enquanto trabalhava para
ganhar o pão para a sua família, ouviu um
pedido de socorro proveniente de um
pântano que havia na redondeza.
O Sr. Fleming largou tudo o que estava a
fazer e correu ao pântano. Lá, deparou-se
com um rapazinho enterrado até à cintura,
gritando por socorro e tentando
desesperadamente e em vão, libertar-se do
lamaçal onde caíra.
O Sr. Fleming retirou o rapazinho do
pântano, salvando-o assim da morte.
No dia seguinte, chegou uma elegante
carruagem à sua humilde casa, donde saiu
um nobre elegantemente vestido, que se lhe
dirigiu apresentando-se como o pai do
rapazinho que salvara da morte certa.
− Quero recompensá-lo", disse o nobre.
O senhor salvou a vida do meu filho".
− Não, não posso aceitar dinheiro pelo
que fiz, respondeu o lavrador escocês.
Nesse momento, o filho do lavrador
assumou à porta da casa.
− "É seu filho?" perguntou o nobre.
− "Sim", respondeu orgulhosamente o
humilde lavrador.
− Então, proponho-lhe o seguinte: Deixeme proporcionar ao seu filho o mesmo nível
de instrução que proporcionarei ao meu. Se
o seu rapaz sair ao Senhor, não tenho dúvida
alguma que se converterá num homem de
que ambos nos orgulharemos."
Então o Sr. Fleming aceitou.
O filho do humilde lavrador frequentou
as melhores escolas e licenciou-se em

Medicina na famosa Escola Médica do St.
Mary's Hospital de Londres.
O filho do Sr. Fleming se tornou um
médico brilhante e ficou mundialmente
conhecido como Dr. Alexander Fleming, o
descobridor da Penicilina.
Anos depois, o rapazinho que havia sido
salvo do pântano adoeceu com uma
pneumonia. E desta vez, quem salvou a sua
vida? A PENICILINA!
Quem era o nobre, que investiu na
formação do Dr. Alexander Fleming? Sir
Randolph Churchill.
E o filho do nobre, que foi duas vezes
salvo pela família Fleming? Sir Winston
Churchill*.
Alguém disse uma vez: O que vai, volta.
Portanto, trabalhe como se não
precisasse do dinheiro. Ame como se nunca
tivesse sido magoado. Dance como se
ninguém estivesse te vendo. Cante como se
ninguém ouvisse. Viva como se a Terra fosse
o Céu.
“Não vos enganeis: de Deus não se
zomba; pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará.”
(Um sorriso é um bom retorno).
* Churchill teve participação decisiva na
Segunda Guerra Mundial, colaborando para
a vitória dos aliados contra os alemães
nazistas. Recebeu o Prêmio Nobel de
literatura em 1953, devido aos seis volumes
de sua famosa obra "A Segunda Guerra
Mundial".
Colaboração Mônica Pinheiro

amaivos_cfrj@msn.com
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DÍZIMOS E
OFERTAS
Ml 3.10 “Trazei todos os dízimos à
casa do tesouro, para que haja
mantimento na minha casa, e
depois fazei prova de mim, diz o
SENHOR dos Exércitos, se eu não
vos abrir as janelas do céu e não
derramar sobre vós uma bênção tal,
que dela vos advenha a maior
abastança.”
(4) - Além das ofertas prescritas, os
israelitas podiam apresentar outras
ofertas voluntárias ao Senhor.
Algumas destas eram repetidas em
tempos determinados (ver Lv 22.18-23;
Nm 15.3; Dt 12.6,17), ao passo que
outras eram ocasionais. Quando, por
exemplo, os israelitas empreenderam a
construção do Tabernáculo no monte
Sinai, trouxeram liberalmente suas
oferendas para a fabricação da tenda
e de seus móveis (ver Êx 35.20-29).
Ficaram tão entusiasmados com o
empreendimento, que Moisés
teve de ordenar-lhes que
cessassem as oferendas

(Êx 36.3-7). Nos tempos de Joás, o sumo
sacerdote Joiada fez um cofre para os
israelitas lançarem as ofertas voluntárias a
fim de custear os consertos do templo, e
todos contribuíram com generosidade (2Rs
12.9,10). Semelhantemente, nos tempos de
Ezequias, o povo contribuiu generosamente
às obras da reconstrução do templo (2Cr
31.5-19).
1. Houve ocasiões na história do AT em
que o povo de Deus reteve egoisticamente
o dinheiro, não repassando os dízimos e
ofertas regulares ao Senhor. Durante a
reconstrução do segundo templo, os judeus
pareciam mais interessados na construção
de suas propriedades, por causa dos lucros
imediatos que lhes trariam, do que nos
reparos da Casa de Deus que se achava em
ruínas. Por causa disto, alertou-lhes Ageu,
muitos deles estavam sofrendo reveses
financeiros (Ag 1.3-6).
2. Coisa semelhante acontecia nos
tempos do profeta Malaquias e, mais uma
vez, Deus castigou seu povo por se recusar a
trazer-lhe o dízimo (Ml 3.9-12).
(5) - A ADMINISTRAÇÃO DO NOSSO
DINHEIRO. Os exemplos dos dízimos e
ofertas no AT contêm princípios
importantes a respeito da mordomia do
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dinheiro, que são válidos para os crentes do
NT.
(1) Devemos lembrar-nos que tudo quanto
possuímos pertence a Deus, de modo que
aquilo que temos não é nosso: é algo que
confiou aos nossos cuidados. Não temos
nenhum domínio sobre as nossas posses, mas
Deus deseja que venhamos administrar o que
nos dá para sermos mordomos fiéis aos seus
princípios, pois gastamos nosso dinheiro sem
consultar ao Senhor e gastamos em coisas sem
uma real utilidade.
(2) Devemos decidir, pois, de todo o coração,
servir a Deus, e não ao dinheiro (Mt 6.19-24;
2Co 8.5). A Bíblia deixa claro que a cobiça é
uma forma de idolatria (Cl 3.5).
(3) Nossas contribuições devem ser para a
promoção do reino de Deus, especialmente
para a obra da igreja local e a disseminação do
evangelho pelo mundo (1Co 9.4-14; Fp 4.1518; 1Tm 5.17,18), para ajudar aos necessitados
(Pv 19.17; Gl 2.10; 2Co 8.14; 9.2;), para
acumular tesouros no céu (Mt 6.20; Lc 6.3235) e para aprender a temer ao Senhor (Dt
14.22,23).
(4) Nossas contribuições devem ser
proporcionais à nossa renda. No AT, o dízimo
era calculado em uma décima parte. Dar
menos que isto era desobediência a Deus.
Aliás, equivalia a roubá-lo (Ml 3.8-10).
Semelhantemente, o NT requer que as nossas
contribuições sejam proporcionais àquilo que
Deus nos tem dado (1Co 16.2; 2Co 8.3,12).
Pr. Paulo Pereira - fonte BEP
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Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo
ENCONTRO COM DEUS?

VOCÊ
Informe-se com o Pra. Tânia

Você sabia que pode contribuir
com o Projeto PAI depositando
mensalmente na conta corrente
do Ministério Amai-vos?
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

GOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCURE A EQUIPE
DO PR. LÓI
2ª feira – Genesis 22, 23, 24 / 3ª feira – Genesis 25, 26, 27
4ª feira – Genesis 28, 29, 30 / 5ª feira – Genesis 31, 32, 33
6ª feira – Genesis 34, 35, 36 / Sábado – Genesis 37, 38, 39
Domingo – Genesis 40, 41, 42
Período atual: Segunda semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

Cresce a violência contra os
cristãos do norte do Iraque
Desde o início da Primavera Árabe, regimes
ditatoriais caíram e governos islâmicos tomaram
seus lugares. Todo esse cenário de protestos
deixou muitos cristãos do Oriente Médio
preocupados sobre o que o futuro tem
reservado no que diz respeito ao aumento da
perseguição
Uma das formas de entender o dinamismo
cultural do Oriente Médio e suas inquietações é
através da presença das comunidades cristãs. O
presidente da Portas Abertas Estados Unidos,
David Curry disse, "nas ultimas décadas temos
visto a porcentagem da população cristã do
Oriente Médio cair de e 20% para 4%".
Isto não é resultado apenas do alarmante
sofrimento dos cristãos, mas também das
mudanças drásticas que estão acontecendo na
região. "Em uma ou duas décadas, a menos que
façamos algo sobre isso, é possível que o
cristianismo seja extinto em seu local de
nascimento".
A realidade é que no Paquistão, Egito, Síria,
Palestina, Afeganistão e Iraque – territórios onde
o cristianismo existe há dois mil anos, a presença
cristã é cada vez mais identificada como algo
nocivo ao Islã. Curry explica: "Algumas
discriminações são mais amenas. Algumas se
tornam perseguições intencionais contra os
cristãos. Em outros casos, os ataques e
assassinatos deliberados estão levando os
cristãos a fugirem de suas casas. Eu acredito que
a população cristã está sendo expulsa do

repressão comunica claramente que os
seguidores de Cristo não são bem-vindos como
membros da sociedade. Se nada mudar,
permanece a questão: há futuro para os cristãos
no Oriente Médio? (...)
O "genocídio religioso" é sistemático e tem
proteção legal. Hoje, mais de um milhão de
cristãos fugiram do Iraque. Meio milhão de
cristãos deixaram a Síria, onde havia cerca de 2
milhões. No Egito resta uma Igreja
remanescente. No Líbano, a ameaça é óbvia.
Curry observa que mesmo com o impacto
óbvio do Islã no Corpo de Cristo "o cristianismo
não está à beira da extinção no Oriente Médio
porque perdemos a batalha das ideias. Estamos
à beira da extinção no Oriente Médio porque
estamos sendo perseguidos, porque estamos
sendo expulsos de nossas casas, somos
alvejados até a morte".
Quais são as formas possíveis de lidarmos
com o que se tornou uma das maiores
catástrofes humanitárias do nosso tempo? Curry
leva a questão mais adiante.
"Seja consciente. Primeiro de tudo, eu acho
que há um elemento nesses grupos extremistas,
que por falta de uma palavra melhor, devo
chamar de 'imperialista'. Eles acreditam que
podem impor sua fé ao seu povo. Eles farão isso
em seus países e depois tentarão fazer nos
nossos".
"Seja ativo. Leve em consideração que o
evangelho continua se expandindo. Compartilhe
essa situação com os membros de sua igreja."
(...)
Fontes Abertas em 24/OUT/2013

Oriente Médio". Independente disso, a atual

QUARTAS-FEIRAS
20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30
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NOBRE VINGANÇA
Evitai que alguém retribua a outrem mal
por mal; pelo contrário, segui sempre o bem,
entre vós, e para com todos. I Tes. 5:15.
Certo dia, um oficial do exército bateu
num jovem soldado que era conhecido por
praticar artes marciais. O golpe era
injustificado, mas os regulamentos militares
proibiam o revide; além disso, o jovem era
cristão.
− O senhor ainda vai se arrepender disso
− comentou o soldado com um sorriso.
Tempos depois, a companhia daquele
soldado estava envolvida numa feroz
batalha, quando ele viu um oficial ferido
tentando desesperadamente arrastar-se de
volta para a trincheira.

O jovem soldado reconheceu-o como o
oficial que o havia golpeado. Arriscando a
própria vida, foi em auxílio do homem ferido
e ajudou-o a ir a um posto de primeiros
socorros.
Enquanto o oficial jazia deitado no chão,
esperando que os médicos o atendessem,
tomou a mão do soldado, gaguejou um
pedido de desculpas e expressou-lhe
gratidão. Apertando a mão do oficial, o
jovem soldado deu uma risadinha amigável e
disse:
"Eu tinha certeza de que algum dia o
senhor se arrependeria." Dali em diante, os
dois tornaram-se os melhores amigos.

