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JESUS
NOME SOBRE TODO NOME

Jo 3:3 - “Jesus respondeu e disse-
lhe: Na verdade, na verdade te digo 
que aquele que não nascer de novo 
não pode ver o Reino de Deus.”

(4) A regeneração envolve a 
mudança da velha vida de pecado em 
uma nova vida de obediência a Jesus 
Cristo (2Co 5:17; Ef 4:23-24; Cl 3:10). 
Aquele que realmente nasceu de 
novo está liberto da escravidão do 
pecado (João 8:36 nota; Rm 6:14-
23), e passa a ter desejo e disposição 
espiritual de obedecer a Deus e de 

seguir a direção do Espírito (Rm 
8:13-14).

V i v e  u m a  v i d a  d e 
retidão (1Jo 2:29), 

ama aos demais crentes (1Jo 4:7), evita 
uma vida de pecado (1Jo 3:9; 5:18) e não 
ama o mundo ( 1Jo 2:15-16).

(5) Quem é nascido de Deus não pode 
fazer do pecado uma prática habitual na 
sua vida (1Jo 3:9). Não é possível 
permanecer nascido de novo sem o 
desejo sincero e o esforço vitorioso de 
agradar a Deus e de evitar o mal (1Jo 2:3-
11, 15-17), mediante uma comunhão 
profunda com Cristo (ver 15:4 nota) e a 
dependência do Espírito Santo (Rm 8:2-
14).

"Comete pecado” é um infinitivo 
presente ativo, que subentende ação 
contínua.

João enfatiza que quem realmente 
nasceu de Deus, não pode continuar a 
v iver pecando consc ientemente , 
porque a vida de Deus não pode                
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2ª feira –  Juízes 16, 17, 18/ 3ª feira – Juízes 19, 20, 21
4ª feira – Rute 01, 02 / 5ª feira – Rute 03, 04

6ª feira – 1 Samuel 01, 02, 03/ Sábado – 1 Samuel 04, 05, 06
Domingo – 1 Samuel 07, 08, 09

Período atual: décima segunda semana

permanecer em quem vive na prática do 
pecado.

1. O novo nascimento resulta em vida 
e s p i r i t u a l ,  a  q u a l  l e v a  a  u m 
relacionamento sempre presente com 
Deus. Nesta epístola, cada vez que João 
fala do novo nascimento, emprega o 
tempo pretérito perfeito em grego, para 
enfatizar o relacionamento contínuo e 
i n i n t e r r u p t o  i n i c i a d o  p e l o  n o v o 
nascimento.

2. É impossível, espiritualmente, 
alguém ter em si a vida divina (ser nascido 
de Deus), e viver de modo pecaminoso.

Às vezes o crente afasta-se do alto 
padrão divino para a nova vida espiritual, 
mas ele não continuará em pecado 
conhecido (vv. 6,10).

3.O que faz o crente evitar o pecado é a 
"semente" de Deus que permanece nele.

A "semente" é a própria vida, natureza e 
Espírito de Deus habitando no crente (Jo 
1:1; 2 Pe 1:4).

(1) Pela fé, pela presença de Cristo em 
nós, pelo poder das Santas Escrituras (1 Ts 
2.10), todo crente pode viver a cada 
momento livre de delitos e pecados contra 
Deus.

Pr. Paulo Pereira  - fonte BEP

VOCÊ

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo 

ENCONTRO COM DEUS? 

Informe-se com a Pra. Tânia

 

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

DO PR. LÓI

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

Informe o depósito na
secretaria ou pelo email

Amaivos_CFRJ@msn.com

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

Naquela manhã, sentiu vontade de 
dormir mais um pouco. Estava cansado 
porque na noite anterior fora deitar muito 
tarde. Também não havia dormido bem. 
Te v e  u m s o n o  a g i t a d o .  M a s  l o g o 
abandonou a ideia de ficar um pouco mais 
na cama e se levantou, pensando na 
montanha de coisas que precisava fazer na 
empresa. 

Lavou o rosto e fez a barba correndo, 
automaticamente. Não prestou atenção 
no rosto cansado nem nas olheiras 
escuras ,  resu l tado das noi tes mal 
dormidas. Nem sequer percebeu um 
aglomerado de pelos teimosos que 
escaparam da lâmina de barbear. "A vida é 
uma sequencia de dias vazios que 
p r e c i s a m o s  p r e e n c h e r " ,  p e n s o u 
enquanto jogava a roupa por cima do 
corpo. 

Engoliu o café da manhã e saiu 
resmungando baixinho um "bom dia", 
sem convicção. Desprezou os lábios da 
esposa, que se ofereciam para um beijo de 
despedida. Não notou que os olhos dela 
ainda guardavam a doçura de mulher 
apaixonada, mesmo depois de tantos 
anos de casamento. Não entendia por que 
ela se queixava tanto da ausência dele e 

vivia reivindicando mais tempo para 
ficarem juntos.

Ele estava conseguindo manter o 
elevado padrão de vida da família, não 
estava? Isso não bastava? Claro que não 
teve tempo para esquentar o carro nem 
sorrir quando o cachorro, alegre, abanou 
o rabo. Deu a partida e acelerou. Ligou o 
rádio, que tocava uma canção antiga do 
Roberto Carlos, "detalhes tão pequenos 
de nós dois... "Pensou que não tinha mais 
tempo para curtir detalhes tão pequenos 
da vida.

Pegou o telefone celular e ligou para 
sua filha. Sorriu quando soube que o 
netinho havia dado os primeiros passos. 
Ficou sério quando a filha lembrou-o de 
que há tempos ele não aparecia para ver o 
neto e o convidou para almoçar. Ele 
relutou bastante: sabia que iria gostar 
muito de estar com o neto, mas não podia, 
naquele dia, dar-se ao luxo de sair da 
empresa. Agradeceu o convite, mas 
respondeu que seria impossível. Quem 
sabe no próximo final de semana? Ela 
insistiu, disse que sentia muita saudade e 
que gostaria de poder estar com ele na 
hora do almoço. Mas ele foi irredutível: 
realmente, era impossível.

C h e g o u  à  e m p r e s a  e  m a l 
cumprimentou as pessoas. A agenda 
estava totalmente lotada, e era muito 
importante começar logo a atender seus 
compromissos, pois tinha plena convicção 
de que pessoas de valor não desperdiçam 

O ÚLTIMO DIA 

PARA REFLETIR
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seu tempo com conversa fiada. 
No que seria sua hora do almoço, 

pediu para a secretár ia t razer um 
sanduíche e um refrigerante diet. O 
colesterol estava alto, precisava fazer um 
check-up, mas isso ficaria para o mês 
seguinte. Começou a comer enquanto lia 
alguns papéis que usaria na reunião da 
tarde. Nem observou que tipo de lanche 
estava mastigando. Enquanto engolia 
relacionava os telefonemas que deveria 
dar, sentiu um pouco de tontura, a vista 
e m b a ço u .  L e m b ro u - s e  d o m é d i co 
advertindo-o, alguns dias antes, quando 
tivera os mesmos sintomas, de que estava 
na hora de fazer um check-up. Mas ele 
logo concluiu que era um mal-estar 
passageiro.

Terminado o "almoço", escovou os 
dentes e voltou à sua mesa. "A vida 
continua", pensou. Mais papéis para ler, 
m a i s  d e c i s õ e s  a  t o m a r ,  m a i s 
compromissos a cumprir. Nem tudo saía 
como ele queria. Começou a gritar com o 
gerente, exigindo que este cumprisse o 
prometido. Afinal, ele estava sendo 
pressionado pela diretoria. Tinha de 
mostrar resultados. Será que o gerente 
não conseguia entender isso?

Saiu para a reunião já meio atrasado. 
Não esperou o elevador. Desceu as 
escadas pulando de dois em dois degraus. 
P a r e c i a  q u e  a  g a r a g e m  e s t a v a  a 
quilômetros de distância, encravada no 
miolo da terra, e não no subsolo do prédio. 
Entrou no carro, deu partida e, quando ia 
engatar a primeira marcha, sentiu de novo 
o mal-estar. Agora havia uma dor forte no 

peito. O ar começou a faltar. A dor foi 
aumentando. O carro desapareceu. Os 
outros carros também. Os pilares, as 
paredes, a porta, a claridade da rua, as 
luzes do teto, tudo foi sumindo diante de 
seus olhos, ao mesmo tempo em que 
surgiam cenas de um filme que ele 
conhecia bem. Era como se o videocassete 
estivesse rodando em câmera lenta. 
Quadro a quadro, ele via esposa, o 
netinho, a filha e, uma após outra, todas as 
pessoas que mais gostava.

Por que mesmo não tinha ido almoçar 
com a filha e o neto? O que a esposa tinha 
dito à porta de casa quando ele estava 
saindo, hoje de manhã? Por que não foi 
pescar com os amigos no último feriado? A 
dor no peito persistia, mas agora outra dor 
c o m e ç a v a  a  p e r t u r b á - l o :  a  d o 
arrependimento. Ele não conseguia 
distinguir qual era a mais forte, a da 
coronária entupida ou a de sua alma 
rasgando.

Escutou o barulho de alguma coisa 
quebrando dentro de seu coração, e de 
s e u s  o l h o s  e s c o r r e r a m  l á g r i m a s 
silenciosas. Queria viver, queria ter mais 
uma chance, queria voltar para casa e 
beijar a esposa, abraçar a filha, brincar 
com o neto. Queria... Queria... Mas não 
deu tempo.

Como está sua vida? Qual o tempo que 
tem dedicado às coisas pequenas, mas 
importantes, da vida? E Deus, em que 
lugar você o coloca? Será que...?

Lembre-se, são poucas as pessoas que 
tem uma segunda e "nova oportunidade" 
de vida para mudar. Pense nisso.



 Dolimuddin sabia que era apenas 
uma questão de tempo para que os 

muçulmanos ficassem à sua porta para 
pedir uma explicação. Na tarde de 29 de 

agosto de 2013, no distrito de 
Thakurgaon, ao norte de Bangladesh, 

quatro deles fizeram-lhe uma visita

Ele costumava ser um muçulmano 
devoto, um imã que foi educado nos 
princípios do Islã e na linguagem do 
Alcorão. Além disso, Dolimuddin nasceu 
em uma família muçulmana. Na mente 
dos moradores à sua volta, era impossível 
que um seguidor do profeta Maomé se 
tornasse um seguidor de Jesus Cristo. O 
dinheiro tinha de desempenhar um papel.

"Dá-nos 120 mil taca” (o equivalente a 
3.630 reais), disse um dos quatro homens 
muçulmanos.

"Por que eu preciso pagar uma quantia 
enorme de d inhe i ro?" ,  perguntou 
Dolimuddin.

"Nós sabemos que você se tornou 
cristão", disseram os muçulmanos . "Nós 
sabemos que todos os meses você recebe 
dinheiro de cristãos."

Três dias antes, Dolimuddin havia 
participado de um seminário cristão na 

cidade de Daca. “Eles devem acreditar que 
eu recebi muito dinheiro”, pensou.

"Você merece morrer", eles disseram, 
"mas queremos mostrar-lhe bondade e 
não matá-lo. Então, estamos pedindo-lhe 
dinheiro. Se você não nos der, vamos levá-
lo para fora da vila.” 

Dolimuddin recusou-se a ir com os 
muçulmanos. As discussões cessaram 
quando uma enxada atingiu sua cabeça. 
Ele caiu ao chão e o sangue deixou sua 
visão turva. Os outros desferiram golpes 
na sua cintura e quadris, até que ele 
perdeu a consciência.

No dia seguinte, Dolimuddin acordou 
em uma cama de hospital. Sua filha e 
sobrinho correram até lá. Eles não 
conseguiram reconhecer o rosto devido 
aos graves golpes que ele havia sofrido. 
Ele tinha dez pontos na cabeça e perdeu os 
dois dentes da frente.

"Você quase morreu", disse o médico a 
Dolimuddin. "Você precisa de repouso 
completo durante dois meses e deve 
continuar a tomar seus medicamentos. É 
um milagre que você ainda esteja vivo!"

Com a ajuda de alguns amigos da 
igreja, Dolimuddin não precisou se 
preocupar com o hospital e despesas 

“DEPOIS DE DEZ ANOS, 
POSSO EXPRESSAR

A MINHA FÉ
 ABERTAMENTE”

MISSÕES



facebook.com/ComunidadeAmaivos

médicas. Enquanto se recuperava, um 
irmão foi até a delegacia de polícia local e 
relatou o ataque de 29 de agosto. Um 
policial chegou ao hospital para interrogar 
Dolimuddin sobre o incidente.

Q u a n d o  D o l i m u d d i n  e s t a v a 
recuperado, enfrentou seus agressores, 
mais uma vez, em uma reunião da 
c o m u n i d a d e ,  j u n t a m e n t e  c o m  o 
presidente do conselho do sindicato local 
e do policial que o havia aconselhado. Os 
quatro muçulmanos assinaram uma 
declaração oficial de que não fariam mal a 
Dolimuddin no futuro e, se o fizessem, 
seriam cobrados imediatamente. Por sua 
parte, Dol imuddin declarou-se um 
seguidor de Cristo e que sua escolha foi um 
ato de livre-arbítrio.

Apesar do acordo, Dolimuddin nunca 
foi compensado pelos ferimentos que 
sofreu. "Eu não estou triste com isso", 
disse ele. "Pelo menos, eles entenderam 
que o que eles fizeram para mim foi errado 
e prometeram não fazê-lo novamente. 
Embora o meu corpo ainda sinta dor, e eu 
não tenha dois dentes da frente, estou 
feliz porque, finalmente, depois de dez 
anos, eu posso expressar a minha fé 
abertamente."

"Por causa do que aconteceu", 
continuou ele, "os meus vizinhos, o 
presidente do conselho, e agora, até 
mesmo a polícia, me reconhecem como 
cristão. Eles não estão mais confusos 
sobre a minha identidade espiritual."

Dolimuddin, sua esposa Bijli, de 30 
anos, e seus três filhos, ainda vivem na 
aldeia em Thakurgaon.

Fonte: Portas Abertas − 02 jan 2014

ATENÇÃO
PASTORES:
PRIMEIRA REUNIÃO DO

ANO COM O PASTOR

PAULO MARCADA

PARA O DIA 11 DE JANEIRO

(PRÓXIMO SÁBADO)

PARABÉNS PARA

Pr. Roberto Ricardo 08/01

Ronan Alves 12/01

Pr. Adalberto Ricardo 23/01

Gisele Mendonça 31/01

Pra. Tânia Pereira 31/01
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Jo 3.3: “Jesus respondeu e 
d isse- lhe: Na verdade, na 

verdade te digo que aquele que 
não nascer de novo não pode ver 

o Reino de Deus.” Jo 3.4: "Disse-
lhe Nicodemos: Como pode um 
homem nascer, sendo velho? 
Porventura, pode tornar a entrar 
no ventre de sua mãe e nascer?" Jo 
3.5: "Jesus respondeu: Na verdade, 
na verdade te digo que aquele que 
não nascer da água e do Espírito não 
pode entrar no Reino de Deus."

Jesus certamente se referia à obra 
purificadora do Espírito Santo no 
novo nascimento. Em Tt 3.5, Paulo 
fala da "lavagem da regeneração e da 
renovação do Espírito Santo".

( 6 )  A q u e l e s  q u e c o n t i n u a m 
vivendo na imoralidade e nos 

caminhos pecaminosos do 
mundo,  se ja qua l  for  a 

religião que professam, 
d e m o n s t r a m 

que ainda não nasceram de novo (1Jo 
3 : 6 , 7 ) .  1 J o  3 : 6  -  Q u a l q u e r  q u e 
permanece nele não peca; qualquer que 
peca não o viu nem o conheceu.

As expressões "permanecem nele" e 
"nascido de Deus" são equivalentes. 
Somente aqueles que permanecem em 
Deus, continuam nascidos de Deus. 
Quando uma pessoa crê em Cristo e 
recebe o seu perdão, recebe a vida 
eterna e o poder de estar ou permanecer 
nEle. Tendo esse poder, o crente precisa 
aceitar sua responsabilidade quanto à 
salvação e permanecer em Cristo. Assim 
como a vara só tem vida enquanto a vida 
da videira flui na vara, o crente tem a 
vida de Cristo somente enquanto esta 
vida flui nele pela sua permanência em 
Cristo. A palavra grega aqui é meno, que 
significa "continuar", "permanecer", 
"ficar", "habitar".

As condições mediante as quais 
permanecemos em Cristo são:

(1)  conser var a Pa lavra de Deus 
continuamente em nosso coração e 
mente, tendo-a como o guia das nossas 
ações.
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2ª feira –  1 Samuel  10, 11 ,12 / 3ª feira – 1 Samuel  13, 14, 15
4ª feira – 1 Samuel  16, 17, 18 / 5ª feira – 1 Samuel  19, 20, 21
6ª feira – 1 Samuel 22, 23, 24 /  Sábado – 1 Samuel 25, 26, 27

Domingo – 1 Samuel 28, 29, 30, 31
Período atual: décima terceira semana

(2)  cult ivar o hábito da comunhão 
constante e profunda com Cristo, a fim de 
obtermos dEle forças e graça.

(3) obedecer aos seus mandamentos e 
permanecer no seu amor e amar uns aos 
outros (1Jo 3:15-17);

(4) conservar nossa vida limpa, mediante a 
Palavra, resistindo a todo pecado, ao 
m e s m o te m p o s u b m e te n d o - n o s  à 
orientação do Espírito Santo.

Não o viram nem o conheceram. Os 
verbos "viu" e "conheceu" estão no tempo 
pretérito perfeito. Em grego, esse tempo 
se refere às ações ocorridas no passado, 
cujos resultados continuam até o presente 
momento. Por isso, João diz que ninguém 
que peca (que está vivendo em pecado) 
tem visto a Deus, nem continua a vê-lo, 
nem tem conhecido, nem continua a 
conhecê-lo. Essas palavras, portanto, 
podem ser aplicadas, ou àqueles que 
nunca tiveram fé verdadeira em Cristo, ou 
aos apóstatas que conheceram a Deus no 
passado, mas que não o conhecem no 
presente.

1Jo 3:7 Filhinhos, ninguém vos engane. 
Quem pratica justiça é justo, assim como 
ele é justo.

Pr. Paulo Pereira
Fonte: BEP
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QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

10 jan 2014 Fonte Portas Abertas

Um grupo de homens armados matou 
pelo menos 30 pessoas em um ataque em 
Shonog, cidade de granjeiros cristãos no 
centro da Nigéria, onde 25 residentes 
f i ca ra m fe r i d o s  e  4 0 ca s a s  fo ra m 
incendiadas.

O ataque aconteceu segunda-feira 
(07/01), na região de Riyom, no Estado de 
Plateau, onde são frequentes ataques 
é t n i c o - re l i g i o s o s  d e s s a  n at u reza , 
informou o jornal local Punch. Grupos de 
líderes religiosos das etnias muçulmanas 
hausa e fulani costumam enfrentar 
granjeiros cristãos neste estado.

Vários homens armados invadiram a 
cidade por volta das 7h do horário local 
(4h, em Brasília), quando muitos homens 
tinham deixado suas casas para trabalhar 
nas fazendas. Muçulmanos radicais 
dispararam indiscriminadamente contra 
os moradores da cidade e mataram, 
principalmente, mulheres e crianças.

Mark Lipido, diretor da ONG local 
Stefanos Foundation, assegurou que o 
número de falecidos pode ser superior a 

3 0 ,  j á  q u e  m u i t o s  r e s i d e n t e s  s e 
refugiaram, após serem feridos, nas 
florestas próximas. "As informações que 
nos chegam indicam que os fulani 
atacaram Shorong. Nossas fontes nos 
indicam que foram encontrados cerca de 
30 corpos na cidade e nas imediações", 
indicou.