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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DÍZIMOS E
OFERTAS
"Porque, no meio de muita
prova de tribulação,
manifestaram abundância de
alegria, e a profunda pobreza
deles superabundou em grande
riqueza da sua generosidade." II
Corintios 8:2
(6) - RIQUEZAS DA SUA
GENEROSIDADE. Os princípios e as
promessas da contribuição cristã
contidos nesses dois capítulos são os
seguintes:
(1) Pertencemos a Deus; aquilo que
possuímos está confiado às nossas
mãos pelo Senhor (2Co 8:5).
(2) Devemos tomar a decisão firme,
em nosso coração, de que serviremos
a Deus, e não ao dinheiro (Mt 6.24).
(3) A contribuição é feita para ajudar
os necessitados ( Pv 19:17; Gl 2:10),
para promover o reino de Deus (1
Co 9:14; Fp 4:15 a 18), para
acumular tesouros no céu (Mt
6:20; Lc 6:32 a 35) e para
aprendermos a temer ao
Senhor (Dt 14:22-23).

( 4 ) A c o nt r i b u i ç ã o d e ve s e r e m
proporção ao que ganhamos (1 Co 16:2).
(5) A contribuição é considerada uma
prova do nosso amor cristão (1 Co 16:24)
e deve ser realizada de modo sacrificial e
voluntária (2 Co 9:7).
(6) Ao contribuirmos com nossas ofertas
para Deus, semeamos não somente
dinheiro, mas também fé, tempo,
serviço, e, assim, colhemos mais fé e
outras bênçãos (2 Co 9:5-6 e 10-12).
(7) Quando Deus nos dá em abundância,
é para que multipliquemos as nossas
boas obras (Ef 4:28).
(8) Quando contribuímos, isso aumenta
a nossa dedicação a Deus (Mt 6:21) e
propicia suas bênçãos sobre nossos
assuntos financeiros (Lc 6:38).
Para mais aprofundamento sobre
contribuição financeira - Nossas
contribuições devem ser voluntárias e
generosas, pois assim é ensinado tanto
no AT ( Êx 25:1-2; 2Cr 24:8-11) quanto no
NT (2Co 8:1-5 e 11-12). Não devemos
hesitar em contribuir de modo sacrificial
(2Co 8:3), pois foi com tal espírito que o
Senhor Jesus entregou-se por nós ( 2Co
8:9). Para Deus, o sacrifício envolvido é
muito mais importante do que o valor
monetário da dádiva (Lc 21:1-4).

www.amaivos.org

JESUS CRISTO... SE FEZ POBRE. Dar, de
modo sacrificial, fez parte essencial da
natureza e do caráter de Jesus Cristo aqui
no mundo. Porque Ele se fez pobre, nós,
agora, participamos das suas riquezas
eternas. Deus quer uma atitude idêntica
entre os crentes, como evidência da sua
graça operando em nosso ser. Todos os
dons da graça e da salvação, o reino do céu
e, até mesmo, o vitupério por causa de
Cristo são as riquezas eternas que
recebemos em lugar dos trapos da nossa
iniqüidade (Lc 12:15; Ef 1:3; Fp 4:11-13, 18 e
19; Hb 11:26; Ap 3:17). Nossas
contribuições devem ser dadas com alegria
(2Co 9:7). Tanto o exemplo dos israelitas no
AT (Êx 35:21-29; 2Cr 24:10) quanto o dos
cristãos macedônios do NT (2Co 8.1-5)
servem-nos de modelos.
(7) - Deus tem prometido recompensar-nos
de conformidade com o que lhe temos dado
(ver Dt 15.4; Ml 3.10-12; Mt 19.21; 1Tm
6.19;).
Pr. Paulo Pereira - fonte BEP

GOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCURE A EQUIPE
DO PR. LÓI
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Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo
ENCONTRO COM DEUS?

VOCÊ
Informe-se com o Pra. Tânia

PARABÉNS PARA
Vitor Barbosa 04/11
Lucas Rosa 02/11
Marcius Vinicius Jr. 05/11
Almir Branco 07/11
Rosania Nunes 09/11
Venâncio Silva 12/11
Adeilda de Almeida 15/11
Sônia Lobo 15/11
Antônio Oliveira15/11
Larissa Carvalho 17/11
Deisree Lacerda 19/11
Márzio Sampaio 29/11
Katherine Alves 29/11
Sueli Neves 24/11
2ª feira – Genesis 43, 44, 45 / 3ª feira – Genesis 46, 47, 48
4ª feira – Genesis 49, 50 / 5ª feira – Êxodo 01, 02, 03
6ª feira – Êxodo 04, 05, 06/ Sábado – Êxodo 07, 08, 09
Domingo – Êxodo 10, 11, 12
Período atual: Terceira semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

Irã 'abusa' dos direitos nacionais
e internacionais dos cristãos
Pelo menos 300 cristãos foram presos nos
últimos três anos no Irã. As acusações mais
comuns são ações contra a segurança pública
e propaganda contra o regime. Muitos destes
cristãos foram presos por fazer parte de
"igrejas domésticas", pequenas reuniões de
cristãos que se encontram para adorar e orar
juntos.
Os contínuos maus tratos do Irã à sua
minoria cristã foi um dos temas levantados
em reunião recente do Conselho de Direitos
Humanos das Nações Unidas.
Attieh Fard, uma advogada especializada
em direitos humanos, pediu ao presidente
Hassan Rouhani para cumprir suas
promessas feitas às Nações Unidas, em Nova
York, libertando os 42 cristãos presos e os 45
que aguardam julgamento. Fard disse que
esses números representam apenas os casos
conhecidos. O número real é muito maior,
levando-se em conta que muitos têm
permanecido em silêncio devido às ameaças
do governo. Ao fazer isso, afirmou em seu
relatório de 24 de setembro, o governo viola
as suas obrigações legais nacionais e
internacionais.
"Ao fazer essas acusações contra os
cristãos, tanto o governo como o Judiciário
cometeram um erro fatual porque as
reuniões cristãs em casas ou igrejas são
formadas, principalmente, para os cristãos
adorarem e estudarem a Bíblia juntos, e não

para mudarem o regime. Elas não têm
qualquer objetivo político. Portanto, estes
julgamentos são errados", disse Fard.
Fard acrescentou que encontros
s e m e l h a n t e s e ra m r e a l i za d o s p o r
muçulmanos xiitas, que se reúnem em
grupos para estudar o Alcorão e orar. Mas
essas reuniões não foram consideradas uma
ameaça à segurança nacional. Alguns cristãos
presos são obrigados a ouvir o Alcorão e
"bastante pressionados" a se converter ao
islamismo. Ela disse que muitos deles são
torturados e têm seus bens confiscados.
Então, depois de serem libertados, perdem
geralmente o direito à educação ou emprego.
O artigo 26 da Constituição iraniana
concede o direito a minorias religiosas,
incluindo os cristãos, de formar sociedades e
se reunir. Como tal, igrejas domésticas são
entidades legítimas. Segundo Fard, muitos
pastores têm sido presos e mesmo aqueles
que são libertados são frequentemente
mantidos sob um tipo de prisão domiciliar. O
Rev. Robert Asseriyan, que foi preso no início
deste ano, é um exemplo. Desde que foi
solto, Asseriyan foi impedido de falar com
qualquer outro cristão, disse ela.
"Alguns líderes da igreja que não estão
presos têm sofrido ameaças do governo
dizendo que, se não cessarem as suas
atividades ou deixarem de ir às igrejas, serão
prejudicados eles próprios ou os membros de
suas famílias - mortos, fisicamente atacados
ou estuprados»
Fonte: PORTAS ABERTAS 01/nov/2013
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CONQUISTANDO RESPEITO

“Ninguém despreze a tua mocidade;
pelo contrário, torna-te padrão... na palavra,
no procedimento, no amor, na fé, na pureza”
I Tm. 4:12
Muitos adultos acham difícil suportar o
desprezo e o desdém de outros adultos, mas
para um adolescente é duas vezes mais difícil
suportar o desprezo e o desdém de seus
companheiros da mesma idade.
Um dia, quando Leo Buscaglia estava
saindo da escola, uma gangue de arruaceiros
o cercou e começou a crivá-lo de apelidos
por causa de sua ascendência italiana.
Humilhado e aos prantos, rompeu o círculo
de seus atormentadores e correu para casa.
Lá, trancou-se no banheiro e chorou
amargamente.

- Como todos os outros? Você quer dizer
que gostaria de ser como aqueles garotos
que o insultaram? - perguntou o pai,
articulando bem as palavras.
- Não! - rosnou Leo em resposta.

- Então tenha orgulho daquilo que você é
- aconselhou o pai. - Afinal de contas, todo o
mundo é diferente de todas as demais
pessoas.
Mas o conselho de Paulo ao jovem
Timóteo foi além do conselho que o pai de
Leo deu a seu filho. Sendo um modelo de
cristão, podemos conquistar o respeito
alheio.

Seu pai o ouviu chorando e perguntou
qual era o problema. Quando Leo contou o
que havia acontecido, esperou que seu pai
tomasse imediatas providências - ou que
batesse nos desordeiros ou pelo menos
reclamasse com os pais deles, exigindo que
fossem castigados. Seu pai não fez nem uma
coisa, nem outra. Em vez disso, começou a
mencionar algumas coisas acerca dos
italianos, das quais Leo podia orgulhar-se.
Mas isso não acalmou o garoto.
- Eu não gosto de ser diferente! protestou ele. - Quero ser como todos os
outros.

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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DÍZIMOS E
OFERTAS
8 - POUCO... CEIFARÁ - O
cristão pode contribuir
generosamente, ou com
avareza. Deus o recompensará
de acordo com o que ele lhe dá
(Mt 7:1-2). Para Paulo, a
contribuição não é uma perda,
mas uma forma de economizar; ela
trará benefícios substanciais para
quem contribui. Paulo não fala
primeiramente da quantidade
ofertada, mas da qualidade dos
desejos e dos motivos do nosso
coração ao ofertarmos. A viúva pobre
deu uma oferta pequena, mas Deus a
considerou uma quantia grande por
causa da proporção da dádiva e pela
dedicação total que ela revelou ter
(Lc 21:1-4; cf. Pv 11:24-25; Mt 10:4142; Lc 6:38).
9 - EM TUDO ENRIQUEÇAIS - Para
que a generosidade seja
manifesta exteriormente, o
coração deve antes estar
enriquecido de amor

e compaixão sinceros para com o
próximo. Dar de nós mesmos e daquilo
que temos, resulta em:
(1) suprir as necessidades dos nossos
irmãos mais pobres;
(2) louvor e ações de graças a Deus
(3) amor recíproco da parte daqueles
que recebem a ajuda (Mateus, 7:11).
10 - A OFERTA DA VIÚVA. Temos aqui
uma lição de Jesus a respeito de como
D e u s vê n o s s a s co nt r i b u i çõ e s e
donativos.
(1) A oferta que damos a Deus é avaliada,
não segundo o montante da
contribuição, mas pela quantidade de
sacrifício nela envolvido. Os ricos, às
vezes, contribuem do que lhes sobra e
não lhes custa nenhum sacrifício. A
oferta da viúva custou-lhe tudo. Ela deu
tudo o que podia.
(2) Este princípio pode ser aplicado a
todo o nosso serviço prestado a Jesus.
Ele julga o trabalho que lhe prestamos,
não pelo seu volume, influência ou
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sucesso, mas pelo volume de sincera
dedicação, sacrifício, fé e amor nele
envolvido (Lucas 22:24-30 ; Mt 20:26).
11 - A V E R DA D E I R A G R A N D E Z A. A
verdadeira grandeza do ser humano é uma
questão do nosso ser interior e do coração.
É vista na pessoa que expressa sua fé e seu
amor a Cristo, em sincera humildade, no
desejo de servir tanto a Deus, quanto aos
homens, e na disposição de ser considerado
o menos importante no reino de Deus (Fp
2:3).
(1) A verdadeira grandeza não está na
posição, no cargo, na liderança, no poder,
na influência, nos diplomas de nível
superior, na fama, na capacidade, nas
grandes realizações, nem no sucesso. O que
importa não é tanto o que fazemos para
Deus, mas o que somos interiormente em
espírito, diante de Deus (Mt 18:3-4; 20:2528).