"Os habitantes estão vendo, sem 
poder fazer nada, como os soldados não 
atuaram porque não pediram que 
atuassem", lamentou. Não em vão, o 
ataque aconteceu apesar da presença de 
militares nigerianos das Forças Especiais, 
desdobrados na zona para manter a paz no 
estado de Plateau.

O porta-voz das Forças Especiais, 
Salisu Mustapha, disse que o número 
elevado de pessoas que atacaram os 
cristãos atrasou a resposta dos soldados. 
"Os soldados t iveram que sol ic itar 
reforços porque eram muitos", declarou 
Mustapha.

Os enfrentamentos étnico-religiosos 
são frequentes nesta região central da 
Nigéria, onde já morreram milhares de 
pessoas nos últimos anos. A luta pela 
apropriação dos recursos naturais (como 
o pasto e a água) entre muçulmanos e 
granjeiros cristãos é uma das principais 
causas desta violência.

ATAQUE ARMADO NA
NIGÉRIA DEIXA 30 MORTOS

PARA REFLETIR
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Outra razão para um viver correto é 
esta: vocês sabem como já é tarde. O 
tempo está se escoando. Despertem, pois 
que a vinda do Senhor está mais próxima 
agora do que quando cremos no princípio. 
A noite já passou e o dia de Sua volta estará 
aqui logo. Portanto, deixem as más obras 
das trevas e vistam a armadura de uma 
vida direita, como devemos fazer os que 
vivemos na luz do dia! Rom. 13:11 e 12 (A 
Bíblia Viva).

Tenho um relógio digital de pulso que 
me prestou bons serviços até hoje de 
manhã. Sua bateria acabou e, acostumado 
como eu estava a regular por ele minhas 
atividades, estou sentindo muito sua falta.
Existe um outro marcador de tempo, 
entretanto, que tem uma importância 
infinitamente maior para nós. Sem ele, 
estaríamos perdidos e desorientados 
quanto ao ponto em que nos encontramos 
na corrente do tempo. Ref i ro-me, 
logicamente, à profecia bíblica, ao grande 
relógio do tempo profético de Deus (ver 
Gál. 4:4). Se estivéssemos privados dele, 
não compreenderíamos o significado dos 
acontecimentos que se desenrolam à 
nossa volta. Ignoraríamos como nos 
preparar para o maior evento do futuro - o 
retorno de nosso Salvador como Rei dos 
reis e Senhor dos senhores.

Cr isto advert iu : "Por i sso f ica i 
também vós apercebidos; porque, à hora 
em que não cuidais, o Filho do homem 
virá." S. Mat. 24:44. Somente aqueles que 
regularem a vida pelo grande relógio de 

Deus estarão prontos para ir com Jesus 
para a "pátria celestial" (Heb. 11:16) que 
Ele prometeu aos que O amam. Preste 
atenção:

"A vinda do Senhor está mais próxima 
do que quando aceitamos a fé. O grande 
conflito aproxima-se de seu fim. Toda 
notícia de calamidade em mar ou terra é 
um testemunho de que o fim de todas as 
coisas está próximo. Guerras e rumores de 
guerras declaram-no. Haverá um só 
cristão cuja pulsação não se acelere ao 
prever os acontecimentos que se iniciam 
perante nós?
"O Senhor vem. Ouvimos os passos de um 
Deus que Se aproxima, ao vir Ele punir o 
mundo por sua iniqüidade. Temos que 
preparar-Lhe o caminho mediante o 
desempenho de nossa parte em preparar 
um povo para esse grande d ia ." - 
Evangelismo, pág. 219.

Se já houve um alto tempo para 
despertar, é agora. Os sinais dos tempos 
nos dizem que Cristo vai voltar muito em 
breve!

PARA REFLETIR

TEMPO DE DESPERTAR
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“12 De maneira que, irmãos, 
somos devedores, não à carne 

para viver segundo a carne, 13 
porque, se viverdes segundo a 

carne, morrereis; mas, se pelo 
espírito mortificardes as obras do 
corpo, vivereis. 14 Porque todos os 
que são guiados pelo Espírito de 
Deus, esses são filhos de Deus. 15 
Porque não recebestes o espírito de 
escravidão, para, outra vez, estardes 
em temor, mas recebestes o espírito 
de adoção de fi lhos, pelo qual 
clamamos: Aba, Pai. 16 O mesmo 
Espírito testifica com o nosso espírito 
que somos filhos de Deus. “ Rm 8

Atenção: Assim como uma pessoa 
nasce do Espírito ao receber a vida de 
Deus, também pode extinguir essa 
vida ao enveredar pelo mal e viver 

em iniquidade. 

As Escrituras afirmam: “se 
viverdes segundo a carne, 

morrereis”.  

Ver também Gl 5:19-21, atentando 
para a expressão “como já antes vos 
disse”.  

O novo nascimento não pode ser 
equiparado ao nascimento físico, pois o 
relacionamento entre Deus e o salvo é 
questão do espírito e não da carne (João 
3:6).   Logo, embora a ligação física entre 
um pai e um filho nunca possa ser 
desfeita, o relacionamento de pai para 
filho, que Deus quer manter conosco, é 
voluntário e dissolúvel durante nosso 
período probatório na terra. 

Nosso relacionamento com Deus é 
condicionado pela nossa fé em Cristo 
durante nossa vida terrena; fé esta 
demonstrada numa vida de obediência e 
amor sinceros (Hb 5:9; 2 Tm 2:12).

Paulo salientou a necessidade da 
guerra contínua contra tudo que tentar 
limitar a obra de Deus em nossa vida, 
porque o pecado sempre se esforça para 
reconquistar o seu controle sobre nós. 

(1) Esse conflito espiritual, embora 
seja dirigido contra Satanás e todas as 
hostes espirituais (Ef 6:12), é, antes de 
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tudo, contra as paixões e desejos da 
"carne",  i .e . ,  da natureza humana 
pecaminosa (Gl 5:16-21; Tg 4:1; 1 Pe 2:11). 
Como crentes, devemos sempre decidir o 
s e g u i n t e :  n ã o  c e d e r  a o s  d e s e j o s 
pecaminosos, e sim aos ditames da 
n a t u r e z a  d i v i n a ,  d a  q u a l  s o m o s 
participantes (Gl 5:16-18; 2 Pe 1:4). 

(2) O fato de o crente não pôr um fim às 
ações pecaminosas do corpo resulta em 
morte espiritual e perda da herança no 
reino de Deus (Gl 5.19-21). A palavra 
"morrereis"  significa que um cristão pode 
passar da vida espiritual para a morte 
espiritual. Assim, a vida de Deus que 
recebemos ao nascer de novo (Jo 3:3-6) 
pode ser apagada na alma do crente que se 
recusa a mortificar, pelo poder do Espírito, 
os seus atos. 

Pr. Paulo Pereira
Fonte: BEP

 
                .

VOCÊ

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo 

ENCONTRO COM DEUS? 

Informe-se com a Pra. Tânia
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VENHA AGRADECER A DEUS
POR TUDO QUE ELE TEM TE

DADO TRAZENDO UMA
CESTA BÁSICA

CULTO DA
FAMÍLIA
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13 jan 2014  - Fonte Portas Abertas

Líder de uma igreja doméstica 
chinesa, o cristão está preso desde 2008. 

Hoje (13/01), a Portas Abertas recebeu 
uma atualização do caso: Yimit não está 

bem de saúde e a sua exata condição 
médica é desconhecida

Alimjan Yimit foi preso por causa de 
suas atividades cristãs entre os Uigures, 
grande grupo étnico chinês. Ele é casado 
com Gulnur e eles têm dois f i lhos 
pequenos. Sua esposa só pode visitá-lo 
uma vez por mês, por apenas 20 minutos 
(permissão comum em muitas prisões 
chinesas).

Y i m i t  é  u m  c r i s t ã o  d e  o r i g e m 
muçulmana. Ele foi condenado a 15 anos 

de prisão em 2008 sob a acusação falsa de 
"fornecer segredos do Estado para 
organizações estrangeiras". O ano de 2008 
foi marcado por detenções em massa de 
membros de igreja e processos contra 
pastores chineses. O objetivo principal do 
governo é manter a estabilidade e o poder. 
Po r  i s s o ,  a  p e rs e g u i ç ã o  d e p e n d e 
principalmente do grau de perigo que o 
governo enxerga em cada grupo religioso.

Ele apelou para o tribunal rever a sua 
sentença, mas, em 16 de março de 2010, o 
recurso foi negado. A sua família não tinha 
autorização para visitá-lo. Somente dois 
anos depois de sua prisão puderam vê-lo 
novamente.

Desde a condenação do marido, 
Gulnur é responsável por sua família. Ela 
t e m  u m  p e q u e n o  n e g ó c i o ,  m a s , 
infelizmente, tem alguns problemas com 
um sócio, que causam muito estresse 
adicional.

Continue a interceder por Alimjan, 
Gulnur e seus filhos!

Com a saúde debilitada,
Alimjan Yimit permanece
preso

PARA REFLETIR
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Não se sabe se essa narrativa se trata 
de um fato ou de uma simples e singela 
reflexão. Mas o fato é que ela nos faz 
pensar em como tratamos ou deveríamos 
tratar as pessoas à nossa volta.

Juan trabalhava numa fábrica de 
distribuição de carne. 

Um dia, quando terminou o seu 
horár io de trabalho, fo i a um dos 
frigoríficos para inspecionar algo, mas 
num momento de azar a porta fechou-se e 
ele ficou trancado lá dentro. 

Ainda que tenha gritado e batido na 
porta com todas as suas forças, jamais 
poderiam ouvi-lo. 

A maioria dos trabalhadores já tinha 
ido embora, e no exterior da arca 
frigorífica era impossível ouvir o que 
estava acontecendo lá dentro. 

Cinco horas mais tarde, quando Juan 
já se encontrava à beira da morte, alguém 
abriu a porta. Era o segurança da fábrica, 
que salvou a vida de Juan. 

Juan perguntou ao segurança como 
foi possível ele passar e abrir a porta, se 
isso não fazia parte da sua rotina de 
trabalho, e ele explicou: 

“− Eu trabalho nesta fábrica há 35 
anos, centenas de trabalhadores entram e 
saem a cada dia, mas você é um dos 
poucos que me cumprimenta pela manhã 
e se despede de mim à noite. Muitos me 
tratam como se eu fosse invisível. Hoje, 

como todos os dias, você me disse seu 
simples 'olá' na entrada, mas hoje 
curiosamente, não tinha ouvido o seu 'até 
amanhã'. Espero o seu 'olá' e 'até amanhã' 
todos os dias. Para você eu sou alguém. Ao 
não ouvir a sua despedida, eu sabia que 
algo t inha acontecido… Procurei e 
encontrei!”

Sejam humildes e amem o próximo. A 
vida é curta demais e temos um impacto 
que não conseguimos sequer imaginar 
sobre as pessoas com que nós cruzamos.

Pensem nisso.

PARA REFLETIR

OLÁ... ATÉ AMANHÃ...
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Favor acompanhar o texto com 
a bíblia aberta em Lucas 7: 36 a 

50

36 − Note que o fariseu está 
disposto a um relacionamento 
com Jesus meramente social, pois 
Jesus era apenas um convidado 
para estar com ele por alguns 
momentos e não para fazer parte de 
sua vida, como era o caso de Pedro.  

37 − Aquela mulher só entrou na casa 
do fariseu por causa de Jesus.   E 
assim é com todos nós, muitas coisas 
só acontecem em nossas vidas 
porque Jesus entrou.

38 − Atenção para todos os atos 
desta mulher:

Ela tinha uma única intenção - 
adorar a Jesus.

"Colocou-se atrás Dele, 
ficou aos pés de 

Jesus, lavou os pés Dele com lágrimas e 
usou o cabelo como toalha, beijou seus 
pés, e os ungiu com o melhor perfume da 
época".  E assim,  mesmo se ocultando 
atrás de Jesus, ela impregnou a casa do 
fariseu com o perfume (ela mesma 
forneceu a água e a toalha). 

39  − Quando temos uma relação social 
com Jesus, duvidamos Dele, temos 
tempo para julgar aos outros e medimos 
as pessoas.

Esse texto provavelmente seja uma  
versão mais clara de quem era a mulher 
e do efeito causado pelo seu ato para 
com Jesus. (João 12, 1 ao 11).

Quando temos uma vida de adoração, 
estamos derramando lágrimas aos seus 
pés.  A gratidão pelo perdão recebido 
derrama uma unção aos seus pés, e o 
perfume da gratidão enche toda a casa. 

40 a 43 − Jesus aproveita a ocasião para 
ensinar, pois precisamos aproveitar as 
ocasiões para aprender. Jesus ensina 
sobre gratidão, perdão e amor. 

44  a 49 − Em seguida, virou-se para a 
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Quanto mais perdão, 
mais amor 
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mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? 
Entrei em sua casa, mas você não me deu 
água para lavar os pés; ela, porém, molhou 
os meus pés com suas lágrimas e os enxugou 
com seus cabelos. Você não me saudou com 
um beijo, mas esta mulher, desde que entrei 
aqui, não parou de beijar os meus pés.

Você não ungiu a minha cabeça com óleo, 
mas ela derramou perfume nos meus pés.

Portanto, eu lhe digo os muitos pecados 
dela lhe foram perdoados; pois ela amou 
muito. Mas aquele a quem pouco foi 
perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a 
ela: “Seus pecados estão perdoados”.

Os outros convidados começaram a 
perguntar: “Quem é este que até perdoa 
pecados?”

Atenção para o que Jesus fez pela mulher;  
Jesus sempre se volta a favor do adorador e 
honra cada atitude.  O adorador é carregado 
de amor e paixão.

50 − Jesus disse à mulher: “Sua fé a salvou; 
vá em paz”. O adorador sempre sairá 
perdoado e em paz. 

1Jo 3:7 Filhinhos, ninguém vos engane. 
Quem pratica justiça é justo, assim como ele 
é justo.

Pr. Paulo Pereira
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16/01/2014  Portas Abertas - O pastor Farhad 
Sabokrouh e o cristão Naser Zamen Dezfuli 
foram libertados em 4 de dezembro, 
aproximadamente duas semanas antes do 
fim de suas sentenças. O período que ficaram 
presos antes do julgamento foi decrescido de 
sua pena. Ambos foram detidos juntamente 
com Shahnaz Jeizan, esposa do pastor, e 
Davoud Alijani, outro cristão durante um 
culto em 23 de dezembro de 2011, na 
Assembleia de Deus em Ahvaz, uma igreja 
oficialmente reconhecida pelo governo. Após 
o grupo ter sido libertado sob fiança no início 
de 2012, em outubro do mesmo ano, foram 
condenados a 12 meses de prisão por 
evangelizar muçulmanos e "fazer propaganda 
contra o regime islâmico ao promover o 
cristianismo evangélico", segundo afirmava 
sua acusação. Além da prisão, todo o material 
cristão que possuíam foi confiscado. Shannaz 
e Davoud continuam presos. A as igrejas da 
Assembleia de Deus em Ahvaz continuam 
fechadas desde a invasão de 2011. A pressão 
sobre igrejas registradas aumentou durante 
2012, fazendo com que houvesse mais 
vigilância e restrições. Alguns cultos 
chegaram a ser suspensos, como aqueles que 
aconteciam às sextas-feiras (dia sagrado no 
islamismo) e aqueles conduzidos em persa, a 
língua oficial do país.

Pastor iraniano é libertado 
da prisão

PARA REFLETIR

CURA&
07, 08 e 09 de fevereiro

com o Pr. Paulo

S E M I N Á R I O   D E

LIBERTAÇÃO

ATENÇÃO PASTORES
LEMBREM-SE DE QUE

A REUNIÃO MENSAL COM

O PASTOR PAULO FOI

TRANSFERIDA PARA O

DIA 22 DE FEVEREIRO
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Um homem foi chamado à praia para 
pintar um barco.

Trouxe com ele tinta e pincéis, e 
começou a pintar o barco de um vermelho 
brilhante, como fora contratado para 
fazer.

Enquanto pintava, viu que a tinta 
estava passando pelo fundo do barco.

Percebeu que havia um vazamento e 
decidiu consertá-lo.

Quando terminou a pintura, recebeu 
seu dinheiro e se foi.

No dia seguinte, o proprietário do 
barco procurou o pintor e presenteou-o 
com um belo cheque.

O pintor ficou surpreso:
O senhor já me pagou pela pintura do 

barco! - disse ele.
Mas isto não é pelo trabalho de 

pintura. É por ter consertado o vazamento 
do barco.

Ah!, mas foi um serviço tão pequeno... 
Certamente, não está me pagando uma 
q u a n t i a  t ã o  a l t a  p o r  a l g o  t ã o 
insignificante!

M e u  c a r o  a m i g o ,  v o c ê  n ã o 
compreende. Deixe-me contar-lhe o que 
aconteceu.

Quando pedi a você que pintasse o 
b a r c o ,  e s q u e c i  d e  m e n c i o n a r  o 
vazamento.

Quando o barco secou, meus filhos o 
pegaram e saíram para uma pescaria.

Eu não estava em casa naquele 
momento.

Quando voltei e notei que haviam 

saído com o barco, fiquei desesperado, 
pois lembrei-me que o barco tinha um 
furo.

Imagine meu alívio e alegria quando 
os vi retornando sãos e salvos.

Então, examinei o barco e constatei 
que você o havia consertado!

Percebe, agora, o que fez? Salvou a 
vida de meus filhos! Não tenho dinheiro 
suficiente para pagar a sua "pequena" boa 
ação.

Não importa para quem, quando ou 
de que maneira, mas, ajude, ampare, 
enxugue as lágrimas, escute com atenção 
e  c a r i n h o ,  e  c o n s e r t e  t o d o s  o s 
"vazamentos" que perceber, pois nunca 
sabemos quando estão precisando de nós 
ou quando Deus nos reserva a agradável 
surpresa de ser útil e importante para 
alguém.

PARA REFLETIR

O FURO NO BARCO
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Lucas 5, 1 ao 11.

Vs. 1 - O mar da Galileia, também 
dito mar de Tiberíades ou lago de 
Genesaré (em língua hebraica: 
 Kinneret), é um extenso lago ,יםכנרת
monomíctico* de água doce, que fica 
na fronteira entre Israel, Cisjordânia e 
Jordânia, tendo um comprimento 
máximo de cerca de 19 km e largura 
máxima de cerca de 13 km. Na 
moderna língua hebraica, é conhecido 
por Yam Kinneret. O seu afluente 
principal é o rio Jordão, que vem do 
monte Hérmon e de Cesareia de Filipe, 
e que é também o seu efluente, 
seguindo depois para o mar Morto. 

Jesus estava iniciando o seu 
ministér io,  cumprindo ass im 

g e o g r a f i c a m e n t e  o s  f a t o s 
relatados acima. Jesus é uma 

tipologia do Jordão ("aquele 
que desce"), pois assim 

como o Jordão, 

ele desce sobre o lago de Genesaré, que 
era uma região sedenta do rio de Deus. 

Vs. 2, 3 - Haviam dois barcos e os 
pescadores tinham trabalhado a noite 
toda.  Agora, com suas redes sujas (uma 
tipologia de seus corações), estavam 
tentando lavar as frustrações, pois 
t raba lharam  a  no i te  toda  e  não 
conseguiram nada.

Apesar de tristes e cansados, recebem 
um pedido de Jesus que usa sua fonte de 
trabalho (o barco) não para pescar, mas 
para pregar. 

 
Vs. 4, 5 - E, quando acabou de falar, disse a 
Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as 
vossas redes para pescar.

E, respondendo Simão, disse-lhe: 
Mestre, havendo trabalhado toda a noite, 
nada apanhamos; mas, porque mandas, 
lançarei a rede.

Jesus acabara de fazer seu trabalho e 
chegou a hora de pagar pelo serviço do 
barco.

Jesus manda Simão, o dono do barco 
que o serviu,  ir para as águas profundas e 
diz a seguinte frase:

"Lançai as vossas redes para pescar." (a 
rede é uma tipologia da vida pessoal, 

OBOLETIM INFORMATIVO N  488 - 02 DE FEVEREIRO DE 2014

Quem serve a 
Jesus nunca fica
de mãos vazias 
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então Jesus estava dizendo: lançai as vossas 
vidas para pescar).

E Pedro obedeceu, pois não descartou o 
comando de Jesus, ainda que, como 
pescador experiente, soubesse que ali não 
conseguiria nada.  Ele deixou isso claro, pois 
disse a Jesus: "Mestre, havendo trabalhado 
toda a noite, nada apanhamos." Mas Pedro 
só conhecia a Jesus de ouvir sua palavra, e 
não o poder que havia nela quando 
obedecemos. (João 2:5; Mateus 4:4; Lucas 
8:11 ao 15; Romanos 10:17; 1 Coríntios 1:18 
ao 21; 2 Timóteo 2:15).

Pedro estava disposto a obedecer a 
palavra de Jesus:  "mas, porque mandas, 
lançarei a rede."  Algumas traduções falam 
sobre sua palavra.

Vs. 6 ao 11 - Agora eles não estavam mais 
sozinhos, pois Jesus está no barco.  Eles 
serviram a Jesus com seu trabalho e estão 
agora sobre o poder da palavra de Deus, 
estando em obediência.

O milagre acontece e até os que estavam 
em volta do barco deles desfrutam do 
milagre, mas tudo começa com Pedro 
cedendo seu barco para servir a Jesus, e sua 
obediência, ainda que sem fé.

As redes (suas vidas) se rompiam, isso é, 
não tinham capacidade de alcançar tanta 
bênção.

Quando a bênção é grande precisamos 
aprender a dividir.

Deixaram o milagre e as tensões para 
seguir a Jesus e fazer a sua vontade.

Lc 5:11- E, levando os barcos para terra, 
deixaram tudo e o seguiram.
   * que se mistura uma vez por ano, por 
causa da variação da temperatura.

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

Suspeitos de integrarem o grupo 
insurgente islamita Boko Haram 

mataram pelo menos 85 pessoas com 
armas e explosivos no nordeste da 

Nigéria, incluindo um ataque durante um 
serviço religioso, disseram testemunhas 

nesta segunda-feira (27)

Fonte Portas Abertas (30/01) − No 
domingo (26), eles mataram 22 pessoas 
co m b o mb as e t i ro s  d u rante u ma 
cerimônia religiosa em uma igreja católica 
no vilarejo de Wagta Chakawa, no Estado 
de Adamawa, e depois queimaram casas e 
fizeram moradores reféns, em um cerco 
de quatro horas, segundo testemunhas.

Forças de segurança da Nigéria 
disseram que em outro ataque, nesta 
segunda-feira, supostos membros da seita 
mataram pelo menos 40 pessoas na vila de 
Kawuri, no remoto Estado de Borno, 
nordeste da Nigéria. Ninguém assumiu de 
imediato a responsabilidade por esses 
atentados.

O presidente do país, Goodluck 
Jonathan, enfrenta dificuldades para 
conter a ação do Boko Haram em regiões 
rurais remotas do nordeste nigeriano, 
onde a seita iniciou um levante em 2009.

O Boko Haram quer impor a sharia (lei 
religiosa muçulmana) em um país dividido 
quase igualmente entre cr istãos e 
muçulmanos. O grupo matou milhares de 
pessoas nos últimos quatro anos e meio e 
é  c o n s i d e ra d o a  m a i o r  a m e a ç a  à 
s e g u r a n ç a  n a  N i g é r i a ,  p r i n c i p a l 
exportador de petróleo e segunda maior 
economia da África (atrás apenas da África 
do Sul).

Os principais alvos dos militantes do 
Boko Haram têm sido as forças de 
segurança, políticos contrários ao grupo e 
minorias cristãs em áreas de população 
m a j o r i t á r i a  m u ç u l m a n a  n o  n o r t e 
nigeriano.

O s  m i l i t a r e s  e  a  p o l í c i a  n ã o 
r e s p o n d e r a m  a o s  p e d i d o s  d e 
informações. Uma fonte no Exército 
confirmou o ataque à igreja, mas pediu 
que não fosse identificada por não ter 
autorização de falar com a mídia.

PARA REFLETIR

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6
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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 pedir-
lhe 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 
n o s s a s  v i d a s  p a r a  s e r m o s  s i m 
transformados a Sua REAL imagem e 
semelhança .

Deus te abençoe e capacite

PARA REFLETIR

DEFEITOS
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O Verbo se fez carne 

João, 1:1 e 2 -  No princípio, era o 
Verbo, e o Verbo estava com Deus, e 
o Verbo era Deus. Ele estava no 
princípio com Deus.

João, 1:14 - E o Verbo se fez carne e 
habitou entre nós, e vimos a sua 
glória, como a glória do Unigênito do 
Pai, cheio de graça e de verdade.

João, 5:39 - Examinais as Escrituras, 
porque vós cuidais ter nelas a vida 
eterna, e são elas que de mim 
testificam.

J e s u s  fa z  vá r i a s  d e c l a ra çõ e s 
espantosas aqui:

(1) Deus é seu Pai de um modo 
único e exclusivo; (Todos os 

versículos abaixo estão 
em João 5)

(2) Ele mantém unidade, comunhão e 
autoridade com Deus; (vs. 19,20)

(3) Ele tem o poder de dar a vida e de 
ressuscitar os mortos; (v. 21)

(4) Ele tem o direito de julgar a todos; (v. 
22)

(5) Ele tem o direito às honras divinas; (v. 
23)

(6) Ele tem o poder de dar a vida eterna; (v. 
24)

Jesus descreve aquele que tem a vida 
eterna, e que não entrará em condenação, 
como aquele que "ouve... e crê". "Ouve" e 
"crê" são gerúndios que enfatizam ação 
contínua. Portanto, o "ouvir" e o "crer" 
não são atos de um único momento, mas 
de ação continuada. Jesus afirma que a 
nossa atual possessão da vida eterna 
depende de uma fé viva no presente, e não 
de uma decisão de fé feita nalgum tempo 
passado (João 1:12; João 4:14 ).

"Condenação" ( do grego krisis) é usada 
aqui no sentido da condenação à morte 
eterna. O crente não será condenado com 
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Jesus, 
a Palavra 
Manifesta
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2ª feira –  2 Reis 01, 02, 03 / 3ª feira – 2 Reis 04, 05, 06
4ª feira – 2 Reis 07, 08, 09 / 5ª feira – 2 Reis 10, 11, 12

6ª feira – 2 Reis 13, 14, 15 /  Sábado – 2 Reis 16, 17, 18
Domingo – 2 Reis 19, 20, 21

Período atual: décima sexta semana

o mundo (1 Co 11:32).  Aqui não se refere à 
futura prestação de contas do cristão; ao seu 
julgamento no tocante à sua fidelidade e à 
graça de Deus que lhe foi concedida 
enquanto estava na terra.

A própria natureza de Cristo é uma fonte de 
vida eterna. Fonte esta inerente Nele.  Deus, 
no entanto, não concedeu ao crente a 
capacidade de ter a vida eterna em si 
mesmo. Temos vida somente à medida que 
temos comunhão com Cristo.  Cristo vivendo 
em nós, mediante uma fé viva, pois a vida 
Dele,  seu poder,  g lória  e  graça  se 
manifestam na vida dos que com Ele 
conservam uma comunhão viva  (João 15:4 ; 
Gl 2:20).

Resultado final.

Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o 
falso profeta 

Apocalipse, 19:11 ao 14 -  E vi o céu aberto, e 
eis um cavalo branco. O que estava 
assentado sobre ele chama-se Fiel e 
Verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os 
seus olhos eram como chama de fogo; e 
sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e 
tinha um nome escrito que ninguém sabia, 
senão ele mesmo. E estava vestido de uma 
veste salpicada de sangue, e o nome pelo 
qual se chama é a Palavra de Deus.  E 
seguiam-no os exércitos que há no céu em 
cavalos brancos e vestidos de linho fino, 

branco e puro.

Obs.:  É ouvindo e crendo, e nunca 
duvidando da palavra que Cristo é 
verbalizado, pois só crendo e vivendo na 
palavra, que é tudo que tem para nos dizer, 
que poderemos voltar com Ele na glória. 

Pr. Paulo Pereira
 

                .
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experiência no próximo 

ENCONTRO COM DEUS? 

Informe-se com a Pra. Tânia



AGENDA SEMANAL
AGENDA SEMANAL

twitter.com/AmaivosCaboFrio

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

Os dez primeiros países da lista 
r e p r e s e n t a m  a  m u d a n ç a  d o s 
acontecimentos mundiais e o que vem 
acontecendo com cristãos ao redor do 
mundo ao longo dos últimos 12 meses.

Segundo as pesquisas da Portas 
Abertas, a maior fonte de perseguição à 
Igreja em 2013 foi o extremismo islâmico. 
Dos 50 países listados na Classificação da 
P e r s e g u i ç ã o  R e l i g i o s a ,  3 6  d e l e s 
a p r e s e n t a r a m  e s s a  t e n d ê n c i a , 
principalmente na África. A perseguição 
aos cristãos está se tornando mais intensa 
em mais países, espalhando-se pelo 
continente africano. 

Além disso, os dez países mais hostis 
aos cristãos tratam-se de nações que 
passam por sérios problemas em seu 
g o v e r n o :  S o m á l i a ,  S í r i a ,  I r a q u e , 
Afeganistão, Paquistão e Iêmen. Junto a 
eles, Coreia do Norte, Arábia Saudita, 
Maldivas e Irã completam a primeira 
dezena de países onde ser cristão pode 
custar a própria vida.

Coreia do Norte - Pelo 12º ano 
consecutivo, a Coreia do Norte está no 
primeiro lugar da Classificação. Em 
nenhum outro país do mundo os cristãos 

são tão ferozmente perseguidos por causa 
de sua fé. Assim como outros norte-
coreanos, os cristãos têm de sobreviver 
sob um dos regimes mais opressivos da 
atual idade. E les têm de l idar com 
funcionários corruptos, más políticas, 
catástrofes naturais, doenças e fome. 

Eles precisam esconder a sua decisão 
de seguir a Cristo porque os cristãos são 
vistos como espiões dos “americanos 
imperia l istas” e os “tra idores sul -
coreanos”, que usam a religião para 
envenenar sua “gloriosa nação”. Está 
entre 50 e 70 mil o número de cristãos 
norte-coreanos presos em campos de 
trabalho forçado. A punição para quem 
possuir uma Bíblia é prisão perpétua ou 
execução. 

(Tabela completa no mural)
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 Perseguição Religiosa 2014
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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 grande 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 
medíocre não via nada além da tarefa 
específica na qual estava envolvido, mas ali 
e s t a v a  u m  h o m e m  q u e ,  e m b o r a 
executando um trabalho de subalterno, 
olhava para além da argamassa e conseguia 
divisar o quadro completo.

Q u a n d o  e u  e r a  a d o l e s c e n t e , 
c a n t á v a m o s  u m  h i n o  i n t i t u l a d o 

"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?"

PARA REFLETIR

A VISÃO DO QUADRO COMPLETO
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João 2:1,2 - E, ao terceiro dia, 
fizeram-se umas bodas em Caná 

da Galiléia; e estava ali a mãe de 
Jesus. E foram também convidados 
Jesus e os seus discípulos para as 
bodas.

-  Aqui  convidaram Jesus e  os 
discípulos.

- Precisamos estar atentos ao sermos 
convidados para algum lugar, se não 
seria porque simplesmente desejam 
ver Jesus em nossas vidas.

João 2:3 - E, faltando o vinho, a mãe de 
Jesus lhe disse: Não têm vinho.

Quando  surge  um  problema 
p r e c i s a m o s  s e r v i r  c o m o 

intercessores.

João 2:4,5 - Disse-lhe 
Jesus: Mulher, 

que tenho eu contigo? Ainda não é 
chegada a minha hora. Sua mãe disse aos 
empregados: Fazei tudo quanto ele vos 
disser.

-  P r e c i s a m o s  e n t e n d e r,  c o m o 
intercessores, que é Jesus que faz o 
milagre; por isso precisamos levar as 
pessoas a obedecerem o que Ele diz.

João 2:6,7 - E estavam ali postas seis talhas 
de pedra, para as purificações dos judeus, 
e em cada uma cabiam duas ou três 
metretas. (de 600 a 900 litros de água). 
Disse-lhes Jesus: Encham de água essas 
talhas. E encheram-nas até em cima.

Essa água tinha que ser muito pura, pois 
era para higiene pessoal dos convidados.

João 2:8 - E disse-lhes: Tirai agora e levai ao 
mestre-sala. E levaram.

O mestre-sa la  era  o  prof iss ional 
responsável pela organização da festa e 
uma das suas qualificações era entender 
de vinho.

Jesus enviou sua obra para quem 
reconheceria o valor dela.

OBOLETIM INFORMATIVO N  490 - 16 DE FEVEREIRO DE 2014

Só precisamos
de um toque
de Jesus
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2ª feira –  2 Reis 22, 23 / 3ª feira – 2 Reis 24, 25
4ª feira – 1 Crônicas 01, 02, 03 / 5ª feira – 1 Crônicas 04, 05, 06 
6ª feira – 1 Crônicas 07, 08, 09 / Sábado – 1 Crônicas 10, 11, 12

Domingo – 1 Crônicas 13, 14, 15
Período atual: décima sétima semana

Precisamos ser como o mestre-sala, que 
sabe o valor e a qualidade do que Jesus faz.  

João 2:9,10 - E, logo que o mestre-sala 
provou a água feita vinho (não sabendo de 
onde viera, se bem que o sabiam os 
empregados que tinham tirado a água), 
chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-
lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom 
e, quando já têm bebido bem, então, o 
inferior; mas tu guardaste até agora o bom 
vinho.

Verdades importantes:

1. O vinho tem aproximadamente 95% de 
água e os 5% que Jesus acrescentou fez toda 
a diferença.

2. Quando Jesus se move em nossas vidas, 
sendo muito ou pouco, vai fazer toda a 
diferença.

3. Pode não ser uma grande obra aos olhos 
dos homens, mas para nós que recebemos a 
ação do Senhor, será tudo.

4. Devemos ser como o mestre-sala, pois 
ainda que ele não soubesse que o vinho era 
um milagre, ele sabia o valor do vinho.

5. Precisamos ver os pequenos milagres que 
Jesus tem feito em nossas vidas, pois mesmo 
que seja uma mudança mínima, fará toda a 
diferença.

6. Não importa muito o que você acha que 
precisa, basta um pequeno toque de Jesus 
para fazer a maior diferença.

7. Os 5% do que Jesus fez, impediu que a 
festa acabasse e que o noivo passasse 
vergonha.  Mas ele não só foi honrado, como 
a felicidade foi prolongada o tempo 
necessário, ainda que quase ninguém 
soubesse que todos estavam vivenciando 
um grande milagre.

8. Tudo o que Jesus faz é grandioso, ainda 
que pequeno. 

Pr. Paulo Pereira
 

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

Ontem (10), foi realizado um evento 
de oração em uma igreja em Bagdá (a 
mesma que, em 2010, foi atacada por 
extremistas). O encontro teve o intuito de 
reunir cristãos em intercessão pelos 
enfermos e idosos (foto). Junte-se a eles 
em oração

A vida tem sido difícil para os cristãos 
do Iraque. E, ultimamente, a situação tem 
se agravado. Há alguns dias, a Portas 
Abertas pediu oração pelas crianças. 
Ontem, uma igreja apresentou os doentes 
e idosos ao Senhor. Hoje, é a sua vez de 
orar pelos cristãos iraquianos. 

Semana passada, o cristão Laith Hady 
Behnam Dakama foi assassinado em 
Mosul. Ele foi morto depois que um grupo 
armado o visitou algumas vezes com o 
objetivo de pedir- lhe para fabricar 
silenciadores para suas armas. Por conta 
de seus princípios e valores cristãos, 
Dakama se recusou a fazê-lo. Ele foi 
baleado e morto em sua própria loja. 

Dakama tinha 57 anos e um filho de 16 
anos. Ele era primo de um líder cristão 
iraquiano que vive na Grã-Bretanha. 

A violência no Iraque subiu tanto no 
ano passado, que atingiu o mesmo nível 
de violência de 2007, quando os Estados 
Unidos decidiram reforçar suas forças na 
guerra e um grande massacre aconteceu 
no país. Desde o início deste ano, 900 
pessoas foram mortas no Iraque. Ore por 
este país! (Portas Abertas 11 fev 2014)
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com as suas orações



facebook.com/ComunidadeAmaivosamaivos_cfrj@msn.com

No Curso de Medicina, o professor se 
dirige ao aluno e pergunta:

- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
-  Quatro?  Repl ica  o  professor, 

arrogante, daqueles que sentem prazer em 
tripudiar sobre os erros dos alunos.

- Tragam um feixe de capim, pois temos 
um asno na sala. Ordena o professor a seu 
auxiliar.

- E para mim um cafezinho! Replicou o 
aluno ao auxiliar do mestre.

O professor ficou irado e expulsou o 
aluno da sala. O aluno era Aparício Torelly 
Aporelly (1895-1971), o 'Barão de Itararé'. 
Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia 
de corrigir o furioso mestre:

- O senhor me perguntou quantos rins 
'NÓS TEMOS'. 'NÓS' temos quatro: dois 
meus e dois seus. 'NÓS' é uma expressão 
usada para o plural. Tenha um bom apetite 
e delicie-se com o capim.

 
Moral da História:
A  V I D A  E X I G E  M U I T O  M A I S 

C O M P R E E N S Ã O  D O  Q U E 
CONHECIMENTO.

Às vezes as pessoas, por terem um 
pouco a mais de conhecimento ou 
acreditarem que o tem, se acham no direito 
de subestimar os outros. 

Não seja um desses.

PARA REFLETIR

CAPIM
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1 Samuel 1: 6,7 e 9―18 (atenção 
para 18).

Quem é Elcana? Marido bondoso, 
mas que não ora e não leva o 
problema para Deus. Para ele, tudo 
está bem. Se houver um problema é o 
sacerdote que leva o problema diante 
de Deus.

Quem é Penina? Mulher mal amada, 
amarga e invejosa.

E Ana? Ana significa graça. Ela tem dois 
pontos de provocação em sua vida:

1ª. Sua rival, que provocava irritação 
(para a ofensa), que impedia o 
milagre;

2ª. O Senhor, que a impedia de ter 
filho. O Senhor não provoca 

nada por maldade, mas 
sempre a nosso 

favor. O Senhor estava, na verdade, 
provocando Ana a orar, pois o filho que ela 
iria gerar não seria uma pessoa normal, 
mas um sacerdote de Deus e um dos 
maiores líderes de Israel.

Quem estava precisando de Ana era o 
Senhor. Ele precisava restaurar o sacerdócio 
de Israel que estava corrompido pelos 
filhos de Eli. Mas Ana estava prisioneira da 
ofensa e, assim, não poderia gerar um filho 
a altura daquilo que o Senhor precisava.