(2) A verdadeira grandeza requer que
sejamos grandes no que é justo. Temos que
procurar ser grandes na fé, no caráter santo,
na sabedoria, no autodomínio, na
paciência, no amor (Gl 5:22-23). Trata-se de
termos a grandeza de Cristo, que amou a
justiça e aborreceu a iniqüidade (Hb 1:9).
(3) A verdadeira grandeza é questão de
sincero amor, lealdade e dedicação a Deus,
e o que importa é sermos consagrados e
fiéis onde Deus quis colocar-nos. Por isso,
aos olhos de Deus, os maiores no seu reino
são aqueles que lhe consagram e à sua
Palavra, seu total amor, lealdade e
dedicação (Rm 12:1-2).
(4) Nossa consagração a Deus melhora os
frutos do nosso trabalho na sua obra, mas
somente na área em que Deus nos colocou
e de conformidade com dons que Ele nos
deu (1 Co 12:4-13; Rm 12:3-8).
Pr. Paulo Pereira - fonte BEP

GOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCURE A EQUIPE
DO PR. LÓI

Pr. Jorge Mendonça (Lói) 02/11
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2ª feira – Êxodo 13, 14, 15 / 3ª feira – Êxodo 16, 17, 18
4ª feira – Êxodo 19, 20, 21 / 5ª feira – Êxodo 22, 23, 24
6ª feira – Êxodo 25, 26, 27 / Sábado – Êxodo 28, 29, 30
Domingo – Êxodo 31, 32, 33
Período atual: Quarta semana

PARABÉNS PARA
Pr. Dudu Garcia 29/11
Gabriele Leite 06/11

facebook.com/ComunidadeAmaivos

CRISTÃ MORRE EM
PRISÃO NA ERITREIA
Enquanto a Portas Abertas recebia a
notícia da morte do 25º cristão, prisioneiro
de consciência, na Eritreia, o governo
prendeu outros cristãos que se reuniram para
orar e adorar a Deus
Wehazit Berhane Debesai, uma cristã com
30 anos, morreu na semana passada. O dia
exato de sua morte é desconhecido. Ela
morreu de pneumonia depois de enfrentar
duras condições e privação de tratamento
médico na prisão, por ter se recusado a negar
sua fé.
Wehazit estava trabalhando, quando
autoridades a prenderam, um ano atrás, e a
mantiveram incomunicável em Adi Quala, sul
de Mendefera, perto da fronteira etíope. Ela
foi presa porque estava envolvida em
atividades cristãs fora das igrejas Ortodoxa,
Católica e Evangélica Luterana.
Não se sabe muito sobre Wehazit além do
fato de que ela estava prestes a se casar com
um homem conhecido apenas por seu
primeiro nome, Yohannes. Ele foi preso no
mesmo dia que Wehazit e também foi
mantido em Adi Quala.
Enquanto isso, autoridades de segurança
prenderam 70 cristãos na capital Asmara,
pertencentes a várias denominações. A
prisão aconteceu quando os cristãos se
reuniram para um encontro de oração
especial. É a terceira vez que o pastor que

conduzia o evento de oração é preso por suas
atividades cristãs. Seu nome não será citado
para impedir que as autoridades usem isso
contra ele.
Oficiais levaram a maioria deles para o
Distrito de Polícia 4, mas um grupo de 27
pessoas, em sua maioria mulheres, está no
Distrito de Polícia 2, na capital.
Esta última prisão faz com que o número
de cristãos presos este ano chegue a quase
300, o que os cristãos locais têm chamado de
'a campanha mais severa contra a Igreja até
hoje'. Tudo aconteceu assim que a poeira
baixou, após cerca de 380 imigrantes, em sua
maioria eritreus e somalis, morrerem em
duas tragédias de barco, quando tentavam
chegar à ilha italiana de Lampedusa, em
meados de outubro.
Um colaborador da Portas Abertas
comentou: "Nós gostaríamos de pedir para
que a Igreja em todo o mundo ore pelas
mulheres e homens de todas as idades que
permanecem na prisão em calabouços
subterrâneos, contêineres de metal e centros
de detenção militares por causa de sua fé.
Eles enfrentam trabalho duro e são expostos
à falta de alimentos, água e higiene.
Regularmente, é negado a eles tratamento
médico para malária e pneumonia, doenças
que eles contraíram enquanto estavam na
prisão, ou doenças como diabetes,
hipertensão ou câncer que eles já tinham
antes de serem presos".
Fonte: PORTAS ABERTAS 05/nov/2013
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CONFORMADOS

Um grupo de cientistas colocou cinco
macacos numa jaula. No meio, uma escada e
sobre ela um cacho de bananas. Quando um
macaco subia na escada para pegar as
bananas, os cientistas jogavam um jato de
água fria nos que estavam no chão.
Depois de certo tempo, quando um
macaco ia subir a escada, os outros o
pegavam davam-lhe uma surra. Dentro de
algum tempo, nenhum macaco subia mais a
escada, apesar da tentação das bananas.
Então, os cientistas substituíram um dos
macacos por um novo. A primeira coisa que
ele fez foi subir a escada, dela sendo retirado
pelos outros, que o surraram. Depois de
algumas surras, o novo integrante do grupo
não subia mais a escada. Um segundo foi
substituído e o mesmo ocorreu, tendo o
primeiro substituto participado na surra ao
novato.
Um terceiro foi trocado e o mesmo
ocorreu. Um quarto, e afinal, o último dos
veteranos foi substituído. Os cientistas então
ficaram com um grupo de cinco macacos que
mesmo nunca tendo tomado um banho frio,
continuavam batendo naquele que tentasse
pegar as bananas.
Se fosse possível perguntar a algum
deles porque eles batiam em quem tentasse
subir a escada, com certeza a resposta seria:
“Não sei, mas as coisas sempre foram
assim por aqui”.Se fosse possível perguntar a
algum deles porque eles batiam em quem
tentasse subir a escada, com certeza a
resposta seria: "Não sei, mas as coisas
sempre foram assim por aqui". Albert
Einstein dizia: "É mais fácil desintegrar um
átomo que um preconceito".
Este é paradigma para tudo nesta vida,

onde nada se cria, mas tudo se copia. Toda
vez que surge uma Voz que diz coisas sobre
uma ótica nova sobre as velhas histórias, as
fábulas humanas, as regras sociais que
ninguém sabe a origem, essa Voz clama em
um deserto árido de intolerâncias.
Assim é que nos tornamos cópias
malfeitas de um original mal fundamentado.
Ao invés de replicarmos a coisa certa,
repetimos, geração após geração, os erros
dos antigos seus mitos e suas práticas.
Algumas dessas "crenças" se perpetuam na
sociedade atual por preguiça, conformismo,
ignorância, orquestração de manipuladores.
São os "macacos velhos".
Que o Deus Espírito esclareça mentes e
dê discernimento a todos para
compreendermos o Evangelho da Graça e
toda a Verdade que liberta a alma dos
homens das crendices, dos preconceitos
arraigados e velhas fábulas.
Graça e Paz!
“Posso não saber onde piso, mas
conheço o CAMINHO para chegar aonde
quero; porque caminho NAQUELE que creio
e não naquilo que vejo” (Gerson Palazzo).

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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V I V E N D O PA R A
LOUVAR E ADORAR
AO SENHOR.
Ne 8:5-6 “E Esdras abriu o
livro perante os olhos de todo o
povo; porque estava acima de
todo o povo; e, abrindo-o ele,
todo o povo se pôs em pé. E
Esdras louvou o SE NHOR, o
grande Deus; e todo o povo
re s p o n d e u : A m é m ! A m é m ! ,
levantando as mãos; e inclinaramse e adoraram o SENHOR, com o
rosto em terra.”
A adoração consiste nos atos e
atitudes que reverenciam e honram à
majestade do grande Deus do céu e
da terra. Sendo assim, a adoração
concentra-se em Deus, e não no ser
humano. No culto cristão, nós nos
acercamos de Deus em gratidão por
aquilo que Ele tem feito por nós em
Cristo e através do Espírito Santo. A
adoração requer o exercício da fé e
o reconhecimento de que Ele é
nosso Deus e Senhor.
BREVE HISTÓRIA DA
A D O R A Ç Ã O A O
VERDADEIRO DEUS. O
ser humano

adora a Deus desde o início da história.
Adão e Eva tinham comunhão regular
com Deus no jardim do Éden (cf. Gn 3:8).
Caim e Abel trouxeram a Deus
oferendas de vegetais e de animais (Gn
4:3-4).
Os descendentes de Sete invocavam
“o nome do SENHOR” (Gn 4:26).
Noé construiu um altar ao Senhor
para oferecer holocaustos depois do
dilúvio (Gn 8:20).
Abraão assinalou a paisagem da terra
prometida com altares para oferecer
holocaustos ao Senhor (Gn 12:7-8; 13:4,
22:9) e falou intimamente com Ele (Gn
18:23-33; 22:11-18).
Somente depois do êxodo, quando o
Tabernáculo foi construído, é que a
adoração pública tornou-se formal. A
partir de então, sacrifícios regulares
passaram a ser oferecidos diariamente, e
especialmente no sábado, e Deus
estabeleceu várias festas sagradas
anuais como ocasiões de culto público
dos israelitas (Êx 23:4-17; Lv 1:7; Dt
12:14).
O culto a Deus foi posteriormente
centralizado no templo de Jerusalém (cf.
os planos de Davi, segundo relata 1Cr
22).
Quando o templo foi destruído, em

www.amaivos.org

586 a.C., os judeus construíram sinagogas S E M I N Á R I O D E
como locais de ensino da lei e adoração a
Deus enquanto no exílio, e aonde quer que
venham a morar. As sinagogas continuaram
em uso para o culto, mesmo depois de
co n st r u í d o o s e g u n d o te m p l o p o r
Zorobabel (Ed 3—6).
13 e 14
Nos tempos do NT havia sinagogas na
Palestina e em todas as partes do mundo
romano (Lc 4:16; Jo 6:59; At 6:9; 13:14;
14:1; 18:4; 19:8; 22:19).
A adoração na igreja primitiva era
prestada tanto no templo de Jerusalém
quanto em casas particulares (At 2:46-47).
Fora de Jerusalém, os cristãos prestavam
culto a Deus nas sinagogas, enquanto isso
lhes foi permitido. Quando lhes foi proibido
utilizá-las, passaram a cultuar a Deus
noutros lugares, geralmente em casas
particulares (cf. At 18:7; Rm 16:5; Cl 4:15),
mas, às vezes, em salões públicos (At 19:910).
Pr. Paulo Pereira - fonte BEP