Vs. 6 Ora, a sua rival muito a provocava para 
irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado 
a madre.

Vs. 7 E assim sucedia de ano em ano que, 
ao subirem à casa do Senhor, Penina 
provocava a Ana; pelo que esta chorava e 
não comia.

Durante quase 25 anos, Ana carregou a 
ofensa que a impedia de romper e ter o 
filho que o Senhor precisava. Não era o 
Senhor que impedia Ana de ter um filho, 
mas a ofensa que carregava em seu coração 
impedia o milagre.

Vs. 9 Então Ana se levantou, depois que 
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Abra mão da
ofensa e receba
o milagre
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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
Domingo – 2 Crônicas 03, 04

Período atual: décima oitava semana

comeram e beberam em Siló; e Eli, sacerdote, 
estava sentado, numa cadeira, junto a um pilar 
do templo do Senhor.

Vs. 10 Ela, pois, com amargura de alma, orou ao 
Senhor, e chorou muito,11 e fez um voto, 
dizendo: Ó Senhor dos exércitos! se deveras 
atentares para a aflição da tua serva, e de mim 
te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, 
mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei 
por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça 
não passará navalha.

Fatos importantes:

1. Ana buscou ao Senhor ― aí tudo pode 
acontecer: o próprio Senhor nos conduzirá na 
oração.

2. Ela reconhece que é o Senhor que vai 
guerrear por ela ― ela chama o Senhor de 
Senhor dos Exércitos.

3. Ela revela para Deus seu real estado e sua 
necessidade.

4. Oferece como oferta ao Senhor seu presente 
mais precioso.

5. Derramou sua alma diante do Senhor.

6. Recebeu a benção do sacerdote e saiu 
curada e restaurada para receber o milagre.

7. Para aqueles que tudo parece difícil, na 

verdade é porque o milagre é grande demais e 
o Senhor irá nos provocar em direção a isso.

Vs. 12―18: Continuando ela a orar perante o 
Senhor, Eli observou a sua boca; porquanto Ana 
falava no seu coração; só se moviam os seus 
lábios, e não se ouvia a sua voz; pelo que Eli a 
teve por embriagada, e lhe disse: Até quando 
estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu 
vinho. Mas Ana respondeu: Não, Senhor meu, 
eu sou uma mulher atribulada de espírito; não 
bebi vinho nem bebida forte, porém derramei 
a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, 
pois, a tua serva por filha de Belial; porque da 
multidão dos meus cuidados e do meu 
desgosto tenho falado até agora. Então lhe 
respondeu Eli: Vai-te em paz; e o Deus de Israel 
te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que 
disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. 
Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, 
e já não era triste o seu semblante.

Quando abrimos mão da ofensa, somos 
curados e o milagre não tarda. Ana, depois que 
teve Samuel, faz um cântico e profetisa para si 
sete filhos.

No capítulo 2, Ana se apresenta como uma 
profeta de Deus curada e cheia de alegria.

No capítulo 2:21, Ana concebeu três meninos e 
duas meninas e tudo por benção de Deus, pois 
diz que o Senhor a visitou.

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

No último dia 15, 106 pessoas 
morreram na aldeia Izghe, perto da 

fronteira com Camarões, no estado de 
Borno, quando supostos membros do 

Boko Haram cercaram a aldeia às 21h30 
em caminhões e motocicletas

Portas Abertas, 19/fev/2014 - Os 
rebeldes separaram os cristãos dos 
muçulmanos antes de matá-los. Alguns 
foram baleados, enquanto outros tiveram 
suas gargantas cortadas. Os agressores, 
em seguida, saquearam os comércios 
próximos e fugiram para o deserto. No 
momento do ataque, não havia forças de 
segurança na cidade. Mesmo dias depois, 
ainda havia dezenas de corpos espalhados 
pelas ruas da aldeia: as pessoas tinham 
medo de se reunir e enterrá-los. Tanto 
muçulmanos quanto cristãos fugiram. Os 
únicos que ficaram para trás foram os 
idosos que não puderam fugir.

Na semana anterior ao ataque, o 
governo bombardeou esconderijos do 
Boko Haram próximos a Izghe e aldeias 
vizinhas, como parte de sua luta contra a 
insurgência is lâmica. O presidente 
Goodluck Jonathan declarou estado de 
emergência em Borno, Yobe e Adamawa e 

afirmou, em maio passado, que o seu 
governo está enfrentando crescentes 
críticas por seu fracasso em erradicar os 
rebeldes.

A BBC informou na semana passada 
que o governador do estado de Borno, 
Kashim Shettima, pediu mais tropas para 
combater o Boko Haram. Ele disse à 
imprensa que "oficiais e soldados do 
exército nigeriano e da polícia nigeriana 
lhe disseram que estão fazendo o seu 
melhor, dadas as circunstâncias, mas você 
e eu sabemos que o Boko Haram é mais 
bem armado e motivado.»

Pedidos de oração - Ore pedindo por 
conforto do Senhor para os seus filhos que 
sobreviveram aos horrores do ataque em 
Izghe. Peça para que a graça abundante de 
Deus seja ministrada sobre a vida deles, 
sarando a sua dor por meio das suas 
misericórdias.

 Interceda pelos cristãos nos estados 
do norte da Nigéria e, em particular, em 
Borno, Yobe e Adamawa, para que Deus 
lhes dê a graça que necessitam para 
responder a estes sofrimentos de uma 
maneira que honre a Cristo.

 Lembre-se dos líderes da igreja; ore 
para que e les sejam consolados e 
fortalecidos, capazes de consolar outros.  
Clame para que o governo aja com grande 
urgência e faça o que for necessário para 
proteger o povo do norte da Nigéria.

PARA REFLETIR

Boko Haram mata mais de
100 pessoas no norte da Nigéria



Uma psicóloga estava andando de um 
lado para o outro em sua sala de aula, 
enquanto falava para os alunos do tema de 
como lidar com os problemas da vida. 
Quando ela se aproximou de sua mesa e 
pegou seu copo de água, todos na sala 
certamente esperavam que ela fosse fazer a 
clássica pergunta do 'copo metade cheio ou 
metade vazio'. Em vez disso, com um 
sorriso no rosto, ela perguntou: "Qual o 
peso deste copo d'água?" 

Os alunos responderam: "Em torno de 
500 gramas." 

Ela falou: "O peso absoluto não 
importa. O que importa é quanto tempo 
você vai segura-lo. Se eu o seguro por um 
minuto, isso não é um problema. Se o 
seguro durante uma hora, eu vou ter uma 
dor no meu braço. Se o seguro durante um 
dia, meu braço vai sentir entorpecido e 
paralisado. De todo o modo, o peso do copo 
não muda, mas quanto mais eu segurá-lo, 
mais pesado ele se torna."

Ela continuou: "Os problemas e 
preocupações da vida são como um copo 
de água. Pense sobre eles por um curto 
tempo e nada acontece. Pense sobre eles 
um pouco mais  e  eles  começam a 
machucar. E se você pensar sobre seus 
problemas e preocupações o tempo todo, 
você vai se sentir paralisado - incapaz de 
fazer qualquer coisa."

Lembre-se de SEMPRE colocar o copo 
na mesa.

facebook.com/ComunidadeAmaivosamaivos_cfrj@msn.com

PARA REFLETIR

COPO D’ÁGUA
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Lucas 5:27 - E, depois disto, 
saiu, e viu um publicano, chamado 

Levi, assentado na recebedoria, e 
disse-lhe: Segue-me.

Quem Jesus está chamando?  
Todos os que estão ocupados!

Eliseu estava trabalhando (1 Reis 
19; 19 a 21), assim como Pedro, André, 
Tiago e João (Mateus 4:18 a 22).

Atente para o fato que Eliseu 
deixou o trabalho, sacrificou os bois e 
queimou o arado, eliminando assim 
toda possibilidade de voltar para o 
trabalho. Pois alguns fazem assim, 
deixam para trás uma possibilidade de 
voltar ao trabalho, como Pedro que 
deixou a rede e voltou (João 21:3).

Tiago e João deixaram rede 
e seu pai.  (Mateus 4:22)     

Lucas 5:28 - 

E ele, deixando tudo, levantou-se e o 
seguiu. Aqui está dizendo que Mateus 
deixou tudo.

Pergunte em seu grupo de vida o que 
cada um está deixando para seguir a Jesus:  
Se é a bebida, o cigarro, a prostituição, a 
mentira, etc.  

Lucas 5:29 - E fez-lhe Levi um grande 
banquete em sua casa; e havia ali uma 
multidão de publicanos e outros que 
estavam com eles à mesa.     

Mateus promoveu um grande 
banquete para apresentar Jesus e seu novo 
estilo de vida.

Você já fez uma festa para apresentar 
Jesus para seus amigos e conhecidos?

Jesus mexeu completamente com a 
vida de Mateus. 

Lucas 5:30 - E os escribas deles, e os 
fariseus, murmuravam contra os seus 
discípulos, dizendo: Por que comeis e 
bebeis com publicanos e pecadores?

O sistema religioso não se enquadra 
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2ª feira –  2 Crônicas 05, 06, 07 / 3ª feira – 2 Crônicas 08, 09, 10
4ª feira – 2 Crônicas 11, 12, 13 / 5ª feira – 2 Crônicas 14, 15, 16
6ª feira – 2 Crônicas 17, 18, 19 / Sábado – 2 Crônicas 20, 21, 22

Domingo – 2 Crônicas 23, 24, 25
Período atual: décima nona semana

com o estilo de vida que Jesus propõe, pois a 
religião impõe e obriga a um estilo de vida.

Jesus nos enche de graça e do Espírito 
Santo e assim nos capacita ao estilo ainda 
superior ao sistema religioso. (Romanos 12 
todo e Efésios 2:8 ao 10)   

Lucas 5:31 e 32  - E Jesus, respondendo, 
disse-lhes: Não necessitam de médico os que 
estão sãos, mas, sim, os que estão enfermos;

Eu não vim chamar os justos, mas, sim, 
os pecadores, ao arrependimento.

O grande perigo do sistema religioso é 
acharmos que por termos parado com 
algumas práticas mundanas, estaremos em 
santidade, e começarmos a achar que pelo 
fato de termos uma vida aparentemente 
abnegada, seremos justificados pelos nossos 
próprios atos.  Mas o que de fato nos justifica 
e nos conserva salvos é a obra redentora de 
Cristo na cruz, e a presença constante do 
Espírito Santo em nós, pois é Ele que 
intercede por nós (Romanos 8:26 ao 28 e 1 
Coríntios 1:17 ao 21)

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

 Imagine caminhar para o estudo da 
Bíblia, sempre olhando por cima do seu 

ombro para garantir que não está sendo 
seguido. Imagine-se nos preparativos 
para ir à igreja, sabendo que cerca de 

300 igrejas foram atacadas no seu país 
recentemente.

1. Coreia do Norte - Pelo 12º ano 
consecutivo, de todos os países do 
mundo, a Coreia do Norte é o lugar onde a 
perseguição cristã é mais extrema. A 
adoração obrigatória ao presidente Kim 
Jong-Un e seus antecessores não deixa 
espaço para qualquer outra religião. 
Forçados a cultuar ao verdadeiro Deus 
somente em segredo, os cristãos não se 
atrevem a compartilhar sua fé, nem 
mesmo com suas famílias. Qualquer um 
que for descoberto em atividade religiosa 
secreta está sujeito à prisão, tortura e até 
mesmo execução pública. 

2. Somália - Líderes islâmicos e 
f u n c i o n á r i o s  d o gove r n o af i r m a m 
publicamente que não há lugar para os 
cristãos na Somália. O grupo extremista 
islâmico Al-Shabaab tem como alvo os 
cristãos; relatos oficiais dos últimos anos 

indicam que pelo menos 10 fiéis foram 
mortos pelo grupo. Os cristãos muitas 
vezes escondem sua fé uns dos outros por 
medo de traição.

3. Síria - À medida que o conflito civil 
na Síria se agrava, a violência dirigida 
c o n t r a  o s  c r i s t ã o s  t a m b é m  t e m 
aumentado significativamente. Muitos 
c r i s t ã o s  t ê m  s i d o  s e q u e s t r a d o s , 
fisicamente agredidos ou mortos, e 
muitas igrejas têm sido danificadas e 
destruídas. Em outubro do ano passado, 
extremistas islâmicos invadiram o antigo 
povoado cristão de Sadad, matando pelo 
menos 45 pessoas e ferindo outras mais.

4. Iraque - Grupos terroristas islâmicos 
têm aumentado em número com o 
objetivo de livrar o país dos cristãos. De 
acordo com uma fonte local, a cada dois ou 
três dias um cristão é morto, sequestrado 
ou abusado.

5. Afeganistão - O país continua 
instável, e os grupos extremistas islâmicos 
continuam a ganhar poder. O cristianismo 
é considerado uma religião "ocidental" e 
aqueles que deixam o Islã enfrentam 
pressões da família, da sociedade e das 
autoridades locais. Um político afegão 
recentemente anunciou sua pretensão de 
executar todos os convert idos ao 
cristianismo. Não há igrejas públicas.  

MISSÕES

Como é a vida dos cristãos nos 
países mais opressores ao Evangelho



PRIMEIRA VERSÃO

Há muito tempo atrás uma floresta 
cheia de árvores, pássaros e flores começou 
a pegar fogo. Os animais corriam tratando 
de salvar sua própria pele. Foi ai que um leão 
parou ao ver que um beija-flor pegava água 
do rio, jogava no fogo e voltava pro rio.

- Ah beija-flor! Você acha que sozinho 
vai apagar esse fogaréu todo? -Disse o leão.

E o beija-flor respondeu:
- Sei que não posso apagar esse fogo 

sozinho, estou apenas fazendo aminha 
parte.

____________________________

SEGUNDAVERSÃO

Diz a lenda que havia uma imensa 
floresta onde viviam milhares de animais, 
aves e insetos. Certo dia uma enorme coluna 
de fumaça foi avistada ao longe e, em pouco 
tempo, embaladas pelo vento, as chamas já 
eram visíveis por uma das copas das árvores.

Os animais assustados diante da terrível 
ameaça de morrerem queimados, fugiam o 
mais rápido que podiam, exceto um 
pequeno beija-flor. Este passava zunindo 
como uma flecha indo veloz em direção ao 
foco do incêndio e dava um voo quase 
rasante por uma das labaredas, em seguida 
voltava ligeiro em direção a um pequeno 
lago que ficava no centro da floresta. 
Incansável em sua tarefa e bastante ligeiro, 
ele chamou a atenção de um elefante, que 
com suas orelhas imensas ouviu suas idas e 
vindas pelo caminho, e curioso para saber 

porquê o pequenino não procurava também 
afastar-se do perigo como todos os outros 
animais, pediu-lhe gentilmente que o 
escutasse, ao que ele prontamente 
atendeu, pairando no ar a pequena 
distância do gigantesco curioso.

– Meu amiguinho, notei que tem voado 
várias vezes ao local do incêndio, não 
percebe o perigo que está correndo? Se 
retardar a sua fuga talvez não haja mais 
tempo de salvar a si próprio! O que você está 
fazendo de tão importante?

– Tem razão senhor elefante, há mesmo 
um grande perigo em meio aquelas chamas, 
mas acredito que se eu conseguir levar um 
pouco de água em cada voo que fizer do lago 
até lá, estarei fazendo a minha parte para 
evitar que nossa mãe floresta seja destruída.

Em menos de um segundo o enorme 
animal marchou rapidamente atrás do beija-
flor e, com sua vigorosa capacidade, 
acrescentou centenas de litros d'água às 
pequenas gotinhas que ele lançava sobre as 
chamas.

Notando o esforço dos dois, em meio ao 
vapor que subia vitorioso dentre alguns 
troncos carbonizados, outros animais 
lançaram-se ao lago formando um imenso 
exército de combate ao fogo.

Quando a noite chegou, os animais da 
floresta exaustos pela dura batalha e um 
pouco chamuscados pelas brasas e chamas 
que lhes fustigaram, sentaram-se sobre a 
relva que duramente protegeram e 
contemplaram um luar como nunca antes 
haviam notado.

facebook.com/ComunidadeAmaivosamaivos_cfrj@msn.com
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PEQUENOS EXEMPLOS
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Lucas 11:9 "Por isso lhes digo: 
Peçam,  e  lhes  será  dado; 

busquem, e encontrarão; batam, e 
a porta lhes será aberta. 

-Jesus deixa bem claro que o 
céu está aberto para todos, mas o 
que precisamos entender é que 
aparentemente, a sede de Deus de ser 
achado é maior do que todas as nossas 
necessidades, nossa fé e nosso desejo 
de achá-Lo.

- Precisamos aprender a pensar 
como Davi no Salmo 27; em suas 
declarações para Deus, ele deixa claro 
que Nele estava toda a sua segurança e 
todas as suas necessidades afetivas.  
Leia este salmo todo e veja o que Davi 
declara para o Senhor, então reflita se 
você faria esta oração.

- Jesus está revelando um 
Deus totalmente oposto ao que 

os homens pensavam na 
é p o c a ,  p o i s 

imaginavam um Deus distante e tão santo 
que seria impossível chegar até ELE.  A 
santidade do Senhor está acima do que 
podemos medir, mas o problema é que não 
acreditamos no amor Dele e nem na Sua 
provisão para nos redimir.

- Jesus é o caminho para o Pai (João 
14:6), pois é o caminho perfeito que satisfaz 
todos os quesitos que levam ao Senhor. 

Lucas 11:10 "Pois todo o que pede, 
recebe; o que busca, encontra; e àquele que 
bate, a porta será aberta.»

- O caminho já está aberto, mas Jesus 
está motivando a atitudes.  Veja: Pedir, 
buscar e bater, como verbos, se referem à 
ação; estes verbos estão nos espigando a 
tomar uma atitude e Jesus está deixando 
bem claro que a resposta de Deus sempre 
será  positiva  (quem pede=recebe, 
busca=encontra e bate=porta se abre).

- Jesus deixa claro: Deus agirá como 
um Pai bondoso.

- Em Marcos 11:22 ao 26, Jesus fala 
como devemos estar quando formos pedir: 
Livres de qualquer ofensa.
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2ª feira –  2 Crônicas 26, 27, 28 / 3ª feira – 2 Crônicas 29, 30, 31
4ª feira – 2 Crônicas 32, 33, 34 / 5ª feira – 2 Crônicas 35, 36

6ª feira – Esdras 01, 02, 03 / Sábado – Esdras 04, 05, 06
Domingo – Esdras 07, 08, 09, 10
Período atual: vigésima semana

Lucas 11:11 ao 13 "Qual pai, entre 
vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar 
disso lhe dará uma cobra?

 Ou se pedir um ovo, lhe dará um 
escorpião?

 Se vocês, apesar de serem maus, sabem 
dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o 
Pai que está no céu dará o Espírito Santo a 
quem o pedir!»

- Aqui Jesus mostra que sempre 
teremos atitudes bondosas com nossos filhos.

- Mas no verso 13, Ele revela algo 
chocante: “somos maus”, mas mesmo assim 
sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, 
pois os amamos; mas o que temos para 
oferecer supre somente suas necessidades 
básicas. Mas o que Deus, o Pai, vai nos dar, vai 
interferir em nosso modo de vida, no padrão 
e na qualidade de nossas vidas, até a 
eternidade.

- Nós, aqui, receberemos somente o 
que supre nossas necessidades, e o que o PAI 
nos dá está acima das necessidades: O 
Espírito Santo, eterno Amigo, Conselheiro, 
Deus forte, Consolador, Intercessor, Guardião, 
e poderíamos enumerar aproximadamente 
mais de cem atributos e qualidades que só o 
Espírito Santo tem.

Pr. Paulo Pereira
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Imagine saber que não só você, mas 
seus pais, seus filhos e seus netos foram 
condenados a viver em um campo de 
prisioneiros, porque a sua fé em Jesus foi 
descoberta.  Estes pensamentos nunca 
passam por nossas mentes quando 
pensamos em nossa vida como cristãos no 
Brasil; não temos medo de termos a nossa 
fé revelada e corrermos o risco de 
sofrermos graves consequências por 
causa disso. Mas esta é a realidade de 
muitos cristãos ao redor do mundo.’

6. Arábia Saudita - A prática aberta de 
qualquer outra religião que não seja o Islã 
é proibida e a conversão para outra 
religião é punível com morte. Em 2013, 
diversas reuniões de oração de migrantes 
cristãos foram invadidas pela polícia, e 
muitos fiéis foram detidos e deportados. 
Apesar disso, um número crescente de 
muçulmanos tem vindo a Cristo.

7. Maldivas - Ser um cidadão maldivo 
s i g n i f i c a  s e r  m u ç u l m a n o .  A s s i m , 
oficialmente não existem cristãos nas 
Maldivas, somente cristãos expatriados. A 

lei proíbe a conversão para outras 
religiões, e aqueles que o fazem perdem 
sua cidadania. Não há igrejas e os poucos 
cristãos que existem têm de esconder a 
sua fé.

8. Paquistão - As famosas leis de 
blasfêmia do Paquistão continuam a ter 
consequências devastadoras para os 
cr i stãos .  Mulheres e meninas são 
particularmente vulneráveis, e agressões 
sexuais contra menores de idade cristãs 
continuam a ser relatadas. 

9. Irã - Desde o alerta de Ali Khamenei, 
em 2010, da influência crescente e do 
número das igrejas domésticas no Irã, o 
tratamento aos cr istãos piorou de 
maneira rápida e significativa. Por meio de 
serviços de monitoramento, o regime 
tenta destruir aqueles que evangelizam, 
prendendo convertidos, banindo cultos 
na língua local, farsi, e fechando algumas 
igrejas. Mesmo assim, o Evangelho 
continua a se espalhar. 

10. Iêmen - No Iêmen há certa 
liberdade religiosa para os estrangeiros, 
mas o evangelismo é proibido e os 
iemenitas que deixam o Islã podem 
enfrentar a pena de morte. Os cristãos de 
origem muçulmana estão sob vigilância 
constante de extremistas e são forçados a 
se encontrarem em segredo. 

MISSÕES

Como é a vida dos cristãos nos 
países mais opressores ao Evangelho
Parte 02
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SAWABONA SHIKOBA
Há uma tribo africana que tem um 

costume muito bonito.

Quando alguém faz algo prejudicial e 
errado, eles levam a pessoa para o centro da 
aldeia, e toda a tribo vem e o rodeia. 
Durante dois dias, eles vão dizer ao homem 
todas as coisas boas que ele já fez.

A tribo acredita que cada ser humano 
vem ao mundo como um ser bom, cada um 
de nós desejando segurança, amor, paz, 
felicidade.

Mas às vezes, na busca dessas coisas, as 
pessoas cometem erros. A comunidade 
enxerga aqueles erros como um grito de 
socorro.

Eles se unem então para erguê-lo, para 
reconectá-lo com sua verdadeira natureza, 
para lembrá-lo quem ele realmente é, até 
que ele se lembre totalmente da verdade da 
q u a l  e l e  t i n h a  s e  d e s c o n e c t a d o 
temporariamente:"Eu sou bom".

Sawabona Shikoba!

SAWABONA, é um cumprimento usado 
na África do Sul e quer dizer: "EU TE 
RESPEITO, EU TE VALORIZO, VOCÊ É 
IMPORTANTE PRA MIM".

Em resposta  as  pessoas  d izem 
SHIKOBA,que é: "ENTÃO, EU EXISTO PRA 
VOCÊ".



COMUNIDADE

AMAI-VOS
Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio (22) 2648-4909

www.amaivos.org

JESUS
NOME SOBRE TODO NOME

Mateus 16:18 - Pois também eu te 
digo que tu és Pedro, e sobre esta 

pedra EDIFICAREI A MINHA IGREJA, 
e AS PORTAS DO INFERNO NÃO 
PREVALECERÃO CONTRA ELA;

19 - E eu te darei as chaves do 
reino dos céus; e tudo o que ligares na 
terra será ligado nos céus, e tudo o que 
desligares na terra será desligado nos 
céus.

Como deve viver.

Atos 9: 31. Assim, pois, a igreja em 
toda a Judéia, Galiléia e Samária, tinha 
paz, SENDO EDIFICADA, e ANDANDO 
NO TEMOR DO SENHOR; e, PELO 
AUXÍLIO DO ESPÍRITO SANTO, se 
multiplicava.

Efésios 4.1 Rogo-vos, pois, eu, 
o prisioneiro no Senhor, que 

ANDEIS COMO É DIGNO 
DA  VOCAÇÃO 

COM QUE FOSTES CHAMADOS, 2 com toda 
a  HUMILDADE  E  MANSIDÃO,  com 
LONGANIMIDADE, SUPORTANDO-VOS UNS 
AOS OUTROS EM AMOR, 3 procurando 
diligentemente guardar a UNIDADE DO 
ESPÍRITO NO VÍNCULO DA PAZ.

Compromisso pessoal e individual de 
cada crente

Colossenses 1.9 Por esta razão, nós 
também, desde o dia em que ouvimos, não 
cessamos de orar por vós, e de pedir que 
sejais CHEIOS DO PLENO CONHECIMENTO 
DA SUA VONTADE, em TODA A SABEDORIA 
E ENTENDIMENTO ESPIRITUAL; 10 para que 
possais ANDAR DE MANEIRA DIGNA DO 
SENHOR, AGRADANDO-LHE EM TUDO, 
FRUTIFICANDO EM TODA BOA OBRA, e 
CRESCENDO NO CONHECIMENTO DE DEUS,

Filipenses 4.6 NÃO ANDEIS ANSIOSOS 
por coisa alguma; antes em tudo sejam os 
vossos PEDIDOS CONHECIDOS DIANTE DE 
DEUS PELA ORAÇÃO E SÚPLICA COM AÇÕES 
DE GRAÇAS; 7 e A PAZ DE DEUS, que excede 
todo o entendimento, GUARDARÁ OS 
VOSSOS  CORAÇÕES  e  os  VOSSOS 
PENSAMENTOS EM CRISTO JESUS.
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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: vigésima primeira semana

8 Quanto ao mais, irmãos, TUDO O QUE É 
VERDADEIRO, TUDO O QUE É HONESTO, 
TUDO O QUE É JUSTO, TUDO O QUE É PURO, 
TUDO O QUE É AMÁVEL, TUDO O QUE É DE 
BOA FAMA, SE HÁ ALGUMA VIRTUDE, e SE HÁ 
ALGUM LOUVOR, NISSO PENSAI.

9 O que também aprendestes,  e 
recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso 
praticai; E O DEUS DE PAZ SERÁ CONVOSCO.

Pr. Paulo Pereira
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Cinco anos atrás, o pastor Rasiya 
Damore era analfabeto e incapaz de ler a 
Bíblia. Até o dia em que ele decidiu 
participar do Programa de Alfabetização 
de Adultos da Portas Abertas na Índia, 
tornando-se um dos 350 alunos no distrito 
Jhabua, de Madhya Pradesh, cuja vida tem 
s i d o  f o r t e m e n t e  i m p a c t a d a  p e l o 
a p re n d i za d o d a l e i t u ra ,  e s c r i ta  e 
operações aritméticas básicas

D e s d e  2 0 0 9 ,  o  P r o g r a m a  d e 
Alfabetização de Adultos tem ministrado 
a u l a s  n o t u r n a s  e m  1 0  a l d e i a s 
predominantemente cristãs ao longo de 
todo o distrito Jhabua. O distrito é 
conhecido por ter a menor taxa de 
alfabetização do Estado –36,9% – em 
comparação à média nacional da Índia de 
65%.

Assim que aprendeu a ler e escrever, o 
pastor Damore começou a ensinar à sua 
congregação a importância da educação. 
Nessa região, é comum que as pessoas se 
aproveitem de analfabetos. "Eles são 
muitas vezes enganados quando tomam 
empréstimos de empreiteiros locais e 
recebem um valor menor do que o que 
está escrito no recibo", explica Damore. 
De acordo com o coordenador de 
alfabetização, o projeto coloca uma 

ênfase especial em ensinar os alunos a 
contar dinheiro para que sejam capazes de 
verificar os seus salários.

Depois de concluir o programa, 
Damore tornou-se um voluntário nos 
centros de alfabetização, que contam com 
aprox imadamente 150 estudantes 
matriculados.

Desde a criação deste programa, a 
comunidade tem observado muitas 
mudanças positivas. Aproximadamente 
60% dos alunos prestaram o exame de 
alfabetização do governo, na primavera 
de 2013, para estarem aptos para os 
exames do terceiro grau. Muitos deles 
eram crianças pobres que abandonaram a 
escola para cuidar do gado e vigiar as 
fazendas de suas famílias. Entre os alunos 
h av i a  ta m b é m a d u l to s  q u e n u n ca 
frequentaram a escola: pastores, líderes, 
homens, mulheres e jovens.

De acordo com o coordenador de 
a l fa b e t i za çã o,  a  m e l h o r  p a r te  d o 
voluntariado nesse projeto é ver os alunos 
aprendendo a ler a Bíblia. "Acima de tudo, 
é uma satisfação ver nossos alunos lendo a 
Palavra de Deus que, até agora, só tinham 
escutado em sua própria língua!".

Portas abertas, 20 de março de 2014 

MISSÕES

Programa de alfabetização de adultos impacta aldeias na Índia
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O PESO DA ORAÇÃO
Conta-se a estória de uma pobre 

senhora,  com visível  ar  de derrota 
estampado no rosto, que entrou num 
armazém, aproximou-se do proprietário, 
conhecido pelo seu jeito grosseiro, e lhe 
p e d i u  f i a d o  a l g u n s  m a nt i m e nto s , 
argumentando sobre a enfermidade de seu 
marido e sua consequente impossibilidade 
de prover o sustento da família.

O dono do armazém zombou dela e 
pediu para que se retirasse do seu 
estabelecimento. Pensando na necessidade 
da sua família, a pobre mulher implorou:

— Por favor, senhor, eu lhe darei o 
dinheiro assim que tiver.

Mas ele lhe respondeu que ela não tinha 
crédito nem conta em sua loja.

Em pé, no balcão ao lado, um freguês 
que ouvia a conversa entre os dois, 
aproximou-se do dono do armazém e lhe 
disse que ele deveria dar o que aquela 
mulher necessitava para a sua família, por 
sua conta.

Então, o comerciante falou meio 
relutante para a pobre mulher:

— Você tem uma lista de mantimentos?
— Sim! — respondeu ela.
— Muito bem, coloque a sua lista na 

balança e o quanto ela pesar eu lhe darei em 
mantimentos!

Não compreendendo a proposta, a 
pobre mulher hesitou por uns instantes e, 
com a cabeça curvada, retirou da bolsa um 
pedaço de papel e nele escreveu alguma 

coisa, depositando-o, em seguida, na 
balança. Os três ficaram admirados quando 
o prato da balança, com o papel, desceu e 
permaneceu embaixo.

C o m p l e ta m e n te  p a s m o  c o m  o 
marcador da balança, o comerciante se virou 
lentamente para o seu freguês e comentou, 
contrariado:

— Eu não posso acreditar!
O freguês sorriu e o homem começou a 

colocar os mantimentos no outro prato da 
balança e, como a escala da balança não 
equilibrava, pendendo sempre para o lado 
do pedaço de papel,  ele continuou 
colocando mais e mais mantimentos até não 
caber mais nada.

O comerciante ficou parado ali por uns 
instantes olhando para a balança, tentando 
entender o que havia acontecido, até que 
finalmente pegou o pedaço de papel da 
balança e ficou espantado. Não era uma lista 
de compras, mas, sim, uma oração, que 
dizia: “Meu Senhor, o Senhor conhece as 
minhas necessidades e eu estou deixando 
isso em suas mãos...”.

O homem deu as mercadorias para a 
pobre mulher no mais completo silêncio, 
que agradeceu e deixou o armazém.

O freguês pagou a conta e disse:
— Valeu cada centavo. Só Deus sabe o 

quanto pesa uma oração.
Não existe impossível para Deus! Ele diz: 
―  “ E u  s u p r i r e i  t o d a s  a s  s u a s 

necessidades” (Filipenses 4:19)
Jamais desista daquilo que você 

realmente quer. A pessoa que tem grandes 
sonhos é mais forte do que aquela que 
possui todos os fatos.e é: "ENTÃO, EU EXISTO 
PRA VOCÊ".
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Em I PEDRO, capítulo 5 lemos:

8 Sede sóbrios, vigiai. O vosso 
adversário, o diabo, anda em 
derredor, rugindo como leão, e 
procurando a quem possa tragar; 9 
ao qual resisti firmes na fé, sabendo 
que os mesmos sofrimentos estão-se 
cumprindo entre os vossos irmãos no 
mundo. 10 E o Deus de toda a graça, 
que em Cristo vos chamou à sua eterna 
glória, depois de haverdes sofrido por 
um pouco, Ele mesmo vos há de 
aperfeiçoar, confirmar e fortalecer.

Atenção para os pontos importantes:

1. Sede sóbrios, vigiai - A maioria dos 
sofrimentos são causados por falta de 
sobriedade das pessoas e falta de 

vigilância, pois nossas decisões são 
tomadas motivadas por emoções.  

Assim, não pensamos nas 
consequências, mas só em 

n o s s a s 

necessidades, e estas são mais carnais do 
que espirituais, que é onde deveríamos 
estar mais focados, pois resulta em 
questões eternas.

2. O diabo – em derredor - rugindo como 
leão - quem possa tragar - esses detalhes 
são reais, mas de que maneira estamos 
vivendo: de forma sóbria e vigilante, ou 
como presas fáceis para o diabo? Que tal se 
tornar um predador ainda mais perigoso? 
Pois na natureza, temos  os tubarões no 
mar, e nas selvas os felinos terríveis e 
sagazes, além das cobras venenosas.  Mas 
com tudo isso, apesar de nossa aparência 
tão frágil, nenhum deles nos supera, pois 
temos a inteligência, e assim construímos 
armas.  E nas questões espirituais, temos 
contra o diabo a palavra de Deus, o Espírito 
Santo, a oração, e uma vida de temor e 
vigilância. 

3. Resisti firmes na fé  - Ela é a primeira coisa 
que o diabo quer nos roubar, pois a fé nos 
livra dos dardos inflamados do maligno:

Efésios, 6: 16 - tomando, sobretudo, o 
escudo da fé, com o qual podereis apagar 
todos os dardos inflamados do Maligno.
4. Deus de toda a graça, que em Cristo vos 
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chamou à sua eterna glória -  Estamos em 
Cristo e fomos chamados para sua eterna 
glória, mas o diabo está sedento para nos tirar 
dessa posição tão privilegiada onde ele já 
esteve, e perdeu por rebeldia.  Ele quer nos 
tirar da glória, usando a mesma motivação 
dele: a rebeldia.  Só para dizer para Deus “eles 
tem a sua imagem, mas se parecem comigo 
no comportamento"; porém, nós temos o 
exemplo de Jesus e estamos NELE.

5. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar - É o 
próprio Jesus, pelo poder do Espírito Santo, 
que está nos aperfeiçoando, pois estamos em 
treinamento com Ele e Nele para sempre.

6.   Ele mesmo vos há de aperfeiçoar,  
Confirmar e fortalecer. Além de nos 

aperfeiçoar, apesar de nossas fragilidades, Ele 
nos fortalece.

Veja o que temos em Romanos, 8 -  2 Porque a 
lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te 
livrou da lei do pecado e da morte. 3 
Porquanto o que era impossível à lei, visto que 
se achava fraca pela carne, Deus enviando o 
seu próprio Filho em semelhança da carne do 
pecado, e por causa do pecado, na carne 
condenou o pecado. 4 para que a justa 
exigência da lei se cumprisse em nós, que não 
andamos segundo a carne, mas segundo o 
Espírito.5 Pois os que são segundo a carne 
inclinam-se para as coisas da carne; mas os 
que são segundo o Espírito para as coisas do 
Espírito.

Pr. Paulo Pereira

PLANO DE LEITURA
PLANO DE LEITURA

facebook.com/ComunidadeAmaivos

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: vigésima Segunda semana
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DEUS SABE O QUE FAZ
Conta-se que um homem chamado 

OKIBA teve que abandonar sua terra por 
motivos particulares, e, assim, peregrinou 
em regiões inóspitas e desérticas. Levava 
consigo um candeeiro para estudar a 
Escritura, e um galo que lhe servia de 
despertador. Para não andar sempre a pé, ia 
montado num burrinho.

Certa noite, chegando a uma pequena 
vila, procurou lugar para repousar, mas 
ninguém deu abrigo ao estranho. Desolado, 
OKIBA foi dormir embaixo de uma frondosa 
árvore. Acendeu o candeeiro, fez suas preces 
e iniciou a ler a Escritura, mas um vento forte 
apagou o candeeiro.

Pacientemente disse: «DEUS SABE O 
QUE FAZ!». E assim, procurou dormir.

Durante a noite, um lobo devorou o galo 
e um leão o jumentinho. «Deus sabe o que 
faz», pensou OKIBA.

Ao amanhecer, foi à aldeia para ver se 
arranjava alguma coisa para comer. Mas, que 
horror! Ali não havia ninguém, tudo 
saqueado,  com  corpos  mut i lados , 
estendidos em todas as partes.

Uma tribo inimiga assaltara durante a 
noite e exterminara a população da pequena 
vila! Então pensou OKIBA: Se tivesse 
dormido na Vila teria morrido com os 
outros; se o candeeiro tivesse ficado aceso 
durante a noite, ter-me-iam achado; se o 
galo tivesse cantado de madrugada ou o 
burro zurrado, como costumam fazer às 
madrugadas, os salteadores teriam me 
localizado e a esta hora estaria morto.

Portanto, «Deus sabe o que faz!» Na 
doença, Na dificuldade, na alegria, nos 
contratempos do dia-a-dia, lembre-se:

Deus sabe o que faz.
Lembre-se que "em todas as coisas, 

Deus trabalha para o bem daqueles que o 
amam". Rm. 8:28
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Lucas 13:10 - Jesus estava 
ensinando numa das sinagogas 

no Sábado.
Sinagoga - lugar de orar e 

estudar a palavra.
Lucas 13:11 - E estava ali uma 

mulher que tinha um espírito de 
enfermidade havia já dezoito anos; e 
andava encurvada, e não podia de 
modo algum endireitar-se.

Havia um problema no lugar de 
oração e estudo:   Não era apenas 
u m a  e n f e r m i d a d e ,  m a s  u m a 
enfermidade causada por demônios 
há 18 anos, e nada tinha sido feito 
ainda por aquela mulher.  

Lucas 13:12 - Vendo-a Jesus 
chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás 
livre da tua enfermidade;

Jesu s  v iu  a  mu lh er  e  seu 
problema, e é assim com todos 

que precisam de um milagre: 
Jesus chamou a mulher e está 

chamando a todos que 
precisam.