LIBERTAÇÃO
&CURA
de dezembro

com o Pr. Paulo

GOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCURE A EQUIPE
DO PR. LÓI
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ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com
2ª feira – Êxodo 34, 35, 36 / 3ª feira – Êxodo 37, 38
4ª feira – Êxodo 39, 40 / 5ª feira – Levítico 01, 02, 03
6ª feira – Levítico 04, 05, 06 / Sábado – Levítico 07, 08, 09
Domingo – Levítico 10, 11, 12
Período atual: Quintasemana
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ORE PELOS PAÍSES QUE MAIS
PERSEGUEM OS CRISTÃOS
01 - Coréia do
04 - Iraque
08 - Irã
Norte
05 - Somália
09 - Iêmen
02 - Arábia Saudita 06 - Maldivas
10 - Eritréia
03 - Afeganistão
07 - Mali
11 - Síria
EFLE
R
A
R
A
P

TIR

KYLE

Um dia, quando eu era calouro na
escola, vi um garoto de minha sala
caminhando para casa depois da aula. Seu
nome era Kyle. Parecia que ele estava
carregando todos os seus livros.
Eu pensei: "Por que alguém iria levar
para casa todos os seus livros numa SextaFeira? Ele deve ser mesmo um C.D.F" !! O
meu final de semana estava planejado
(festas e um jogo de futebol com meus
amigos Sábado à tarde), então dei de
ombros e segui o meu caminho.
Conforme ia caminhando, vi um grupo
de garotos correndo em direção a Kyle. Eles o
atropelaram, arrancando todos os livros de
seus braços, empurrando-o de forma que ele
caiu no chão. Seus óculos voaram e eu os vi
aterrissarem na grama há alguns metros de
onde ele estava.
Kyle ergueu o rosto e eu vi uma terrível

O PODER DE UM
PEQUENO GESTO

tristeza em seus olhos. Meu coração
penalizou-se! Corri até o colega, enquanto
ele engatinhava procurando por seus óculos.
Pude ver uma lágrima em seus olhos.
Enquanto eu lhe entregava os óculos, disse:
"Aqueles caras são uns idiotas! Eles
realmente deviam arrumar uma vida
própria".
Kyle olhou-me nos olhos e disse, "Ei,
obrigado"!. Havia um grande sorriso em sua
face. Era um daqueles sorrisos que
realmente mostram gratidão. Eu o ajudei a
apanhar seus livros e perguntei onde ele
morava. Por coincidência ele morava perto
da minha casa, mas não havíamos nos visto
antes, porque ele frequentava uma escola
particular.
Conversamos por todo o caminho de
volta para casa e eu carreguei seus livros. Ele
se revelou um garoto bem legal.

QUARTAS-FEIRAS
20h Culto de Estudos Bíblicos
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09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30
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Perguntei se ele queria jogar futebol no
Sábado comigo e meus amigos. Ele disse que
sim. Ficamos juntos por todo o final de
semana e quanto mais eu conhecia Kyle,
mais gostava dele. Meus amigos pensavam
da mesma forma.
Chegou a Segunda-Feira e lá estava o
Kyle com aquela quantidade imensa de livros
outra vez! Eu o parei e disse: "Diabos, rapaz,
você vai ficar realmente musculoso
carregando essa pilha de livros assim todos
os dias!". Ele simplesmente riu e me
entregou metade dos livros. Nos quatro anos
seguintes, Kyle e eu nos tornamos mais
amigos, mais unidos.
Quando estávamos nos formando
começamos a pensar em Faculdade. Kyle
decidiu ir para Georgetown e eu para a Duke.
Eu sabia que seríamos sempre amigos, que a
distância nunca seria problema. Ele seria
médico e eu ia tentar uma bolsa escolar no
time de futebol.
Kyle era o orador oficial de nossa turma.
Eu o provocava o tempo todo sobre ele ser
um C.D.F. Ele teve que preparar um discurso
de formatura e eu estava super contente por
não ser eu quem deveria subir no palanque e
discursar.
No dia da Formatura Kyle estava ótimo.
Era um daqueles caras que realmente se
encontram durante a escola. Estava mais
encorpado e realmente tinha uma boa
aparência, mesmo usando óculos. As
meninas o adoravam! Às vezes eu até ficava
com inveja. Hoje era um daqueles dias.
Eu podia ver o quanto ele estava nervoso
sobre o discurso. Então, dei-lhe um tapinha
nas costas e disse: "Ei, garotão, você vai se
sair bem!". Ele olhou para mim com aquele
olhar de gratidão, sorriu e disse: -"Valeu"!
Quando ele subiu no oratório, limpou a

garganta e começou o discurso:
"A Formatura é uma época para
agradecermos àqueles que nos ajudaram
durante estes anos duros. Seus pais,
professores, irmãos, talvez até um
treinador... mas principalmente aos seus
amigos. Eu estou aqui para lhes dizer que ser
um amigo, para alguém, é o melhor presente
que você pode lhes dar. Vou contar-lhes uma
história":
Eu olhei para o meu amigo sem
conseguir acreditar enquanto ele contava a
história sobre o primeiro dia em que nos
conhecemos. Ele havia planejado se matar
naquele final de semana! Contou à todos
como havia esvaziado seu armário na escola,
para que sua Mãe não tivesse que fazer isso
depois que ele morresse e estava levando
todas as suas coisas para casa.
Ele olhou diretamente nos meus olhos e
deu um pequeno sorriso.
- "Felizmente, meu amigo me salvou de
fazer algo inominável".
Eu observava o nó na garganta de todos
na plateia enquanto aquele rapaz popular e
bonito contava à todos sobre aquele seu
momento de fraqueza. Vi sua mãe e seu pai
olhando para mim e sorrindo com a mesma
gratidão. Até aquele momento eu jamais
havia me dado conta da profundidade do
sorriso que ele me deu naquele dia.
Nunca subestime o poder de suas ações.
Com um pequeno gesto você pode mudar a
vida de uma pessoa. Para melhor ou para
pior.
Deus nos coloca na vida dos outros para
que tenhamos um impacto, uns sobre o
outro de alguma forma.
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MANIFESTAÇÕES DA
ADORAÇÃO CRISTÃ
“Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em
espírito e em verdade, porque o
Pai procura a tais que assim o
adorem. Deus é Espírito, e
importa que os que o adoram o
adorem em espírito e em
verdade.” − Jo 4:23,24
ADORARÃO... EM ESPÍRITO E
EM VERDADE. Jesus ensina várias
coisas neste versículo.
(1) "Em espírito" indica o nível em
que ocorre a adoração verdadeira.
Devemos comparecer diante de Deus
com total sinceridade e num espírito
[ou disposição de ânimo] dirigido
pela vida e atividade do Espírito
Santo.
(2) "Verdade" (gr. aletheia) é
uma característica de Deus (Sl
31:5; Rm 1:25; 3:7; 15:8),
encarnada em Cristo (2 Co
11:10; Ef 4:21),
intrínseca

no Espírito Santo (João 14:17; João
15:26; João 16:13). Por isso, a adoração
deve ser prestada de conformidade com
a verdade do Pai, que se revela no Filho e
se recebe mediante o Espírito. Aqueles
que propõem um tipo de adoração que
ignora a verdade e as doutrinas da
Palavra de Deus, desprezam no seu todo
o único alicerce da verdadeira adoração.
Jo 4:24 VERDADE. Porque Cristo é a
verdade (Jo 1:14; 5:31; 14:6; Lc 4:25;
9:27; 12:44) e viver em união com Ele
requer a verdade (1 Co 5:8; Ef 4:25).
Alegar ter comunhão com Cristo e ter a
salvação sem, porém, viver e falar de
acordo com a verdade, é estar enganado
(1 Jo 1:6). Quem não tem a verdade,
revela a real condição do seu coração (At
5:3); os tais se opõem a Deus e
permanecem fora do reino dos céus (Ap
21:8-27; 22:15; cf. Ap 14:5). O mentiroso
pertence à "sinagoga de Satanás" (Ap
3:9).
Princípios básicos
(1) Dois princípios-chaves norteiam a
adoração cristã.
(a) A verdadeira adoração é a que é
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prestada em espírito e verdade (Jo 4:23), a S E M I N Á R I O
adoração deve ser oferecida à altura da
revelação que Deus fez de si mesmo, no
Filho (ver Jo 14:6). Por sua vez, ela envolve o
espírito humano, e não apenas a mente, e
também como as manifestações do Espírito
Santo (1Co 12:7-12).

DE

LIBERTAÇÃO
&CURA
13 e 14 de dezembro

(b) A prática da adoração cristã deve
corresponder ao padrão do NT para a igreja
(ver At 7:44). Os crentes atuais devem
desejar, buscar e esperar, como norma para
a igreja, todos os elementos constantes da
prática da adoração vista no NT (cf. o
princípio hermenêutico estudado na
introdução a Atos).
(2) O fato marcante da adoração no AT
era o sistema sacrificial (Nm 28, 29). Uma
vez que o sacrifício de Cristo na cruz
cumpriu esse sistema, já não há mais
qualquer necessidade de derramamento
de sangue como parte do culto cristão (Hb
9:1— Hb 10:18). Através da ordenança da
Ceia do Senhor, a igreja do NT comemorava
continuamente o sacrifício de Cristo,
efetuado de uma vez por todas (1Co 11:2326). Além disso, a exortação que tem a
igreja é oferecer “sempre, por ele, a Deus
sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios
que confessam o seu nome” (Hb 13:15), e a
oferecer nossos corpos como “sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus”.

com o Pr. Paulo

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

Pr. Paulo Pereira - fonte BEP
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2ª feira – Levítico 13, 14, 15 / 3ª feira – Levítico 16, 17, 18
4ª feira – Levítico 19, 20, 21 / 5ª feira – Levítico 22, 23, 24
6ª feira – Levítico 25, 26, 27 / Sábado – Números 01, 02, 03
Domingo – Números 04, 05, 06
Período atual: Sexta semana
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OITENTA PESSOAS SÃO
EXECUTADAS NA COREIA DO NORTE

Há onze anos consecutivos, a Coreia do
Norte é considerada a nação mais opressora ao
cristianismo. De acordo com missionários, os
cristãos norte-coreanos mantêm suas Bíblias
enterradas nos quintais, correndo risco de
morte caso sejam encontradas.
Um jornal sul-coreano noticiou que as
vítimas foram mortas no início deste mês,
durante execuções públicas promovidas em
diversas cidades da Coreia do Norte.
Em uma dessas cidades, as pessoas foram
condenadas por assistir ou distribuir
ilegalmente vídeos sul-coreanos; estar
envolvidas em prostituição; ou possuir uma
Bíblia.
Cúmplices ou parentes dos executados, que
foram considerados participantes dos supostos
crimes, foram enviados para campos de
concentração, onde cerca de 60 mil cristãos
sofrem diariamente.
A razão para as execuções não foi
imediatamente aclarada. De acordo com um
funcionário do governo, as mortes parecem ter
ocorrido em cidades que são centros de
desenvolvimento econômico (exceto
Pyongyang).
A perseguição religiosa na Coreia do Norte:
Ser cristão na Coreia do Norte significa ter de
conviver com a pressão psicológica e física

imposta àqueles que não se prostram, nem
prestam culto à imagem do ex-ditador Kim Il
Sung; significa colocar-se vulnerável diante das
imposições do governo já que, para muitos, as
fotos de Kim Il Sung são os objetos mais
preciosos de uma casa e, para os cristãos, o
Senhor Jesus é o que há de maior valor.
Ser cristão na Coreia do Norte também
significa estar sujeito à condenação de crime
político se for encontrado com uma Bíblia.
Significa ser proibido de professar sua fé
abertamente e ir à igreja aos domingos.
Mesmo assim, um cristão norte-coreano
disse à Portas Abertas: "Através da fé,
venceremos as dificuldades e o sofrimento. E,
também, confortados pela fé conseguiremos
prosseguir."
Fonte: Portas Abertas - 18 nov 2013