Jesus é a palavra que cura, pois 
aprendemos a palavra escrita, mas Jesus 
é a palavra que se manifesta e quando Ele 
se manifesta, tudo pode acontecer.

Lucas 13:13 - e impôs-lhe as mãos e 
imediatamente ela se endireitou, e 
glorificava a Deus.

Jesus dá a ordem de cura e impõe as 
mãos como sinal de confirmação.

Quando Jesus se manifesta em nossas 
v i d a s ,  o  m i l a g r e  a c o n t e c e ,  n o s 
endireitamos e damos glória a Deus.

Lucas 13:14 - Então o chefe da 
sinagoga, indignado porque Jesus curara 
no sábado, tomando a palavra disse à 
multidão: Seis dias há em que se deve 
trabalhar; vinde, pois, neles para serdes 
curados, e não no dia de Sábado.

Os religiosos tiveram a manifestação 
da palavra de Deus (Salmos 107:19 ao 22).   
Jesus é a palavra de Deus viva, que fala e 
se manifesta entre os homens.

Mas  não podemos fazer como os 
religiosos e marcar o dia para a palavra se 
manifestar.    Os homens religiosos 
estavam mais preocupados em cumprir 
costumes, pois na lei está escrito que 
ninguém pode ser curado no dia de 
Sábado.

Lucas 13:15 - Respondeu-lhe, porém, o 
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QUE CURA.



Senhor: Hipócritas,  no sábado não 
desprende da manjedoura cada um de vós 
o seu boi, ou jumento, para o levar a beber?

Jesus deixa bem claro que uma pessoa 
vale mais do que qualquer coisa neste 
mundo.  E a cura da mulher resultou em 
louvores para Deus, mas os homens 
estavam preocupados com os costumes 
criados por eles próprios, e não com um 
mandamento dirigido por Deus.

Devemos nos l ibertar de nossos 
achismos para receber o milagre, pois 
aquela mulher, em momento algum se 
recusou a ser curada porque era sábado, 
mas recebeu a cura como um presente.  
Provavelmente ela ia à sinagoga todos os 
sábados, e quem sabe, sua oração fosse 
exatamente o pedido de sua cura?     

Pr. Paulo Pereira
 

                .

PLANO DE LEITURA
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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 terceira semana
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VOCÊ

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo 

ENCONTRO COM DEUS? 

Informe-se com a Pra. Tânia

PARABÉNS PARA

Evelyn Ribeiro 06/04
Sueli Rosa 08/04

Suelen Mendonça 08/04
Elizete Aparecida 26/04

Natália Ribeiro 24/04
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twitter.com/AmaivosCaboFrio

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

Pelo menos seis pessoas foram mortas 
quando homens mascarados invadiram 
uma igreja na segunda maior cidade do 
Q u ê n i a ,  M o m b a ç a .  4 3 º  p a í s  n a 
Classificação da Perseguição Religiosa, 
apesar de o Quênia ser uma nação 
majoritariamente cristã, a perseguição 
tem crescido por lá

Cerca de três ou quatro homens 
armados atacaram a Igreja Pentecostal 
Alegria de Jesus, na região do Sinai, em 
Likoni, logo ao sul do coração da ilha da 
cidade, durante o culto matutino. O pastor 
assistente Philip Masela Ambesta foi 
morto. Dois agressores forçaram a 
entrada na igreja pela porta dos fundos, 
após assassinarem um vigia de 60 anos.

"É doloroso saber que alguém andou 
em uma igreja e disparou balas, matando 
pessoas, incluindo crianças. Isso é 
totalmente inaceitável e a comunidade 
muçulmana tem de fazer algo para dar um 
f i m n i s s o " ,  d i s s e  o  b i s p o B e n s o n 
Muthama, da Igreja Pentecostal Atos, na 
Ilha de Mombaça, em uma entrevista na 
manhã após o ataque.

U m  l í d e r  c r i s t ã o  d e  M e l i n d e , 
Administrador Apostólico de Mombaça, 
ausente no momento, confirmou a 
informação à agência de notícias Fides: 

"De acordo com o que me foi dito, um 
homem armado chegou atirando da porta 
dos fundos da igreja, enquanto os outros 
dois cúmplices estavam na porta principal 
para evitar que os fiéis fugissem. Quatro 
pessoas morreram no local e 21 ficaram 
feridas".

D e  a c o r d o  c o m  o s  l í d e r e s , 
recentemente, as igrejas da cidade têm 
passado por crescentes ameaças e 
ataques de muçulmanos extremistas. 
Com essas tendências, de acordo com 
Benson Muthama, os radicais islâmicos 
parecem estar enviando um aviso de que 
não irão tolerar mais cristãos na ilha.

Semanas depois do incidente, a polícia 
de Mombaça prendeu duas pessoas 
dirigindo um carro com duas bombas 
improvisadas, após obterem uma pista. O 
alvo ainda não foi identificado, mas o 
incidente levou a um contínuo e elevado 
estado de alerta. 

Pedidos de oração
Ore por essa situação de medo e 

insegurança, para que os cristãos possam 
cultuar ao Senhor em paz.

Peça a Deus para que as famílias que 
p e r d e r a m  s e u s  p a r e n t e s  s e j a m 
consoladas.

Portas abertas, 01 de abril de 2014 

MISSÕES

Ataque à igreja em Mombaça mata seis e fere 21



Um mestre do Oriente viu quando uma 
cobra estava morrendo queimada e decidiu 
tirá-la do fogo, mas quando o fez, a cobra o 
picou. Pela reação de dor, o mestre o soltou 
e o animal caiu de novo no fogo e estava se 
queimando de novo. O mestre tentou tirá-
la novamente e novamente a cobra o picou. 
Alguém que estava observando se 
aproximou do mestre e lhe disse:

— Desculpe-me, mas você é teimoso! 
Não entende que todas as vezes que tentar 
tirá-la do fogo ela irá picá-lo?

O mestre respondeu:

— A natureza da cobra é picar, e isto 
não vai mudar a minha, que é ajudar.

Então, com a ajuda de um pedaço de 
ferro o mestre tirou a cobra do fogo e salvou 
sua vida.

Não mude sua natureza se alguém te 
faz algum mal, não perca sua essência; 
a p e n a s  t o m e  p re c a u ç õ e s .  A l g u n s 
perseguem a felicidade, outros a criam.

facebook.com/ComunidadeAmaivosamaivos_cfrj@msn.com

PARA REFLETIR

A COBRA
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JESUS
NOME SOBRE TODO NOME

“11 E Ele mesmo deu  a uns 
para apóstolos, e outros para 

profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para 

pastores e doutores, 12 querendo 
o aperfeiçoamento dos santos, 
para a obra do ministério, para 

edificação do corpo de Cristo, 13 
até que todos cheguemos à 

unidade da fé e ao conhecimento do 
Filho de Deus, a varão perfeito, à 
medida da estatura completa de 

Cristo, 14 para que não sejamos mais 
meninos inconstantes, levados em 

roda por todo vento de doutrina, pelo 
engano dos homens que, com 

astúcia, enganam fraudulosamente.” 
― Efésios 4

- É Jesus quem escolhe e dá o 
ministério.

-  Apóstolo - o termo era 
u s a d o  n o  N o v o 

Testamento em 

sentido geral, para um representante 
designado por uma igreja, como, por 
exemplo, os primeiros missionários 
cristãos. O título de apóstolo era dado a 
todos que eram enviados pela igreja com 
um propósito especifico (At 14.4,14; Rm 
16.7; 2Co 8.23; Fp 2.25).

- Profeta - os profetas eram homens 
que falavam sob o impulso direto do 
Espírito Santo, e cuja motivação e 
interesse principais eram a vida espiritual 
e pureza da igreja. Sob o novo concerto, 
foram levantados pelo Espírito Santo e 
revestidos pelo seu poder para trazerem 
uma mensagem da parte de Deus ao seu 
povo. (At 2.17; At 4.8; At 21.4).

- Evangelista - é essencial no propósito 
de Deus para a igreja. A igreja que deixar 
de apoiar e promover o ministério de 
e v a n g e l i s t a  c e s s a r á  d e  g a n h a r 
convertidos segundo o desejo de Deus. 
Tornar-se-á uma igreja estática, sem 
crescimento e indiferente à obra 
missionária. A igreja que reconhece o 
dom espiritual de evangelista e tem amor 
intenso pelos perdidos, proclamará a 
mensagem da salvação com poder 
convincente e redentor (At 2.14-41).
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- Pastor - a tarefa do pastor é cuidar da sã 
doutrina, refutar a heresia (Tt 1.9-11), 
ensinar a Palavra de Deus e exercer a 
direção da igreja local (1Ts 5.12; 1Tm 3.1-5), 
ser um exemplo da pureza e da sã doutrina 
(Tt 2.7,8), e esforçar-se no sentido de que 
todos os crentes permaneçam na graça 
divina (Hb 12.15; 13.17; 1Pe 5.2).

-  Mestre - a missão dos mestres bíblicos 
é defender e preservar, mediante a ajuda do 
Espírito Santo, o evangelho que lhes foi 
confiado (2Tm 1.11-14). Têm o dever de 
fielmente conduzir a igreja à revelação 
bíblica e à mensagem original de Cristo e 
dos apóstolos, e nisto perseverar.

A igreja que rejeita, ou se descuida do 
ensino dos mestres e teólogos consagrados 
e f ié is  à  revelação bíbl ica,  não se 
preocupará pela autenticidade e qualidade 

d a  m e n s a g e m  b í b l i c a  n e m  p e l a 
interpretação correta dos ensinos bíblicos. 
A igreja onde mestres e teólogos estão 
calados não terá firmeza na verdade.

A igreja que acata os mestres e teólogos 
piedosos e aprovados terá seus ensinos, 
trabalhos e práticas regidos pelos princípios 
originais e fundamentais do evangelho.

Princípios e práticas falsos serão 
desmascarados, e a pureza da mensagem 
original de Cristo será conhecida de seus 
membros. A inspirada Palavra de Deus deve 
ser o teste de todo ensino, ideia e prática da 
igreja. Assim sendo, a igreja verá que a 
Palavra inspirada de Deus é a suprema 
autoridade, e, por isso, está acima das 
igrejas e suas instituições.

 
Pr. Paulo Pereira

PLANO DE LEITURA
PLANO DE LEITURA

facebook.com/ComunidadeAmaivos

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

Meus avós já estavam casados há mais 
de cinquenta anos e continuavam jogando 
um jogo que haviam iniciado quando 
começaram a namorar.

A regra do jogo era que um tinha que 
escrever a palavra "NEOQEAV" num lugar 
inesperado para o outro encontrar e assim 
quem a encontrasse deveria escrevê-la 
em outro lugar e assim sucessivamente.

E l e s  s e  r e v e z a v a m  d e i x a n d o 
"NEOQEAV" escrita por toda a casa, e 
assim que um a encontrava era sua vez de 
escondê-la em outro local para o outro 
achar.

Eles escreviam "NEOQEAV" com os 
dedos no açúcar dentro do açucareiro ou 
no pote de farinha para que o próximo que 
fosse cozinhar a achasse. Escreviam na 
janela embaçada pelo sereno que dava 
para o pátio onde minha avó nos dava 
pudim que ela fazia com tanto carinho.

"NEOQEAV" era escrita no vapor 
deixado no espelho depois de um banho 

quente, onde a palavra iria reaparecer 
depois do próximo banho.

Uma vez, minha avó até desenrolou 
um rolo inteiro de papel higiênico para 
deixar "NEOQEAV" na última folha e 
enrolou tudo de novo.

N ã o  h a v i a  l i m i t e s  p a r a  o n d e 
"NEOQEAV" pudesse surgir.

Pedacinhos de papel com "NEOQEAV" 
rabiscado apareciam grudados no volante 
do carro que eles dividiam.

Os bilhetes eram enfiados dentro dos 
s a p a t o s  e  d e i x a d o s  d e b a i x o  d o s 
travesseiros.

"NEOQEAV" era escrita com os dedos 
na poeira sobre as prateleiras e nas cinzas 
da lareira. Esta misteriosa palavra tanto 
fazia parte da casa de meus avós quanto 
da mobília. Levou bastante tempo para eu 
p a s s a r  a  e n t e n d e r  e  g o s t a r 
completamente deste jogo que eles 
jogavam. Meu ceticismo nunca me deixou 
acreditar em um único e verdadeiro amor, 

NEOQEAVPARA REFLETIR
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q u e  p o s s a  s e r  r e a l m e n t e  p u r o  e 
duradouro.

Porém, eu nunca duvidei do amor 
entre meus avós.

Este amor era profundo. Era mais do 
que um jogo de diversão, era um modo de 
vida.

Seu relacionamento era baseado em 
devoção e uma afeição apaixonada, igual 
as quais nem todo mundo tem a sorte de 
experimentar. O vovô e a vovó ficavam de 
mãos dadas sempre que podiam.

Roubavam beijos um do outro sempre 
que se batiam um contra outro naquela 
cozinha tão pequena. Eles conseguiam 
terminar a frase incompleta do outro e 
todo dia resolviam juntos as palavras 
cruzadas do jornal. Minha avó cochichava 
para mim dizendo o quanto meu avô era 
bonito, como ele havia se tornado um 
velho bonito e charmoso.

Ela se gabava de dizer que sabia como 
pegar os namorados mais bonitos.

Antes de cada refe ição e les se 
reverenciavam e davam graças a Deus e 
bênçãos aos presentes por sermos uma 
família maravilhosa, para continuarmos 
sempre unidos e com boa sorte.

Mas uma nuvem escura surgiu na vida 
de meus avós: minha avó tinha câncer de 
mama. A doença tinha primeiro aparecido 
dez anos antes.

Como sempre, vovô estava com ela a 
cada momento.

Ele a confortava no quarto amarelo 
deles, que ele havia pintado dessa cor para 
que ela ficasse sempre rodeada da luz do 
sol, mesmo quando ela não tivesse forças 

para sair.
O câncer agora estava de novo 

atacando seu corpo.
Com a ajuda de uma bengala e a mão 

firme do meu avô, eles iam à igreja toda 
manhã. E minha avó foi ficando cada vez 
mais fraca, até que, finalmente, ela não 
mais podia sair de casa. Por algum tempo, 
meu avô resolveu ir à igreja sozinho, 
rezando a Deus para zelar por sua esposa. 
Então, o que todos nós temíamos 
aconteceu.

Vovó partiu.
"NEOQEAV" foi gravada em amarelo 

nas fitas cor-de-rosa dos buquês de flores 
do funeral da vovó.

Quando os amigos começaram a ir 
embora, minhas tias, tios, primos e outras 
pessoas da família se juntaram e ficaram 
ao redor da vovó pela última vez.

Vovô ficou bem junto do caixão da 
vovó e, num suspiro bem profundo, 
começou a cantar para ela.

Através de suas lágrimas e pesar, a 
música surgiu como uma canção de ninar 
que vinha bem de dentro de seu ser. Me 
sentindo muito triste, nunca vou me 
esquecer daquele momento. Porque eu 
sabia que mesmo sem ainda poder 
entender completamente a profundeza 
daquele amor, eu tinha tido o privilégio de 
testemunhar a beleza sem igual que 
aquilo representava.

Aposto que a esta altura você deve 
estar se perguntando: "Mas o que 
NEOQEAV significa?"

Nunca Esqueça O Quanto Eu Amo Você
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JESUS
NOME SOBRE TODO NOME

“11 E Ele mesmo deu  a uns 
para apóstolos, e outros para 

profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para 

pastores e doutores, 12 querendo 
o aperfeiçoamento dos santos, 
para a obra do ministério, para 

edificação do corpo de Cristo, 13 
até que todos cheguemos à 

unidade da fé e ao conhecimento do 
Filho de Deus, a varão perfeito, à 
medida da estatura completa de 

Cristo, 14 para que não sejamos mais 
meninos inconstantes, levados em 

roda por todo vento de doutrina, pelo 
engano dos homens que, com 

astúcia, enganam fraudulosamente.” 
― Efésios 4

- É Jesus quem escolhe e dá o 
ministério.

- Apóstolo  - O termo 
“apóstolo” era usado no 

NT em sentido 

geral, para um representante designado 
por uma igreja, como, por exemplo, os 
primeiros missionários cristãos.

O título de apóstolo era dado a todos 
que eram enviados pela igreja com um 
propósito especifico (At 14.4,14; 2Co 
8.23).

Saudai a Andrônico e a Júnias, meus 
parentes e meus companheiros de prisão, 
os quais são bem conceituados entre os 
apóstolos, e que estavam em Cristo antes 
de mim - Rm 16.7

Julguei, contudo, necessário enviar-
vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, 
e companheiro nas lutas, e vosso enviado 
p a r a  m e  s o c o r r e r  n a s  m i n h a s 
necessidades - Fp 2.25.

Compromisso da igreja é enviar. A 
igreja precisa estar em oração, buscando 
de Deus direção e uma visão contínua do 
que Deus quer para essa igreja. O Espírito 
Santo não está só trabalhando em cada 
individuo da igreja, mas também trabalha 
na igreja como um organismo onde todos 
os membros têm uma direção e propósito 
como corpo de Cristo. 
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Veja esses versículos:  Examine-se, pois, 
o homem a si mesmo, e assim coma do pão 
e beba do cálice. Porque quem come e 
bebe, come e bebe para sua própria 
condenação, se não discernir o corpo do 
Senhor. Por causa disto há entre vós muitos 
fracos e enfermos, e muitos que dormem - 1 
Coríntios 28 a 30

Todos os membros são participantes da 
mesma missão: ganhar almas, discipular 
essas pessoas e prepará-las para dar 
continuidade ao serviço.

A igreja não poderá viver como o mundo 
vive, pois foi arrancada do mundo para 
trabalhar em uma missão. Cada ministério e 
congregações têm um compromisso com o 
local que está, sua cidade e com a visão que 
Deus tem para ela.

Por isso Deus equipou a igreja com os 
m i n i s t é r i o s ,  d o n s  e s p i r i t u a i s  e 
manifestações do Espírito. 

Pr. Paulo Pereira
 

                .

PLANO DE LEITURA
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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 37, 38, 39

Domingo – Salmos 40, 41, 42
Período atual: vigésima quinta semana
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QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

(10/abr/14 – Portas Abertas) Os 
pastores têm sido o principal alvo de tudo 
o que tem acontecido aos cristãos na 
Nigéria. Suas casas e igrejas têm sido 
destruídas, o número de membros em 
s u a s  c o n g r e g a ç õ e s  d i m i n u i u 
drasticamente e suas famílias viraram de 
c a b e ç a p a ra b a i xo p o r c a u s a d o s 
desastres causados pelo Boko Haram

Em Yobe, um dos principais pontos de 
atuação do Boko Haram, tem acontecido 
um dos principais êxodos de pessoas 
para áreas mais seguras. Mas há pastores 
que optaram por permanecer na cidade a 
despeito das dificuldades. Eles reúnem 
os poucos membros que sobraram em 
suas congregações nas casas e debaixo 
das árvores.

A Portas Abertas está dando suporte 
para 35 pastores de Yobe, que decidiram 
continuar a obra de Deus a despeito das 
circunstâncias desencorajadoras, com 
a l i m e n t o s  e  r o u p a s ,  a s s i s t ê n c i a 
estudantil para crianças e reposição de 
materiais de estudo perdidos em ataques 
rebeldes. Assim como em outras cidades 
como Kano, os pastores também têm 
enfrentado dificuldades por conta da 
violência do Boko Haram.

Os pastores ficaram surpresos com a 

nossa visita, já que percorremos mais de 
420 quilômetros em estradas difíceis 
para estar com eles, orar com eles e 
encorajá-los.