QUARTAS-FEIRAS
20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

AGENDA

SEMANA

L

twitter.com/AmaivosCaboFrio

EFLE
R
A
R
A
P

TIR

E
D
A
D
I
C
I
L
E
F
A
D
O
H
N
I
M
O CA

Por muito tempo, eu pensei que a minha
vida fosse se tornar uma vida de verdade.
Mas sempre havia um obstáculo no
caminho, algo a ser ultrapassado antes de
começar a viver, um trabalho não terminado,
uma conta a ser paga, aí sim, a vida de
verdade começaria.
Por fim, cheguei à conclusão de que
esses obstáculos eram a minha vida de
verdade.
Essa perspectiva tem me ajudado a ver
que não existe um caminho para a felicidade.
A felicidade é o caminho! Assim, aproveite
todos os momentos que você tem.
E aproveite-os mais se você tem alguém
especial para compartilhar, especial o
suficiente para passar seu tempo; e lembre-

se que o tempo não espera ninguém.
Portanto, pare de esperar até que você
termine a faculdade; até que você volte para
a faculdade; até que você perca 5 kg; até que
você ganhe 5 kg; até que seus filhos tenham
saído de casa; até que você se case; até sexta
à noite ou até segunda de manhã; até que
você tenha comprado um carro ou uma casa
nova; até que seu carro ou sua casa tenham
sido pagos; até o próximo verão, outono,
inverno; até que você esteja aposentado; até
que a sua música toque; até que você morra;
e decida que não há hora melhor para ser
feliz do que agora mesmo.
Felicidade é uma viagem, não um
destino.
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VIVENDO PARA LOUVAR
E ADORAR AO SENHOR
C o n s a g ra çã o a D e u s .
Humildade e fidelidade no uso
de seus dons.
“Rogo-vos, pois, irmãos, pela
compaixão de Deus, que
apresenteis o vosso corpo em
sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este
mundo, mas transformai-vos pela
renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a
boa, agradável e perfeita vontade de
Deus.” − Rm 12:1,2
(3) Louvar a Deus é essencial à
adoração cristã. O louvor era um
elemento-chave na adoração de
Israel a Deus ( Sl 100:4; 106:1; 111:1;
113:1; 117), bem como na adoração
cristã primitiva (At 2:46-47; 16:25;
Rm 15:10-11; Hb 2:12).
(4) Uma maneira autêntica
de louvar a Deus é cantar
salmos, hinos e
cânticos

espirituais. O AT está repleto de
exortações sobre como cantar ao Senhor
(1Cr 16:23; Sl 95:1; Sl 96:1-2; 98:1,5-6;
100:1-2). Na ocasião do nascimento de
Jesus, a totalidade das hostes celestiais
irrompeu num cântico de louvor (Lc 2:1314), e a igreja do NT era um povo que
cantava (1Co 14:15; Ef 5:19; Cl 3:16; Tg
5:13).
Os cânticos dos cristãos eram
cantados, ou com a mente (num idioma
humano conhecido) ou com o espírito
(i.e., em línguas; ler 1Co 14:15). Em
nenhuma circunstância os cânticos eram
executados como passatempo.
(5) Outro elemento importante na
adoração é buscar a face de Deus em
oração. Os santos do AT comunicavamse constantemente com Deus através da
oração (Gn 20:17; Nm 11:2; 1Sm 8:6;
2Sm 7:27; Dn 9:3-19; cf. Tg 5:17-18).
Os apóstolos oravam
constantemente depois de Jesus subir ao
céu (At 1:14), e a oração tornou-se parte
regular da adoração cristã coletiva (At
2:42; 20:36; 1Ts 5:17).
Essas orações eram, às vezes, por
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eles mesmos (At 4:24-30); outras vezes
eram orações intercessórias por outras
pessoas (At 12:5; Rm 15:30-32; Ef 6:18). Em
todo tempo, a oração do crente deve ser
acompanhada de ações de graças a Deus (Ef
5:20; Fp 4:6; Cl 3:15-17; 1Ts 5:17-18).
Como o cântico, o orar podia ser feito
em idioma humano conhecido, ou em
línguas (1Co 14:13-15).
(6) A confissão de pecados era
sabidamente parte importante da adoração
no AT. Deus estabelecera o Dia da Expiação
para os israelitas como uma ocasião para a
confissão nacional de pecados (Lv 16).
Salomão, na sua oração de dedicação
do templo, reconheceu a importância da
confissão (1Rs 8:30-36). Quando Esdras e
Neemias verificaram até que ponto o povo
de Deus se afastara da sua lei, dirigiram
toda a nação de Judá numa contrita oração
pública de confissão.
Assim, também, na oração do Pai nosso,
Jesus ensina os crentes a pedirem perdão
dos pecados (Mt 6:12). Tiago ensina os
crentes a confessarem seus pecados uns
aos outros (Tg 5:16); através da confissão
sincera, recebemos a certeza do gracioso
perdão divino (1Jo 1:9).
Pr. Paulo Pereira - fonte BEP
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PARABÉNS PARA
Pra. Ana Cláudia 20/12
Pr. Francisco Oreiro 29/12
Soraya Soares 26/12
Graziela Felizardo 04/12
Hélio Gomes 25/12
Luzia Moura 31/12
Raquel Branco 31/12

GOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCURE A EQUIPE
DO PR. LÓI

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
agência 0071 c/c 5718814-9
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

2ª feira – Números 07, 08, 09 / 3ª feira – Números 10, 11, 12
4ª feira – Números 13, 14, 15 / 5ª feira – Números 16, 17, 18
6ª feira – Números 19, 20, 21 / Sábado – Números 22, 23, 24
Domingo – Números 25, 26, 27
Período atual: Sétima semana
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CRISTÃO É AMEAÇADO
POR CAUSA DE SUA FÉ
Depois de anos trabalhando como
enfermeiro a serviço do governo militar, Kyaw
Maing*, juntamente com sua família, instalouse numa aldeia longínqua ao norte de
Mianmar. Eles são os únicos cristãos na
comunidade
"É uma comunidade majoritariamente
budista," diz Kyaw Maing. "As pessoas aqui não
aceitam gente de outras tribos ou outras
religiões. Eles não me aceitam porque eu sou
cristão." Maing abriu uma farmácia e, todos os
dias, quando as pessoas o procuram, ele não
perde a oportunidade de orar pelos doentes
para que fiquem bons. Um mês depois, ele já
estava compartilhando sua fé com seus clientes
e, por causa disso, tem dificuldades com seus
vizinhos.
"Eles promoveram um abaixo-assinado
contra mim", conta. "Eles querem que eu deixe
a aldeia e enviaram uma petição nesse sentido
às autoridades locais. O chefe da aldeia
imediatamente veio me ver com um ultimato:
ou eu deixava a aldeia naquela mesma noite ou
ele incendiaria minha casa."
Há 20 anos, o chefe da aldeia tem fama de
pressionar e expulsar cristãos, além de fechar
igrejas, e se orgulha disso. Após fazer uma
última breve oração, Maing fez sua escolha: "Eu
estou aqui porque quero servir às pessoas", diz
ele ao chefe da aldeia. "Eu quero ajudá-los a se

curar e falar-lhes da vida eterna que é dom de
Deus, por isso, eu vou ficar." "Se quiser viver até
a velhice, deixe a aldeia," ameaçou o chefe da
aldeia. "Eu não posso viver com um cristão em
lugar nenhum. Você tem três horas para
decidir-se." Como Maing continuou a trabalhar
em sua farmácia e a ministrar àqueles que
estavam doentes de corpo e mente, fotos suas
foram espalhadas por toda a aldeia. As imagens
eram acompanhadas da seguinte mensagem:
"Vá embora rapidamente!" Mas, o antigo
enfermeiro não deu atenção às advertências.
Os monges budistas também se opuseram à
permanência de Kyaw Maing. Nas aldeias de
Mianmar, as pessoas que procuram por cura
física ou bênçãos materiais ofertam aos
monges alimentos, animais ou dinheiro.
Quando as orações de Maing começaram a
curar os moradores da aldeia, os monges
budistas com poderes psíquicos tentaram
escorraçá-lo da comunidade; ainda assim, o
cristão decidiu ficar.
Há pouco mais de três anos, Kyaw Maing
mudou-se para sua aldeia. Sua farmácia
continua aberta e ele continua orando pelos
clientes, apesar da pressão e da oposição de
vizinhos, monges budistas e autoridades locais.
Para fortalecer os obreiros cristãos em
Mianmar, como Kyaw Maing, a Portas Abertas
realiza seminários de preparação para a
perseguição. Um deles foi realizado no norte do
país e Maing participou. "Minha fé foi renovada
e fui encorajado a permanecer firme através da
tempestade. Por favor, lembre-se de mim em
suas orações." - Portas Abertas 29 nov 2013

QUARTAS-FEIRAS
20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30
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Samuel Taylor Coleridge conversava
certa vez com uma senhora que defendia a
ideia segundo a qual as crianças não devem
receber instrução religiosa; devem ser
deixadas a crescer "naturalmente". Desse
modo, elas tomariam decisões mais
"maduras", mais "racionais", porque
saberiam melhor o que estavam fazendo.
Essa filosofia parece plausível, mas certas
coisas podem parecer plausíveis e ainda
assim constituir uma falácia.
Coleridge escutou enquanto aquela
mulher falava, e pouco disse. Depois,
convidou-a a dar uma voltinha pelo jardim.
Conduziu-a a um recanto de seu pátio onde
cresciam apenas ervas daninhas.

nenhuma religião depois de adultos. Os pais
se esqueceram de que uma vez defenderam
e praticaram essa filosofia. Hoje lamentam o
fato de que seus filhos caçoam da religião,
não têm escrúpulos morais e se rebelam
contra toda autoridade.
Incutir princípios cristãos na mente das
crianças não garante que elas os adotem.
Afinal de contas, os seres humanos foram
criados com o poder da escolha e alguns,
infelizmente, fazem a escolha errada. Mas
uma criação adequada aumenta as
probabilidades. Se, apesar da orientação
cristã no lar, os filhos ainda tomarem o
caminho errado, os pais podem pelo menos
ter a satisfação de saber que fizeram o
melhor ao seu alcance.