"Eles queriam que fôssemos embora 
daqui. Mas pela graça de Deus estamos 
sendo preparados para suportar o que 
quer que aconteça. O Evangelho deve ser 
pregado incondicionalmente, seja a 
situação favorável ou não. Todas as 
noites oramos para poder ver o dia 
seguinte e cada novo dia é um milagre 
para nós. Embora a pressão do inimigo 
tenha causado um maciço êxodo de 
n o s s o s  m e m b r o s ,  p r o f e s s o r e s  e 
c o m e r c i a n t e s ,  n ó s  n ã o  e s t a m o s 
desencorajados", disse o Reverendo 
Daniel Dogo.

"Nós estamos vivendo para Jesus e 
temos que continuar firmes nele. A 
lâmpada em nossas mãos nunca se 
apagará... temos que permanecer aqui 
para erguer a bandeira do Evangelho na 
f re nte d e n o s s o s p e rs e g u i d o re s " , 
compartilhou o pastor Peter Wakawa.

O texto acima foi retirado do site do 
Domingo da Igreja Perseguida (DIP) 
2014, que tem como tema "Pastores e 
líderes africanos". Toda semana, novos 
pedidos de oração são publicados. 

Acompanhe em 
PortasAbertas.org.br

PARA REFLETIR

Preparados para 
suportar o que quer 

que aconteça
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Um famoso professor se encontrou 
comum grupo de jovens que falava contra o 
casamento. Argumentavam que o que mantém 
um casal é o romantismo e que é preferível 
acabar com a relação quando este se apaga, 
em vez de se submeter à triste monotonia do 
matrimônio.

O mestre disse que respeitava sua opinião, 
mas lhes contou a seguinte história: 

“Meus pais viveram 55 anos casados. 
Numa manhã, minha mãe descia as escadas 
para preparar o café e sofreu um enfarto. Meu 
pai correu até ela, levantou-a como pôde e 
quase se arrastando a levou até à caminhonete. 
Dirigiu a toda velocidade até o hospital, mas 
quando chegou, infelizmente ela já estava 
morta. 

Durante o velório, meu pai não falou. 
Ficava o tempo todo olhando para o nada. 
Quase não chorou. Eu e meus irmãos 
tentamos, em vão, quebrar a nostalgia 
recordando momentos engraçados.

Na hora do sepultamento, papai, já mais 
calmo, passou a mão sobre o caixão e falou 
com sentida emoção:

― Meus filhos, foram cinquenta e cinco 
bons anos… Ninguém pode falar do amor 
verdadeiro se não tem ideia do que é 
compartilhar a vida com alguém por tanto 
tempo.

Fez uma pausa, enxugou as lágrimas e 
continuou:

― Ela e eu estivemos juntos em muitas 
crises. Mudei de emprego, renovamos toda a 

mobília quando vendemos a casa e mudamos 
de cidade. Compartilhamos a alegria de ver 
nossos filhos concluírem a faculdade, choramos 
um ao lado do outro quando entes queridos 
partiam. Oramos juntos na sala de espera de 
alguns hospitais, nos apoiamos na hora da dor, 
e perdoamos nossos erro Filhos, agora ela se foi 
e estou contente. E vocês sabem por quê? 
Porque ela se foi antes de mim e não teve que 
viver a agonia e a dor de me enterrar, de ficar só 
depois da minha partida. Sou eu que vou 
passar por essa situação, e agradeço a Deus por 
isso. Eu a amo tanto que não gostaria que 
sofresse assim.

Quando meu pai terminou de falar, meus 
irmãos e eu estávamos com os rostos cobertos 
de lágrimas. Nós o abraçamos e ele nos 
consolava, dizendo:

― Está tudo bem, meus filhos, podemos ir 
para casa.”

E, por fim, o professor concluiu: 
“Naquele dia entendi o que é o verdadeiro 

amor. Está muito além do romantismo, e não 
tem muito a ver como erotismo, mas se vincula 
ao trabalho e ao cuidado a que se professam 
duas pessoas realmente comprometidas.”

Quando o mestre terminou de falar, os 
jovens universitários não puderam argumentar. 
Pois esse tipo de amor era algo que não  
conheciam. O verdadeiro amor se revela nos 
pequenos gestos, no dia-a-dia e por todos os 
dias. O verdadeiro amor não é egoísta, não é 
presunçoso, nem alimenta o desejo de posse 
sobre a pessoa amada. Quem caminha sozinho 
pode até chegar mais rápido, mas aquele que 
vai acompanhado com certeza chegará mais 
longe e terá a indescritível alegria de 
compartilhar, alegria esta que a solidão nega a 
todos que a possuem.

O VERDADEIRO AMOR

PARA REFLETIR
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“11 E Ele mesmo deu  a uns 
para apóstolos, e outros para 

profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para 

pastores e doutores, 12 querendo 
o aperfeiçoamento dos santos, 
para a obra do ministério, para 

edificação do corpo de Cristo, 13 
até que todos cheguemos à 

unidade da fé e ao conhecimento do 
Filho de Deus, a varão perfeito, à 
medida da estatura completa de 

Cristo, 14 para que não sejamos mais 
meninos inconstantes, levados em 

roda por todo vento de doutrina, pelo 
engano dos homens que, com 

astúcia, enganam fraudulosamente.” 
― Efésios 4

- É Jesus quem escolhe e dá o 
ministério.

- Apóstolo  - O termo 
“apóstolo” era usado no 

NT em sentido 

geral, para um representante designado 
por uma igreja, como, por exemplo, os 
primeiros missionários cristãos.

O título de apóstolo era dado a todos 
que eram enviados pela igreja com um 
propósito especifico (At 14.4,14; 2Co 
8.23).

Saudai a Andrônico e a Júnias, meus 
parentes e meus companheiros de prisão, 
os quais são bem conceituados entre os 
apóstolos, e que estavam em Cristo antes 
de mim - Rm 16.7

Julguei, contudo, necessário enviar-
vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, 
e companheiro nas lutas, e vosso enviado 
p a r a  m e  s o c o r r e r  n a s  m i n h a s 
necessidades - Fp 2.25.

Compromisso da igreja é enviar. A 
igreja precisa estar em oração, buscando 
de Deus direção e uma visão contínua do 
que Deus quer para essa igreja. O Espírito 
Santo não está só trabalhando em cada 
individuo da igreja, mas também trabalha 
na igreja como um organismo onde todos 
os membros têm uma direção e propósito 
como corpo de Cristo. 
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RECEBENDO DE JESUS
PARA SERVIR (2)



Veja esses versículos:  Examine-se, pois, 
o homem a si mesmo, e assim coma do pão 
e beba do cálice. Porque quem come e 
bebe, come e bebe para sua própria 
condenação, se não discernir o corpo do 
Senhor. Por causa disto há entre vós muitos 
fracos e enfermos, e muitos que dormem - 1 
Coríntios 28 a 30

Todos os membros são participantes da 
mesma missão: ganhar almas, discipular 
essas pessoas e prepará-las para dar 
continuidade ao serviço.

A igreja não poderá viver como o mundo 
vive, pois foi arrancada do mundo para 
trabalhar em uma missão. Cada ministério e 
congregações têm um compromisso com o 
local que está, sua cidade e com a visão que 
Deus tem para ela.

Por isso Deus equipou a igreja com os 
m i n i s t é r i o s ,  d o n s  e s p i r i t u a i s  e 
manifestações do Espírito. 

Pr. Paulo Pereira
 

                .
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2ª feira –  Salmos 43, 44, 45 / 3ª feira – Salmos 46, 47, 48
4ª feira – Salmos 49, 50, 51 / 5ª feira – Salmos 52, 53, 54
6ª feira – Salmos 55, 56, 57 / Sábado – Salmos 58, 59, 60

Domingo – Salmos 61, 62, 63
Período atual: vigésima quinta semana

 

VOCÊ

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo 

ENCONTRO COM DEUS? 

Informe-se com a Pra. Tânia

Banco Santander

agência 3071 c/c 13000243-6

Informe o depósito na

secretaria ou pelo email

Amaivos_CFRJ@msn.com

ESTAMOS EM OBRAS
GOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCURE A EQUIPE

DO PR. LÓI

INSCRIÇÕES 
(PRÉ-MATRÍCULAS)

DO SEMINÁRIO EETAD
PROCURAR A IRMÃ 

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

“Senhoras e senhores, deixe-me apresenta-
los: o primeiro, o único, o pai de todas... as 
mentiras.” 

Eu estive aqui desde o início,  sei 
exatamente como você funciona. Conheço 
todos os seus desejos, sei de tudo que te faz 
perder as estribeiras. Estou mentindo desde o 
início, fazendo você cumprir um papel na 
minha infinita rebelião contra Deus Pai. Odeio 
tudo que Ele é. E vou fazer você odiá-lo 
também. Fazer você odiar com suas atitudes é 
fácil pra mim, porque você gosta, o pecado 
agrada o teu ego. 

MISSÕES
A perseguição 

tornou-se corriqueira
U G A N DA - E n q u a nto e stava n a 

faculdade, Simon fez amizade com um 
colega de classe cristão. No início, os 
amigos eram resistentes em falar sobre 
re l ig ião e , poster iormente, S imon 
ressentia-se de qualquer tentativa feita 
pelo amigo de falar sobre a fé cristã. 
Simon era alcoólatra e não conseguia se 
libertar do vício. Certo dia, o amigo 
cristão de Simon o convidou para ir à 
igreja. Coincidentemente, o sermão foi 
sobre a dependência do álcool e, desta 
vez, Simon estava aberto para escutar. O 
pastor encerrou o sermão com uma 
oração e ele começou a tremer. Mais 
tarde, ele foi preenchido com uma paz 

inegável. Naquele mesmo momento, 
S imon percebeu que sua v ida fora 
mudada e que ele havia sido liberto de 
sua dependência do álcool. Algum tempo 
depois, Simon recebeu treinamento 
t e o l ó g i c o  e  d e d i c o u s u a  v i d a  a o 
ministério. Atualmente, ele é presidente 
da Faculdade de Treinamento Bíblico no 
norte da Uganda e lidera uma igreja 
Pentecostal no Sudão. A Faculdade de 
Treinamento Bíblico dá ênfase ao ensino 
a  a l u n o s  q u e m i n i s t r a m à  I g r e j a 
Perseguida no sul do Sudão e no norte de 
Uganda. A igreja nesta área específica do 
n o r te d a U ga n d a s e e n c o n t ra e m 
condições muito precárias. O corpo de 
Cristo tem sofrido tanto espiritual como 
f is icamente e tem di f icu ldades de 
amadurecer e testificar o amor de Cristo.

PARA REFLETIR

Tradução da música 
evangelís�ca “In the

words of satan”, 
da banda TheArrows
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Você ama, oh, baby, faça esse seu cabelo 

voar! Todo o tempo estou te enrolando, te 

fazendo meu pequeno boneco de corda, você é 

o meu robô favorito, bem-vindo ao show. Eu 

estou te vigiando, todo o inferno comigo 

também, me ajudando a fazer com que as 

minhas mentiras pareçam verdades. Ah, e 

existe uma mentira diferente que funciona pra 

cada um, pra todo mundo, uma mentira que 

abre seu coração pras minhas mentiras e pra 

que eu roube um pouco mais desse seu livre 

arbítrio.

Estou te enrolando, colocando numa 

coleira. Me passa o controle, isso é o que eu 

estou te dizendo, te vendendo: tudo, qualquer 

coisa que apele pro seu jeito humano de ser e 

usando isso contra você, de forma que isso 

mantenha seus olhos no passado, vendo a vida 

passar: passar pelos momentos, passar pelo 

prazer pelo pecado ou pelo cigarro que você 

está fumando.

Sufocado na sua fúria, vou fazer você ficar 

bêbado com todo esse orgulho, tão enfiado no 

meu sistema que nem vai conseguir enxergar a 

luz do dia. E dai que você está se afogando 

enquanto estou te iludindo? Mas eu vou dizer 

que bilhões de anos atrás um “acidente” 

aconteceu e que você é só o resultado desse 

acidente cósmico desconhecido, sem um real 

propósito, criado pra nenhuma real intenção. A 

razão pra sua vida é só uma coincidência. 

Assim, tudo que resta é o que você poderá 

lucrar, qualquer significado que atribui ao seu 

dia é você que decide. Hum, mas eu vou te 

ajudar a reconhecer as coisas importantes da 

vida. Com vocês: Dinheiro! Que é a raiz de 

todos os males (eles que dizem, né), eu atribuo 

sua autoestima ao salário que recebe. Seja 

escravo de suas posses, suas joias, seus carros e 

coisas. 

Anúncios mentirosos na TV e ainda assim 

você vai querer! Vou vender pouco a pouco os 

pedacinhos da sua alma, enquanto você sobe a 

escada do controle econômico (Ah, a ganância 

do homem, torna tão fácil perverter os planos 

do Pai!). Ou então vou até te dizer que tem um 

paraíso, mas tem vários caminhos que levam 

pra lá, te confundindo tanto que você vai 

continuar grudado no teu pecado, te dizendo 

que há vários caminhos que levam ao mesmo 

Deus, mantendo você distraído com seus 

métodos até que seu coração endureça.

Vou fazer com que você pense que tem 

espiritualidade, mas que isso é uma alquimia 

emocional. Ah, a vaidade da autoidolatria, eu 

nunca deixarei você ver até onde isso leva! 

Hedonismo! Whoo! E é resposta desta geração! 

Vamos lá, beba isto, cheire isto, fume isto, 

engole isto. Mastigue minha ilusão de liberdade 

até você vomitar. 

Porque eu não te contarei do Deus que 

está no céu, que te ama, que anseia por você. 

Não, não, não. Eu não vou te contar a respeito 

da liberdade do perdão e da verdade. Não, eu 

não vou te contar. 

Por que eu te contaria sobre a Verdade?
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“Como caíste do céu, ó 
estrela da manhã, filha da alva! 

Como foste lançado por terra, 
tu que debilitavas as nações! E tu 

dizias no teu coração: Eu subirei 
ao céu, e, acima das estrelas de 
Deus, exaltarei o meu trono, e, no 
monte da congregação, me 
assentarei, da banda dos lados do 
Norte. Subirei acima das mais altas 
nuvens e serei semelhante ao 
Altíssimo” – Is.14:12-14

Estes três versículos revelam 
parte do caráter do diabo e quem ele 
é, pois tudo que envolve soberba, 
vaidade, orgulho, ambição tem a ver 
com nosso inimigo (Leia os versículos 
15 a 17, que se referem ao seu 
comportamento).

D e s t r u i ç ã o ,  m a l d a d e  e  
desrespeito. Como vencer tudo 

isso? - “Porque as armas da 
nossa milícia não são carnais, 

mas, sim, poderosas em 
Deus, para destruição 

d a s  

fortalezas; destruindo os conselhos e 
toda altivez que se levanta contra o 
conhecimento de Deus, e levando cativo 
todo entendimento à obediência de 
Cristo, e estando prontos para vingar 
toda desobediência, quando for 
cumprida a vossa obediência” – 2 
Coríntios 10:4 ao 6.
De todas as armas, a mais poderosa é o 
nome de Jesus. Porém, precisamos ter o 
tempo todo consciência de que estamos 
em guerra e da importância de estar em 
Jesus, com uma vida compromissada 
com o Reino de Deus.
Alvos que o diabo gosta de atacar: 
Coração e Mente - Satanás vai tentar 
destruir todas as suas fontes de alegria e 
prazer e depois vai tentar instalar em 
você o medo, insegurança, dúvidas, 
complexo de inferioridade, abandono, 
rejeição e tudo que ele puder para tirar 
seu prazer de viver. Ele quer te levar à 
morte espiritual e à destruição completa 
da vida, mas Deus nos deixou o capacete 
da salvação, que é Jesus, vinte quatro 
horas em nossa mente; a couraça da 
justiça, que é um coração cheio do 
Espírito Santo e da palavra de Deus; o 
escudo da fé para apagar os dardos 
inflamados do maligno. Assim, se você 
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Conhecendo o 
inimigo e vencendo 

suas fortalezas
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tiver Jesus em sua mente, o diabo nunca 
poderá penetrar em sua mente e te abater 
você. Se você estiver cheio do Espírito e tiver 
a fé como escudo, o inimigo não poderá te 
atingir com os dardos inflamados.
Agora, com Jesus na mente e cheio do 
Espírito, teremos poder e autoridade para 
destruir os principados, potestades e tudo 
no poder do nome de Jesus.
Naquela cidade morava uma mulher de má 
fama. Ela soube que Jesus estava jantando 
na casa do fariseu. Então pegou um frasco 
feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou 

aos pés de Jesus, por trás. Ela chorava e as 
suas lágrimas molhavam os pés dele. Então 
ela os enxugou com os seus próprios 
cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e 
derramava o perfume neles — Lucas 37,38
Depois de tantas perguntas para pensar, 
vamos às perguntas para responder.
1. Você pode descrever um ato de loucura e 
de paixão por Jesus que você já tenha feito? 
(Lucas 7:37—39)
2. Você teria coragem de fazer um ato de 
loucura por Jesus? Qual? (Lucas 9:23)
3. Você acredita que Jesus transformaria seu 

2ª feira – Salmos 43, 44, 45  /  3ª feira – Salmos 46, 47, 48
4ª feira – Salmos 49, 50, 51  /  5ª feira – Salmos 52, 53, 54  
6ª feira – Salmos 55, 56, 57  /  Sábado – Salmos 58, 59, 60

Domingo – Salmos 61, 62, 63
Período atual: Vigésima sexta semana
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Ana Roseli 24/05
Izabelly Garcia 17/05

Pr. Paulo Pereira 31/05
Sueli Mendonça 22/05

Peter Garcia 19/05



Um jovem foi se candidatar a um alto 
cargo em uma grande empresa . Passou na 
entrevista inicial e estava indo ao encontro 
do diretor para a entrevista final. O diretor 
viu seu CV, era excelente. E perguntou-lhe: 

- Você recebeu alguma bolsa na 
escola? - o jovem respondeu - Não.

- Foi o seu pai que pagou pela sua 
educação?

- Sim - respondeu ele.
- Onde é que seu pai trabalha?
- Meu pai faz trabalhos de serralheria.
O diretor pediu ao jovem para mostrar 

suas mãos. O jovem mostrou um par de 
mãos suaves e perfeitas.

- Você já ajudou seu pai no seu 
trabalho?

- Nunca, meus pais sempre quiseram 
que eu estudasse e lesse mais livros. Além 
disso, ele pode fazer essas tarefas melhor 
do que eu.

O Diretor lhe disse:
- Eu tenho um pedido: quando você 

for para casa hoje, vá e lave as mãos de seu 
pai. E venha me ver amanhã de manhã.

O jovem sentiu que a sua chance de 

AGENDA SEMANAL
AGENDA SEMANAL
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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

MISSÕES

PARA REFLETIR

ENTREVISTA

«Ainda que me abandonem pai e mãe, 
o Senhor me acolherá» Salmos 27.10

Nurta Mohamed Farah, de 17 anos, foi 
brutalmente agredida por seus pais, após 
descobrirem que ela havia se convertido ao 
cristianismo. Eles a levaram a um médico, 
que alegou que ela sofria de um distúrbio 
mental e lhe receitou uma forte medicação. 
A jovem foi acorrentada a uma árvore 
durante o dia. À noite, era trancada em um 

pequeno quarto escuro. Ela se negou a 
abandonar sua fé, e sua família a despreza, 
alegando que só a deixará ter uma vida 
normal de novo quando for curada, ou seja, 
quando abandonar o cristianismo e voltar 
ao islã. (...) 