− O que acha do meu jardim? −
perguntou o poeta. − Não é bonito?
− Jardim? O senhor chama isso de
jardim? Eu diria que é um canteiro de ervas
daninhas.
− Bem − explicou Coleridge − Algum
tempo atrás, decidi não interferir no direito
que essas plantas tinham de crescer como
bem quisessem, até atingirem a maturidade.
A visitante entendeu.
Tive alguns familiares que apoiavam
essa filosofia laissez faire. Não foi surpresa o
fato de que os filhos deles não adotaram
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VIVENDO PARA LOUVAR 4:16-19; At 13:15). Semelhantemente,
E ADORAR AO SENHOR (2) quando os crentes do NT reuniam-se
“Louvarei ao SENHOR em
todo o tempo; o seu louvor
estará continuamente na
minha boca” − Salmos 34:1
O louvor e a adoração são
armas de guerra. Quando você
estiver irritado, ou diante de
situações de crise, não deixe o
inimigo roubar sua adoração.
(7) A adoração deve também
incluir a leitura em conjunto das
Escrituras e a sua fiel exposição. Nos
tempos do AT, Deus ordenou que,
cada sétimo ano, na festa dos
Tabernáculos, todos os israelitas se
reunissem para a leitura pública da lei
de Moisés (Dt 31:9-13).
O exemplo mais patente desse
elemento do culto no AT, surgiu no
tempo de Esdras e Neemias (8:112). A leitura das Escrituras
passou a ser uma parte regular
do culto realizado na
sinagoga aos sábados
(ler Lc

para o culto, também ouviam a leitura da
Palavra de Deus (1Tm 4:13; cf. Cl 4:16; 1Ts
5:27); juntamente com o ensinamento,
pregação e exortação baseados nela
(1Tm 4:13; 2Tm 4:2; cf. At 19:8-10 e 20:7).
(8) Sempre quando o povo de Deus
se reunia na Casa do Senhor, todos
deviam trazer seus dízimos e ofertas (Sl
96:8; Ml 3:10). Semelhantemente, Paulo
escreveu aos cristãos de Corinto, no
tocante à coleta em favor da igreja de
Jerusalém: “No primeiro dia da semana,
cada um de vós ponha de parte o que
p u d e r a j u n t a r, c o n f o r m e a s u a
prosperidade” (1Co 16:2). A verdadeira
adoração a Deus deve, portanto, ensejar
uma oportunidade para apresentarmos
ao Senhor os nossos dízimos e ofertas.
(9) Algo singular no culto da igreja do
NT era a atuação do Espírito Santo e das
suas manifestações. Entre essas
manifestações do Espírito na
congregação do Senhor, havia a palavra
da sabedoria, a palavra do
conhecimento, manifestações especiais
de fé, dons de curas, poderes
miraculosos, profecia, discernimento de
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espíritos, falar em línguas e a interpretação
de línguas (1Co 12:7-10).
O caráter carismático do culto cristão
primitivo vem, também, descrito nas cartas
de Paulo: “Quando vos ajuntais, cada um
de vós tem salmo, tem doutrina, tem
revelação, tem língua, tem interpretação”
(1Co 14:26). Na primeira epístola aos
c o r í n t i o s , Pa u l o e x p õ e p r i n c í p i o s
normativos da adoração deles.
O princípio dominante para o exercício
de qualquer dom do Espírito Santo durante
o culto é o fortalecimento e a edificação da
congregação inteira (1Co 12:7; 14:26).
(10) O outro elemento excepcional na
adoração segundo o NT era a prática das
ordenanças — o batismo e a Ceia do Senhor.

PARABÉNS PARA
Fabrício 02/12
Matheus Almeida 06/12
Lucas Araújo 18/12
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A Ceia do Senhor (ou o “partir do pão”,
conforme At 2:42) parece que era
observada diariamente entre os crentes
logo depois do Pentecostes (At 2:46-47) e,
posteriormente, pelo menos uma vez por
semana (At 20:7-11). O batismo conforme a
ordem de Cristo (Mt 28:19-20) ocorria
sempre que haviam conversões e novas
pessoas ingressavam na igreja (At 2:41;
8:12; 9:18; 10:48; 16:30-33; 19:1-5).
“O temor do SENHOR é o princípio da
sabedoria; bom entendimento tem todos
os que lhe obedecem; o seu louvor
permanece para sempre.” − Salmos 111:10.
Através da letra do louvor recebemos
m e n s a g e n s p ro fé t i c a s p a ra s e re m
obedecidas.
Pr. Paulo Pereira - fonte BEP

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

2ª feira – Números 28, 29, 30 / 3ª feira – Números 31, 32, 33
4ª feira – Números 34, 35, 36 / 5ª feira – Deuteronômio 01, 02, 03
6ª feira – Deuteronômio 04, 05, 06 / Sábado – Deuteronômio 07, 08, 09
Domingo – Deuteronômio 10, 11, 12
Período atual: oitava semana
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Cristãos vietnamitas
necessitam de orações

21ª nação mais perseguidora aos cristãos,
teoricamente, há liberdade religiosa no Vietnã.
Apesar de a vida religiosa nas congregações ser
geralmente tranquila, a igreja vietnamita
enfrenta restrições e dificuldades
"No último natal, milhares de cristãos estavam
reunidos no Norte para uma caminhada de
oração. Nós estávamos marchando
pacificamente, oferecendo nossos louvores a
Deus, até que a polícia chegou. Eles disseram que
tínhamos de parar, pois o que estávamos fazendo
era errado." (Pastor Bao*, do norte do país)
“Representantes de uma organização vieram
até o nosso vilarejo e nos ofereceram
empréstimos de capital para o desenvolvimento
de uma microempresa. Eles nos informaram que
era necessário um registro para que os
beneficiários pudessem pegar as sementes. Nós,
cristãos da tribo, fizemos nosso registro, pois
também tínhamos necessidade. No último mês
de outubro, a organização começou a liberar as
sementes para aqueles que se registraram. Todos
receberam, exceto os cristãos. Um dos nossos
pastores consultou o governo sobre esse fato e
eles responderam 'Nós não temos que explicar
isso para você'. A parte triste de tudo isso é que já
havíamos nos preparado, pensando que eles nos
ajudariam. Um de nossos irmãos pegou
emprestado 5 milhões de dongues (o equivalente

a 557 reais) para comprar 6 mil sementes e, no
próximo ano, ele terá de pagar 7 milhões de
dongues, apesar de não ter recebido nada. Nesse
vilarejo, as autoridades fazem de tudo para
oprimir os cristãos". (Pastor Hung*, líder cristão
em um vilarejo tribal)
"Na manhã do dia 26 de outubro de 2012,
nós vimos e ouvimos a história de uma senhora.
Ela foi chamada para servir ao Senhor entre os
deficientes auditivos em duas províncias aqui do
norte. Em uma dessas províncias, ela fundou um
centro e uma igreja para deficientes auditivos.
Nos últimos anos, a igreja sofreu perseguição do
governo local. Houve momentos em que as
autoridades locais interromperam as reuniões,
agrediram as pessoas que lá estavam e as
forçaram a encerrar o encontro. Alguns membros
da igreja também foram agredidos por seus
familiares. Os cristãos não têm mais um lugar
para se encontrar. Ore por eles." (Paulo*, cristão
local)
"Semana passada, eu fui até um vilarejo com
a minha esposa para ministrar aos cristãos.
Quando chegamos lá, o lugar estava cercado por
30 oficiais que ordenaram a nossa saída. Esses
oficiais abriram os assentos da nossa moto,
provavelmente buscando por Bíblias. Eles nos
levaram até a delegacia, mas os cristãos nos
defenderam e conseguimos retornar para casa
de modo seguro. Após esse incidente, os cristãos
que nos ajudaram foram ameaçados de prisão
pela polícia local.” (Pastor Bich*, professor bíblico)
Portas Abertas − 05/dez/2013

(*Os nomes e
lugares citados foram modificados por motivos de segurança)

QUARTAS-FEIRAS
20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
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Certo homem saiu em uma viagem de
avião. Era temente a Deus e sabia que Deus o
protegeria. Durante a viagem, quando
sobrevoavam o mar, um dos motores falhou
e o piloto teve de fazer um pouso forçado no
oceano. Quase todos morreram, mas o
homem conseguiu se agarrar a alguma coisa
que o conservou em cima da água. Ficou
boiando, à deriva, durante muito tempo, até
que chegou a uma ilha deserta.
Ao chegar à praia, cansado, porém vivo,
agradeceu a Deus pelo livramento de morte.
Conseguiu se alimentar de peixes e ervas.
Derrubou algumas árvores e, com muito
esforço, construiu uma casinha para ele. Não
era bem uma casa, mas um abrigo tosco,
com paus e folhas, mas significava proteção.
Ficou todo satisfeito e, mais uma vez,
agradeceu a Deus, porque agora podia
dormir sem medo dos animais selvagens
que, talvez, pudessem existir na ilha.
Certo dia, ele saiu para pescar e o
resultado foi abundante. Estava satisfeito
com a pescaria. Mas ao dirigir-se para a sua
casa, foi grande sua decepção ao ver que
estava toda incendiada. Então, sentou-se em
uma pedra chorando e dizendo em prantos:
“Deus! Como é que o Senhor podia deixar
isso acontecer comigo? O Senhor sabe que
preciso muito dessa casa para poder me
abrigar, e o Senhor deixou que ela se
queimasse todinha. Deus, o Senhor não tem
compaixão de mim?”.
Nesse mesmo momento, uma mão
pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz,

dizendo: “Vamos, rapaz?”. Ele se virou para
ver quem estava falando com ele e se
surpreendeu quando viu em sua frente um
marinheiro todo fardado, que lhe disse:
— Vamos, rapaz. Viemos te buscar.
Ao que respondeu o homem:
— Mas como é possível? Como vocês
souberam que eu estava aqui?
A resposta foi surpreendente:
— Ora, amigo! Vimos os seus sinais de
fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou
que o navio parasse e me mandou vir buscálo naquele barco ali adiante”.
Os dois entraram no barco e, assim, o
homem foi para o navio que o levaria em
segurança de volta para os seus queridos.
Quantas vezes a “nossa casa se queima”
e gritamos como aquele homem gritou?
Na Bíblia, em Romanos 8.28, lemos que
todas as coisas contribuem para o bem
daqueles que amam a Deus.
Às vezes, é muito difícil aceitar isso, mas
é assim mesmo. É preciso acreditar e confiar!
É comum nos sentirmos desencorajados
e até mesmo desesperados quando as coisas
vão mal.
Mas Deus age em nosso benefício,
mesmo nos momentos de dor e sofrimento.
Lembre-se: Se algum dia o seu único
abrigo estiver em chamas, esse pode ser o
sinal de fumaça que fará chegar até você a
Graça Divina.
Autor desconhecido

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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VIVENDO PARA LOUVAR oram com fé sincera (Mc 11:24; Tg 5:15);
E ADORAR AO SENHOR (3)
As Bênçãos descerão sobre
os verdadeiros adoradores.
Quando os crentes
verdadeiramente adoram a
Deus, muitas bênçãos são
derramadas pelo Senhor. Por
exemplo, Ele promete que:

( 6) Encherá de novo o seu povo com
o Espírito Santo e com ousadia (At 4:31);
( 7 ) E nv i a rá m a n i fe s t a ç õ e s d o
Espírito Santo entre o seu povo (1Co
12:7-13);
(8) Guiará o seu povo em toda a
verdade através do Espírito Santo (Jo
15:26; 16:13);

(1) Estará com eles (Mt 18:20), e
que entrará e ceiará com eles (Ap
3:20);

(9) Santificará o seu povo pela sua
Palavra e pelo seu Espírito (Jo 17:17-19);

(2) Envolverá o seu povo com a
sua glória (cf. Êx 40:35; 2Cr 7:1; 1Pe
4:14);

(10) Consolará, animará e
fortalecerá seu povo (Is 40:1; 1Co 14:26;
2Co 1:3-4; 1Ts 5:11);

(3) Abençoará o seu povo com
chuvas de bênçãos (Ez 34:26),
especialmente com a paz (Sl 29:11);

(11) Convencerá o povo do pecado,
da justiça e do juízo por meio do Espírito
Santo ( Jo 16:8);

( 4 ) C o n c e d e rá fa r t u ra d e
alegria (Sl 122:1-2; Lc 15:7-10; Jo
15:11);

(12) Salvará os pecadores presentes
no culto de adoração, sob a convicção do
Espírito Santo (1Co 14:22-25).

(5) Responderá às
orações dos que

Pr. Paulo Pereira
fonte BEP

www.amaivos.org

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo
ENCONTRO COM DEUS?

VOCÊ

GOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCURE A EQUIPE
DO PR. LÓI

Informe-se com o Pra. Tânia

ESTAMOS EM OBRAS

PARABÉNS PARA
Rachel e Guilherme
Mendonça 06/12
Alessandra Miranda 16/12
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Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com

2ª feira – Deuteronômio 13, 14, 15 / 3ª feira – Deuteronômio 16, 17, 18
4ª feira – Deuteronômio 19, 20, 21 / 5ª feira – Deuteronômio 22, 23, 24
6ª feira – Deuteronômio 25, 26, 27 / Sábado – Deuteronômio 28, 29, 30
Domingo – Deuteronômio 31, 32, 33, 34
Período atual: nona semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos
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Os direitos humanos
e a Igreja Perseguida

Hoje* é o dia da Declaração Universal dos
Direitos Humanos! Quais são os direitos dos
cristãos perseguidos? Quais são nossos direitos,
como parte da Igreja ao redor do mundo?
Confira o comentário em vídeo do Irmão André,
fundador da Portas Abertas, sobre a criação dos
Direitos Humanos e sua relação com a Igreja
Perseguida.
De acordo com o Artigo 18 da Declaração
Universal de Direitos Humanos, de 1948: “Toda
pessoa tem direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião; este direito inclui a
liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença,
pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela
observância, isolada ou coletivamente, em
público ou em particular”.
Na prática, porém, nem sempre é assim que
acontece. Países como China, Índia, Irã, Iraque,
Afeganistão, entre outros, costumam ocupar as
manchetes por diferentes motivos, mas,
raramente, são vinculados pela mídia secular à
perseguição, muitas vezes implacável, que os
adeptos da fé cristã sofrem nesses lugares.
Quando uma violação dos direitos humanos

pode ser considerada perseguição? Quem é
classificado como perseguido quando se trata
sobre liberdade religiosa? Esclareça suas dúvidas
e entenda melhor o trabalho da Portas Abertas.
Valores Centrais
Você conhece os Valores Centrais da Portas
Abertas?
Somos pessoas de fé
A Bíblia dirige a nossa vida
Nosso objetivo maior é a glória de Deus
Nossa vida é dedicada a Cristo e sua grande
comissão
Somos pessoas de oração
Somos parte do Corpo, logo, somos pessoas
voltadas para pessoas
Nossa tarefa é atender às solicitações da Igreja
Perseguida
Portas Abertas − *10/dez/2013
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Eis que estou à porta, e bato; se alguém
ouvir a Minha voz, e abrir a porta, entrarei
em sua casa, e cearei com ele e ele comigo.
Apoc. 3:20.

Num dia do início do século vinte, ao
entardecer, Eduardo VII da Inglaterra
estava caminhando no campo com a rainha,
quando ela torceu o pé e machucou
seriamente o tornozelo. Sentindo muita
dor, ela ficou mancando com bastante
dificuldade, apoiada no ombro do esposo.
Já estava escuro quando chegaram a uma
cabana e o rei bateu à porta.
- Quem é? - perguntou uma voz de
homem lá de dentro.
- Eduardo, seu rei - respondeu o
monarca.
- Pare com essa besteira! - gritou o
zangado morador, acrescentando:
- Vá embora!
O rei continuou batendo. Finalmente o
homem exigiu:
- Quem está aí e o que deseja?
- Repito: sou Eduardo, o rei. Por favor,
deixe-me entrar!
- Vou ensiná-lo a não atormentar um

homem que está querendo dormir! - rugiu
o morador, levantando-se da cama.

Abrindo bruscamente a porta,
descobriu, para seu grande embaraço, que
e ra m e s m o o re i . D e s c u l p a n d o - s e
profusamente, convidou o casal real a
entrar e providenciou ajuda imediata.
Anos mais tarde, ao relatar o incidente,
o homem observou: "E pensar que quase o
mandei embora sem abrir a porta!"
Há dois mil anos, os pais de outro Rei
bateram à porta de uma hospedaria e
pediram acomodação. Quando o
albergueiro foi atendê-los, viu que a
senhora estava na fase final da gravidez.
Pelo menos, poderia ter oferecido a eles o
seu próprio quarto, naquela emergência.
Em vez disso, ofereceu-lhes o estábulo, e lá
Jesus nasceu.
Hoje, neste exato momento, o Rei que
um dia foi bebê em Belém, e que agora é
seu Amigo celestial, está junto à porta de
seu coração, batendo. Pede entrada.
Anseia entrar e conviver com você, do
mesmo modo como deseja que você
comungue com Ele e aprenda a conhecê-Lo
melhor.
"Eis que estou à porta, e bato" - diz o Rei
de amor. Alguém teria coragem de mandáLo embora?

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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VIVENDO PARA LOUVAR c o m o m u n d a n i s m o , p e c a d o e
E ADORAR AO SENHOR (4) imoralidade. Deus recusou os sacrifícios
E M P E C I L H O S À
VERDADEIRA ADORAÇÃO.
O simples fato de pessoas
que se dizem crentes realizarem
um culto, não é nenhuma
garantia de que haja aí verdadeira
adoração, nem que Deus aceite
seu louvor e ouça suas orações.
(1) Se a adoração a Deus é mera
formalidade, somente externa, e se
o coração do povo de Deus está
longe dEle, tal adoração não será
aceita por Ele. Cristo repreendeu
severamente os fariseus por sua
hipocrisia; eles observavam a lei de
Deus por legalismo, enquanto seus
corações estavam longe dEle (Mt
15:7-9; Mc 7:5-7). Note a censura
semelhante que Ele dirigiu à igreja
de Éfeso, que adorava o Senhor, mas
já não o amava plenamente (Ap
2:1-5).
(2) Outro impedimento à
verdadeira adoração é um
m o d o d e v i d a
comprometido

do rei Saul porque este desobedeceu ao
seu mandamento (1Sm 15:1-23). Isaías
repreendeu severamente o povo de
Deus como “nação pecadora... povo
carregado da iniquidade da semente de
malignos” (Is 1:4); ao mesmo tempo,
porém, esse mesmo povo oferecia
sacrifícios a Deus e comemorava seus
dias santos. Por isso, o Senhor declarou
através de Isaías: “As vossas festas da lua
nova, e as vossas solenidades,
aborrecem a minha alma; já me são
pesadas; já estou cansado de as sofrer.
Pelo que, quando estendeis as mãos,
escondo de vós os olhos; sim, quando
multiplicais as vossas orações, não as
ouço, porque as vossas mãos estão
cheias de sangue” (Is 1:14,15).
Semelhantemente, na igreja do NT,
Jesus conclamou os adoradores em
Sardes a se despertarem, porque “não
achei as tuas obras perfeitas diante de
Deus” (Ap 3:2). Da mesma maneira,
Tiago indica que Deus não atenderá as
orações egoístas daqueles que não se
separam do mundo (Tg 4:1-5). O povo de
Deus só pode ter certeza que Deus
estará presente à sua adoração e a

www.amaivos.org

aceitará, quando esse povo tiver mãos
limpas e coração puro (Sl 24:3,4; Tg 4:8).
O adorador faz dos seus momentos
com Deus uma fonte de prazer tão grande
que esses momentos se tornam mais
duradouros e cada vez mais frequentes.
O adorador não precisa de um lugar
especial para adorar. Pois esteja onde
estiver, seja qual for a situação, ele sempre
vê um motivo para entrar na presença do

Senhor, pois nada o separa do Pai (seja
benção, problemas ou tribulações),
porque sua conexão com o Senhor é
contínua, conforme o Apostolo Paulo
escreveu em Romanos 8:30 a 39.
Não deixe as tribulações te roubar o
maior direito que você tem como filho de
Deus: adorar o seu Pai que habita em você!
Pr. Paulo Pereira - fonte BEP

VERDADES SOBRE O NATAL
O Natal é uma das principais tradições
do sistema corrupto chamado Babilônia e,
como tal, é censurado nas profecias e
ensinamentos bíblicos. Tem suas raízes na
antiga Babilônia de Ninrode! Sim, data da
época imediatamente posterior ao
dilúvio!
Ninrode, neto de Cão, filho de Noé, foi
o verdadeiro fundador do sistema
b a b i l ô n i co, s i ste m a o rga n i za d o d e
impérios e governos humanos, do sistema
econômico do lucro, o qual tem se
apoderado do mundo desde então.
Ninrode construiu a torre de Babel, a
Babilônia original, Ninive e muitas outras
cidades. Organizou o primeiro reino deste
mundo. O nome Ninrode se deriva da
palavra “marad”, que significa “rebelar”.
De escritos antigos aprendemos que
foi este homem que começou a grande
apostasia mundial organizada que tem
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dominado o mundo desde tempos antigos
até agora. Ninrode era tão perverso que,
segundo escritos, casou-se com sua
própria mãe cujo nome era Semiramis.
Morto prematuramente, sua chamada
mãe-esposa, Semiramis, propagou a
perversa doutrina de reencarnação de
Ninrode em seu filho Tamuz. Ela declarou
que em cada aniversário de seu
nascimento, Ninrode desejaria presentes
em uma árvore. A data de seu nascimento
e ra 2 5 d e D e ze m b r o . A q u i e s t á a
verdadeira origem do Natal.
Semiramis se converteu em “rainha do
céu” e Ninrode, sob diversos nomes, se
tornou o “divino filho do céu”. Depois de
várias gerações desta adoração idolatra,
Ninrode também se tornou em falso
messias, filho de Baal, o deus sol. Neste
falso sistema babilônico, a “mãe e filho”
(Simiramis e Ninrode encarnado em seu
2ª feira – Josué 01, 02, 03 / 3ª feira – Josué 04, 05, 06
4ª feira – Josué 07, 08, 09 / 5ª feira – Josué 10, 11, 12
6ª feira – Josué 25, 26, 27 / Sábado – Josué 13, 14, 15
Domingo – Josué 16, 17, 18
Período atual: décima semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

f i l h o Ta m u z ) s e c o n v e r t e r a m n o s
principais objetos de adoração. Esta
veneração da “mãe e do filho” se estendeu
por todo o mundo, com variação de nomes
segundo os países e línguas. Por
surpreendente que pareça, encontramos
o equivalente na Madona muito antes do
nascimento do Senhor Jesus Cristo!
Nos séculos quarto e quinto os pagãos
do mundo romano se “converteram” em
massa ao “cristianismo” levando consigo
suas antigas crenças e costumes pagãos
dissimulando-os sob nomes cristãos. Foi
quando se popularizou também a idéia da
“mãe e filho”, especialmente na época do
Natal. Os cartões de Natal, as decorações e
as cenas do presépio refletem este mesmo
tema.
Quem foi criado neste mundo
babilônico, que tem escutado e aceitado
estas coisas durante toda a vida, tem
aprendido a venerá-las como algo
sagrado. Não duvida. Jamais se detém
para investigar se este costume tem sua
origem na Bíblia ou na idolatria pagã.
Assombramo-nos ao conhecer a
verdade e, infelizmente, há aqueles que se
ofendem ao ouvir a verdade. Porém, Deus
ordena a seus ministros fiéis: “clama em
alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz
e anuncia ao povo a sua transgressão.”
(Isaías 58:1).
A verdadeira origem do Natal está na
Babilônia. Está envolvida na apostasia

organizada que tem mantido o mundo no
engano desde a muitos séculos! No Egito
sempre se creu que o filho de Ísis (nome
egípcio da “rainha do céu”) nasceu em 25
de Dezembro. Os pagãos em todo o
mundo conhecido celebraram esta data
antes do nascimento do Senhor Jesus
Cristo.
O Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro
Messias, não nasceu dia 25 de Dezembro.
Os Apóstolos da Igreja primitiva jamais
celebraram o natalício do Senhor Jesus
nesta data e em nenhuma outra. Não
existe na Bíblia ordem nem instrução
alguma para fazê-lo. Porém, existe, sim, a
ordem de observar a data da Sua morte (I
Corintios 11:24-26; João 13:14-17;
Eclesiastes 7:1).
Assim foi, como os “mistérios dos
caldeus”, inventado pela esposa de
Ninrode nos foi legado, com novos nomes
cristão, pelas religiões pagãs.