Quando um indivíduo deixa o islã para 
seguir a Cristo, ele quebra um vínculo não só 
com a religião, mas também com as 
tradições familiares, por isso, passa a ser 
perseguido, rejeitado e pode até ser morto. 

Interceda pelos cristãos somalis que 
são novos convertidos e têm sofrido a 
oposição e rejeição da própria família por 
causa de sua fé em Jesus.

Portas Abertas, 01/mai/14

ACORRENTADA PELA FAMÍLIA,
LIVRE EM CRISTO
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conseguir o trabalho era alta! Quando 
voltou para casa, ele pediu a seu pai para 
deixá-lo lavar suas mãos. Seu pai se sentiu 
estranho, feliz, mas com uma mistura de 
sentimentos e mostrou as mãos para o 
filho. O rapaz lavou as mãos de seu pai 
lentamente. Foi a primeira vez que ele 
percebeu que as mãos de seu pai estavam 
enrugadas e tinham muitas cicatrizes. 
Algumas contusões eram tão dolorosas que 
sua pele se arrepiou quando ele a tocou. 
Esta foi a primeira vez que o rapaz se deu 
conta do significado deste par de mãos 
trabalhando todos os dias para pagar seus 
estudos. As contusões nas mãos eram o 
preço que seu pai teve que pagar por sua 
educação, suas atividades escolares e seu 
futuro.

Depois de limpar as mãos de seu pai, o 
jovem ficou em silêncio organizando e 
limpando a oficina do pai. Naquela noite, 
pai e filho conversaram por um longo 
tempo.

Na manhã seguinte, o jovem foi 
encontra-se com o Diretor.

O diretor percebeu as lágrimas nos 
olhos do moço quando ele perguntou:

- Você pode me dizer o que você fez e 
aprendeu ontem em sua casa?

O rapaz respondeu: 
- Lavei as mãos de meu pai e também 

terminei de limpar e organizar sua oficina. 
Agora eu sei o que é valorizar, reconhecer. 
Sem meus pais, eu não seria quem eu sou 
hoje... Por ajudar o meu pai agora eu 
percebo o quão difícil e duro é para 
conseguir fazer algo sozinho. Aprendi a 

apreciar a importância e o valor de ajudar a 
família.

O diretor disse: 
- Isso é o que eu procuro no meu 

pessoal. Quero contratar uma pessoa que 
possa apreciar a ajuda dos outros, uma 
pessoa que conhece os sofrimentos dos 
outros para fazer as coisas, e que não coloca 
o dinheiro como seu único objetivo na vida. 
Você está contratado.

Uma criança que tenha sido protegida 
e habitualmente dado a ela o que quer, 
desenvolve uma mentalidade de "Tenho 
direito" e sempre se coloca em primeiro 
lugar. Ignora os esforços de seus pais. Se 
somos esse tipo de pais protetores, 
estamos realmente demonstrando amor ou 
estamos destruindo nossos filhos?

Você pode dar ao seu filho uma casa 
grande, boa comida, educação de ponta, 
uma televisão de tela grande... Mas quando 
você está lavando o chão ou pintando uma 
parede, por favor, o faça experimentar isso 
também. Depois de comer, que lave os 
pratos com seus irmãos e irmãs. Não é 
porque você não tem dinheiro para 
contratar alguém que faça isso; é porque 
você quer amar do jeito certo. Não importa 
o quão rico você é, você quer entender. Um 
dia, você vai ter cabelos brancos como a 
mãe ou o pai deste jovem.

O mais importante é que a criança 
aprenda a apreciar o esforço e ter a 
experiência da dificuldade, aprendendo a 
capacidade de trabalhar com os outros 
para fazer as coisas.
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Salmos 23:1  "O Senhor é o meu 
pastor; nada me faltará."

- Quem é o Senhor na sua vida? 
- O que o Senhor significa para você? 

Davi deixa bem claro que sua vida 
está aos cuidados do senhor, pois 
havia perdido toda a confiança nos 
homens e nos bens deste mundo, mas 
achou refúgio e consolo na sua 
intimidade com o Senhor.  E no Senhor, 
sua vida rompeu até ele chegar ao trono 
de Israel.      

Salmos 23:2-3  "Deitar-me faz em 
p a s t o s  v e r d e j a n t e s ;  g u i a - m e 
mansamente a águas tranquilas.  
Refrigera a minha alma; guia-me nas 
veredas da justiça por amor do seu 
nome."

- Davi está sendo perseguido 
por Saul e às vezes não tem 

para onde ir, mas ele crê 
que o Senhor o 

está guiando por pastos verdejantes.  Isso é 
um alimento novo e fresco todos os dias e, 
apesar de todas as tribulações, o Senhor o 
está guiando com mansidão para águas 
tranquilas. 

- E essas águas são de refrigério, pois são 
caminhos de Justiça, porque o Senhor 
prometeu a Davi sua proteção e cuidado.  
Davi, mesmo no meio das tribulações, cria 
nos cuidados do Senhor, pois sabia que Ele 
honraria o seu nome.

-Deus é fiel.     

Salmos 23:4 "Ainda que eu ande pelo 
vale da sombra da morte, não temerei mal 
algum, porque tu estás comigo; a tua vara e 
o teu cajado me consolam."

Davi  não  ficava  preso  em suas 
tribulações, mas estava agarrado na sua 
intimidade com seu pastor - Deus, o Pai 
lindo e maravilhoso.

- Você está disposto a crer como Davi?
 
- Você crê na recompensa que virá, se 

você se mantiver confiante, fiel e justo 
durante suas tribulações? 
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Salmos 23:5 "Preparas uma mesa perante 
mim na presença dos meus inimigos; unges 
com óleo a minha cabeça, o meu cálice 
transborda."

Esses fatos ainda não haviam acontecido, 
mas Davi já contemplava a mesa preparada 
perante seus inimigos, via o Senhor 
derramando a unção que destruiria os jugos e 
o confirmaria como escolhido do Senhor.

- O cálice transbordante significa uma 
relação profunda e sem nada para atrapalhar.  
Apesar de todas as perseguições, Davi não se 
tornou prisioneiro das ofensas.   

Salmos 23:6 "Certamente que a bondade 
e a misericórdia me seguirão todos os dias da 
minha vida, e habitarei na casa do Senhor por 
longos dias."

-  Dav i  dec lara  que  “bondade  e 
misericórdia” irão acompanhá-lo durante 
toda a sua vida, e não amargura, ira, ódio, 
depressão e todo tipo de ressentimentos, que 
são consequências de quem fica preso a 
algum tipo de ofensa.

- E ele deixa claro que se "a bondade e a 
misericórdia” o seguissem, ele teria uma vida 
longa e essa vida seria na casa do Senhor, pois 
estaria ali para ser grato a Deus, que lhe 
proporcionou todas essas vitórias.    

Pr. Paulo Pereira
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Sabe quem pode ter uma maravilhosa
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INSCRIÇÕES 
(PRÉ-MATRÍCULAS)
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6ª feira – Salmos 76, 77, 78  /  Sábado – Salmos 79, 80, 81

Domingo – Salmos 82, 83, 84
Período atual: Vigésima sétima semana
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QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

MISSÕES

Um acampamento que
pode mudar a sua vida

Muitos cristãos que sofrem por sua 
escolha de fé são jovens. Apesar de 
viverem sob o jugo de uma sociedade ou 
Estado que não os aceita por serem 
cristãos, eles sabem que são livres em 
Cristo Jesus e, por isso mesmo, escolhem 
viver sob perseguição a viver sem Deus.

Essa escolha, porém, traz consigo 
uma carga bastante pesada. Muitas 
vezes, eles se sentem sozinhos. Eles 
estão em diversos países do mundo e 
enfrentam pressões diárias unicamente 
por sua decisão de seguir a Cristo.

Ser livre é tão normal para os cristãos 
brasileiros que, quando confrontados 
com a realidade da Igreja Perseguida, é 
difícil assimilar o que de fato um cristão 
perseguido enfrenta por amor a Cristo. O 
trabalho da Portas Abertas é divulgar a 
causa da Igreja Perseguida e mobilizar 
irmãos em oração e apoio financeiro aos 
cristãos perseguidos.Todos os anos, o 
underground, ministério de jovens da 
P o r t a s  A b e r t a s ,  c o n v i d a c r i s t ã o s 
brasileiros a vivenciarem o cotidiano de 
um cristão perseguido. O acampamento 
underground, que já aconteceu em 
diversas localidades do país, existe desde 

2001 para que você se identifique de uma 
maneira mais próxima a um cristão que 
vive em uma realidade completamente 
diferente da sua. 

O último acampa aconteceu em abril, 
durante o feriado de Páscoa, em Vacaria, 
n o  R i o  G r a n d e  d o  S u l .  R e b e c c a 
Vasconcelos, uma das acampantes, 
compartilhou: "Não tem como sair a 
mesma pessoa. Eu não quero voltar à 
rotina que eu vivia. Minha visão sobre o 
que é o evangelho mudou, sobre quem 
nós somos nele e sobre o que podemos 
ser quando nos colocamos a disposição 
d e  D e u s ,  q u a n d o  r e a l m e n t e  n o s 
submetemos! Obrigada, 3 dias especiais, 
que mudaram a minha vida!" 

Diferente de tudo o que você espera 
de um retiro espiritual

O próximo acampamento já tem local 
e data marcados! Será em Campos de 
Jordão, nos dias 18 a 21 de junho. As 
inscrições já estão abertas. Participe! 

O ministério underground, da Portas 
Abertas Brasil, começou em 2001 com a 
missão de criar um movimento de jovens 
comprometidos com Deus e com sua 
Palavra, dispostos a agir em favor dos 
cristãos perseguidos além da oração e, 
a t r a v é s  d e l e s ,  i m p a c t a r  a  I g r e j a 
brasileira, levando mais pessoas a se 
engajarem na causa da Igreja Perseguida.

Portas Abertas 08/mai/2014
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Aprendi com o Mestre dos Mestres que 
a arte de pensar é o tesouro dos sábios. 
Aprendi um pouco mais a pensar antes de 
reagir, a expor - e não impor - minhas ideias 
e a entender que cada pessoa é um ser 
único no palco da existência.

Aprendi com o Mestre da Sensibilidade 
a navegar nas águas da emoção, a não ter 
medo da dor, a procurar um profundo 
significado para a vida e a perceber que nas 
coisas mais simples e anônimas se 
escondemos segredos da felicidade.

Aprendi como Mestre da Vida que viver 
é uma experiência única, belíssima, mas 
brevíssima. E, por saber que a vida passa 
tã o  rá p i d o,  s i nto  n e c e s s i d a d e  d e 
compreender  minhas  l imitações  e 
aproveitar cada lágrima, sorriso, sucesso e 
fracasso como uma oportunidade preciosa 
de crescer.

Aprendi como Mestre do Amor que a 
vida sem amor é um livro sem letras, uma 
primavera sem flores, uma pintura sem 
cores. Aprendi que o amor acalma a 
emoção, tranquiliza o pensamento, 
incendeia a motivação, rompe obstáculos 
intransponíveis e faz da vida uma agradável 
aventura, sem tédio, angústia ou solidão.

Por tudo isso Jesus Cristo se tornou, 
para mim, um Mestre Inesquecível. 
(Augusto Cury)

PARA REFLETIR

MESTRE
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1 Coríntios 14:1 - Segui o 
amor; e procurai com zelo os 

d o n s  e s p i r i t u a i s ,  m a s 
principalmente o de profetizar.

Devemos seguir o amor, pois o 
amor  tem a lgumas  i rmãs:  a 
misericórdia, a compaixão e a 
fidelidade.

Deus teve misericórdia quando 
amou o mundo e nos deu Jesus.

Deus teve compaixão quando nos 
trouxe sua palavra e através dela nos 
revelou a Sua vontade.

D e u s  s e  m a n t é m  f i e l  à 
humanidade quando sustenta toda a 
estrutura do planeta,  mesmo 
quando o homem o destrói.

N o  c a m i n h o  d o  a m o r, 
devemos procurar com zelo 

os dons espirituais.  <!--
[endif]-->Para 

receber esses dons, é necessário seguir o 
caminho do amor e do zelo.     

1 Coríntios 14:2 - Porque o que fala em 
língua não fala aos homens, mas a Deus; 
pois ninguém o entende; porque em 
espírito fala mistérios.

1 Coríntios 14:5 - Ora, quero que 
todos vós faleis em línguas, mas muito 
mais que profetizeis, pois quem profetiza 
é maior do que aquele que fala em 
línguas, a não ser que também intercede 
para que a igreja receba edificação.

No caminho do zelo,  pr imeiro 
devemos buscar intimidade e a nossa 
própria edificação.   

Falar em línguas, isso é, orar no 
espírito, promove auto-edificação. 

Para profetizar é necessário estar 
cheio do Espírito, cheio do amor e cheio 
da autoridade de Deus. 

Para isso, é necessário ter uma vida de 
oração no espír i to  e  conhecer  a 
verdadeira vontade de Deus (1 Coríntios 
1:26 ao 31;  1 Coríntios 2:11 ao 16; 
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Romanos 12:1 ao 3). 

1 Coríntios 14:3 - Mas o que profetiza 
fala aos homens para edificação, exortação 
e consolação.

P a r a  f a l a r m o s  a o s  h o m e n s 
profeticamente, é necessário estar cheios 
do amor de Deus, que transcende o amor 
do homem.

1 Coríntios 14:6 - E agora, irmãos, se eu 
for ter convosco falando em línguas, de que 
vos aproveitarei, se vos não falar ou por 
meio de revelação, ou de ciência, ou de 
profecia, ou de doutrina?

O alvo de Deus é que venhamos 
comunicar aos homens sua vontade e seu 
grande amor por eles. Para isso, é 
necessário que tenhamos uma intimidade 
plena e completa com o Espírito do Senhor, 
para que possamos entender qual a 
intenção de Deus.

Uma pessoa sem intimidade poderá 
falar aos homens como representante 
Dele? (2 Pedro 1:2)

- Para isso, qual deve ser o modo de vida 
deste servo de Deus? ( Efésios 5:13 ao 21)

Ler com a igreja e em célula. 

Pr. Paulo Pereira
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MISSÕES

A VERDADEIRA 
RELIGIÃO

C o n s i d e r o  t u d o  c o m o  p e r d a , 
comparado com a suprema grandeza do 
conhecimento de Cristo Jesus, meu 
Senhor, por cuja causa perdi todas as 
coisas. Filipenses 3.8

Recentemente, colaboradores da 
Portas Abertas encontraram-se com 
a l g u n s c r i s t ã o s m a r ro q u i n o s q u e 
compartilharam a história de como 
haviam se convertido.

Yusef* disse estar em busca da 
verdade desde a época em que estava no 
colégio. 

"Quando eu ainda estava na escola, 
queria conhecer a 'verdadeira' religião. 
Eu comecei a ler o Alcorão e a Bíblia para 
ver qual dos livros falaria mais comigo. 
Dez minutos depois de ler o Alcorão, eu 
senti medo. Eu já não concordava com 
muitos de seus ensinamentos. Por outro 
lado, eu amei ler a Bíblia, a lia três vezes 
por dia. Depois disso, eu conversei com 
um missionário e resolvi entregar minha 
vida a Jesus.

Por causa da minha decisão de seguir 
a Cristo, meus pais me expulsaram de 
casa e meus amigos se afastaram de mim. 
Passei a visitar uma igreja para turistas, 
mas por conta da constante pressão da 
polícia, tive de parar de frequentá-la". 

Yusef continua compartilhando o amor 
de Cristo a seus familiares e amigos, 
mesmo correndo o risco de ser preso a 
qualquer momento.

Pedidos de oração

Agradeça ao Senhor pela vida de 
Yusef, que se entregou a Cristo mesmo 
sabendo das sérias implicações que essa 
decisão traria para sua vida.

Ore para que seus familiares e amigos 
cheguem ao pleno conhecimento de 
Cristo através do bom testemunho de 
Yusef.

Interceda para que os cristãos do 
Marrocos tenham locais para se reunir 
como igreja.

*O nome verdadeiro foi alterado por 
motivos de segurança

Participe dos 31 dias de oração pela 
Igreja africana (Saiba mais no portal 
Portas Abertas)

Portas Abertas – 14/mai/2014
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Dashrath Manjhi, nascido em 1934, 
nasceu em uma família pobre na vila Gehlaur , 
perto de Gaya em Bihar , na Índia. Ficou 
conhecido como "Homem Montanha" por 
esculpir um caminho através de uma 
montanha nas colinas Gehlour para que a sua 
aldeia pudesse ter mais fácil acesso à atenção 
médica depois que sua esposa morreu.

Em 1967, sua esposa Falguni Devi ficou 
ferida e precisava de atenção médica imediata. 
Infelizmente, a cidade mais próxima com um 
médico ficava a mais de 70 km de distância e 
ele teve que viajar ao redor das colinas 
montanhosas de Gehlour. Como resultado, sua 
esposa morreu por falta de tratamento médico 
em tempo hábil. Dashrath ficou muito abalado 
com a perda de sua esposa. Ele percebeu que 
pelo fato de sua aldeia ficar situada em um 
local de difícil acesso nas colinas rochosas, os 
moradores  enfrentarim  as  mesmas 
dificuldades em atravessar o que deveria ser, 
numa linha reta, uma pequena distância entre 
Atri e Wazirganj, sendo obrigados a andar mais 
de 70 quilômetros para chegar à cidade. 
Dashrath então comprometeu-se a cavar 
manualmente um caminho mais curto através 
da montanha. Isso foi feito na esperança de 
impedir que outros tivessem o mesmo destino 
de sua esposa.

Dashrath Majhi esculpiu um caminho de 
360 m  etros de comprimento para formar uma 
estrada através de uma montanha nas colinas 
Gehlour, trabalhando dia e noite, por 22 anos 
(de 1960 à 1982). Sua façanha reduziu a 

distância entre Atri e Wazirganj do distrito de 
Gaya de 70 km para 15 km, trazendo-lhe 
reconhecimento nacional. Naturalmente, seria 
de se esperar que, para um projeto que visava 
ajudar uma comunidade inteira, as pessoas 
entrassem no projeto e o ajudassem. Mas não 
foi  assim.  A princípio,  as  pessoas o 
ridicularizavam e o chamavam de louco por 
decidir fazer algo tão ousado e difícil. Mas isso 
reforçou a sua determinação:

"Quando comecei a martelar a colina, as 
pessoas me chamaram de louco, mas aquilo 
reforçou minha decisão”. Mas com o passar do 
tempo, o fazendeiro continuou firme sua tarefa 
de dividir o morro ao meio e começou a 
receber alguma ajuda. “Embora a maioria dos 
moradores me provocasse no início, havia 
muito poucos que se dispuseram a me apoiar: 
me davam comida e me compravam 
ferramentas", lembrou ele . Agora todas as 
pessoas do distrito de Gaya têm muita gratidão 
pelo "Homem Montanha” que, sozinho, 
tornou a vida de todos ali muito mais fácil. 

Ele morreu em 17 de agosto de 2007, com 
80 anos, de câncer de vesícula biliar em All 
India Institute of Medical Sciences (AIIMS), 
Nova Delhi. Ao “Homem Montanha” foi dado 
um funeral de Estado pelo Governo de Bihar. 
Mais tarde, Nitish Kumar, o ministro-chefe de 
Bihar Propôs construir uma estrada de 3 km 
ligando Gahlaur à Amethi,dando ao projeto o 
nome do herói: Estrada Dasrath Manjhi. Um 
hospital com seu nome também é uma 
proposta para