Estudo completo na página da Amai-vos
www.amaivos.org
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Não deixemos de congregar-nos, como
é costume de alguns; antes, façamos
admoestações, e tanto mais quanto vedes
que o dia se aproxima. Heb. 10:25.
Michael Faraday, grande cientista
britânico que fez várias descobertas
importantes no campo do magnetismo, era
um cristão sincero que achava mais
importante assistir aos cultos de sua igreja
do que assistir a qualquer outra reunião.
Em uma dessas "outras" reuniões, ele
manteve o auditório boquiaberto com a
demonstração das propriedades do ímã.
Encerrou sua palestra com uma experiência
tão inédita, fascinante e impressionante,
que por algum tempo o salão reverberou
com entusiásticos aplausos.
Quando as palmas diminuíram, o
Príncipe de Gales se pôs em pé e propôs um
brinde a Faraday, mas o grande homem não
estava mais ali para recebê-lo. Finalmente,
um dos assistentes de Faraday levantou-se
e explicou que o físico havia saído para um
culto de oração numa pequena igreja (uma
congregação que não contava com mais de
20 membros), onde Faraday era ancião.
Que exemplo de assiduidade às
reuniões de oração! Que testemunho em
favor de Cristo!

Te m - s e d e c l a ra d o q u e a s a ú d e
e s p i r i t u a l d e u m a i g re j a p o d e s e r
acuradamente avaliada com base na
freqüência aos cultos de oração. Se isso é
verdade, igrejas com pouca assistência
estão às portas da morte espiritual, e outras
que já desistiram completamente dessas
reuniões podem ter morrido.
Que pode você fazer, que posso eu fazer
para despertar os cristãos dessa letargia
mortal? Que podemos nós fazer para
consolidar "o resto que estava para
morrer"? Apoc. 3:2.
Nosso verso para meditação sugere
que o maior motivo para a fiel assistência
aos cultos da igreja é o fato de que "o dia"
da volta de Cristo "está agora mais perto do
que quando no princípio cremos. Vai alta a
noite e vem chegando o dia". Rom. 13:11 e
12. Os sinais dos tempos nos confirmam
isso!
Em vista da proximidade da volta de
Cristo e da admoestação para que sejamos
fiéis na freqüência à igreja, quão incoerente
seria de nossa parte professar a crença no
segundo advento enquanto nos
descuidamos da assistência aos cultos!

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
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O NOVO
NASCIMENTO
“Jesus respondeu e disselhe: Na verdade, na verdade te
digo que aquele que não nascer
de novo não pode ver o Reino de
Deus.” − Jo 3.3
João 3.1-8 − Jesus trata de uma
das doutrinas fundamentais da fé
cristã: a regeneração (Tt 3.5), ou o
nascimento espiritual.
Sem o novo nascimento, ninguém
poderá ver o reino de Deus, isto é,
receber a vida eterna e a salvação
mediante Jesus Cristo.
Apresentamos a seguir, importantes
fatos a respeito do novo nascimento.
(1) A regeneração é a nova criação
e transformação da pessoa (Rm
12.2; Ef 4.23,24), efetuadas por
Deus e o Espírito Santo ( Tt 3.5;).
Por esta operação, a vida eterna
da parte do próprio Deus é
outorgada ao crente (João
3.16; 2Pe 1.4; 1Jo 5.11),
e este se torna

um filho de Deus (1.12; Rm 8.16,17; Gl
3.26) e uma nova criatura (2Co 5.17; Cl
3.10). Já não se conforma com este
mundo (Rm 12.2), mas é criado segundo
D e u s “e m v e rd a d e i ra j u st i ç a e
santidade” (Ef 4.24).
(2) A regeneração é necessária
porque, à parte de Cristo, todo ser
humano, pela sua natureza inerente e
pecadora, é incapaz de obedecer a Deus
e de agradar-lhe (Sl 51.5; 58.3; Rm 8.7,8;
5.12; 1Co 2.14).
(3) A regeneração tem lugar naquele
que se arrepende dos seus pecados,
volta-se para Deus (Mt 3.2) e coloca a
sua fé pessoal em Jesus Cristo como seu
Senhor e Salvador (João 1.12 nota).
O homem tem o poder (o direito) de
se tornar filho de Deus somente se crer
no nome de Cristo.
Quando ele o recebe, nasce de novo e
é feito filho de Deus (João 3.1-21).
Portanto, nem todas as pessoas são
"filhos de Deus" no sentido bíblico.
João 1.12: Este versículo retrata

www.amaivos.org

claramente como a fé salvífica é tanto um
ato instantâneo como uma atitude da vida
inteira.
(1) Para alguém se tornar filho de Deus,
deve "receber" a Cristo. O tempo pretérito
do aoristo aqui denota um ato definido de
fé.
(2) Após este ato de fé, de receber a
Cristo como Salvador, deve haver da parte
do pecador uma ação contínua de crer. O
verbo "crer" é um particípio presente
at ivo, in d ica n d o a n ec es s id a d e d a
perseverança no crer. A fé genuína precisa
continuar após o ato inicial da pessoa
aceitar a Cristo para que ela seja salva.
"Aquele que perseverar até ao fim será
salvo" (Mt 10.22; 24.12,13; Cl 1.21-23; Hb
3.6, 12-15).

GOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCURE A EQUIPE
DO PR. LÓI
Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo
ENCONTRO COM DEUS?

VOCÊ
Informe-se com o Pra. Tânia

É importante notar que João nunca
emprega o substantivo "fé".
Entretanto, emprega o verbo "crer" 98
vezes. Para João, a fé salvífica é, pois, uma
atividade; algo que as pessoas realizam. A
verdadeira fé não é crer e confiar de modo
estático em Jesus e na sua obra redentora,
mas uma dedicação amorosa e abnegada
que continuamente nos aproxima Dele
como Senhor e Salvador (Hb 7.25).
Pr. Paulo Pereira - fonte BEP
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ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6
Informe o depósito na
secretaria ou pelo email
Amaivos_CFRJ@msn.com
2ª feira – Josué 19, 20, 21 / 3ª feira – Josué 22, 23, 24
4ª feira – Juízes 01, 02, 03 / 5ª feira – Juízes 04, 05, 06
6ª feira – Juízes 07, 08, 09 / Sábado – Juízes 10, 11, 12
Domingo – Juízes 13, 14, 15
Período atual: décima primeira semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

PRECISO ENCONTRAR OS
CRISTÃOS PERSEGUIDOS
PORQUE…

…eles me mostram que a vontade de
Deus sempre é cumprida, já que ele
transforma obstáculos em instrumentos
A Igreja Perseguida nos ensina que
todos nós somos agentes ou instrumentos
da vontade de Deus. Nesse mundo, temos
apenas duas escolhas: escolher fazer a
vontade de Deus, cooperando com Deus;
ou desafiar o Senhor e fazer nossa própria
vontade, inadvertidamente.
“Lembre-se, nosso Deus é tão grande
que mesmo os perseguidos o servem”,
disse um pastor chinês ironicamente. Ele
estava se referindo ao maior perseguidor
da igreja chinesa, Mao Tsé-Tung, que
lançou a mais feroz campanha anticristã
do século X X , na década de 1960.
Chamada de “Revolução Cultural”, ele
varreu todas as igrejas do país, queimou
Bíblias e aprisionou pastores.
No entanto, tudo o que ele conseguiu
fazer foi empurrar a igreja para o mundo
subterrâneo, onde ela passou a ser
embutida na estrutura familiar e na
cultura chinesa de uma forma que 300
anos de evangelização não puderam
realizar. Desse fogo, emergiu o maior
avivamento do mundo – onde a igreja
cresceu de dois milhões de fiéis no final
dos anos 1970, para 60 milhões nos dias
de hoje.

“Costumamos dizer”, sorriu o pastor,
“que temos de agradecer ao Mao – que
pensou que estava aniquilando a igreja – e
acabou provocou o maior avivamento de
todos os tempos. Ele pensou que estava
matando a igreja, mas, durante todo o
tempo, ele estava fazendo um préevangelismo. Deus riu por último. Glórias
a D e u s ! E l e s e m p re c u m p re a s u a
vontade.”
Esta verdade também já apareceu na
Índia. Em 1997, a violência contra os
cristãos aumentou graças ao resultado da
eleição de extremistas hindus. O efeito do
extremismo foi levar milhares de pessoas
pertencentes às castas hindus mais baixas
à igreja. Quanto mais os extremistas
perseguiam os cristãos, mais hindus
moderados eram puxados para a igreja.
Um evangelista cristão disse em Bombai
certa vez: “Os maiores evangelistas de
Deus nesse país são os extremistas hindus.
Com sua violência, sede de sangue e
fanatismo, eles provocam repulsa nas
castas inferiores, ao ponto de eles
dizerem: “Por que temos de ficar abaixo da
sociedade hindu, quando essas pessoas
terríveis nos oprimem? Ao invés disso,
vamos nos juntar aos cristãos.”
O texto acima é apenas um trecho e foi
retirado do livro “15 razões por que
precisamos ter um encontro com a Igreja
Perseguida” (tradução livre), de Ron BoydMacMillan. O texto integral pode ser
encontrado na página do Portas Abertas
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Vivei, acima de tudo, por modo digno
do evangelho de Cristo, ... firmes em um só
espírito, como uma só alma, lutando juntos
pela fé evangélica; e... em nada...
intimidados pelos adversários. Filip. 1:27 e
28.

nenhum temor da condenação popular me
poderá induzir a modificá-la. Nunca permiti
que o clamor, a paixão, o preconceito ou a
egoísta ambição popular me induzissem a
mudar uma opinião ou um veredicto que
minha consciência e razão tenham formado
e considerado justos. ...

Sam Houston, general e estadista
texano, ficou conhecido por defender
causas impopulares, mesmo que o custo
fosse elevado. Numa época em que era
impopular defender os índios americanos,
ele foi a Washington como membro de uma
delegação dos "Cherokees" para queixar-se
ao governo das práticas corruptas dos
agentes indigenistas. Opôs-se à escravatura
numa época em que era impopular fazer
isso. No dia 18 de março de 1861, foi
deposto como governador de Estado
porque se opunha à secessão e recusou-se
a jurar lealdade à Confederação.

Essas palavras foram destemidas, mas
observe que, antes de tomar uma posição
co n s c i e n c i o s a , H o u sto n p ro c u rava
assegurar-se de que estava ao lado da
justiça.

Duas semanas mais tarde, no discurso a
uma multidão que clamava por seu sangue,
Houston declarou: "Sempre tive como
regra invariável na minha vida não formar
nenhuma opinião ou dar veredicto sobre
qualquer grande questão pública antes de
ouvir e considerar cuidadosa e
imparcialmente todas as evidências..., e,
uma vez tendo assumido minha posição,

Defender o que é correto
freqüentemente desperta oposição e
perseguição. Hoje em dia é popular ser
cristão, mas pode não continuar sendo
assim. Para você e para mim vem a
pergunta: "Estão certas as convicções de
minha consciência? Estão em harmonia
com a Palavra de Deus?" Se estiverem,
apeguemo-nos a elas, seja qual for o preço.

"A Vox Populi nem sempre é a voz de
Deus, pois quando os demagogos e líderes
políticos egoístas conseguem excitar o
preconceito do público e silenciar a voz da
razão, pode-se ouvir o clamor popular
'Crucifica-O, crucifica-O!' A Vox Populi
torna-se então a voz do diabo."

amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos

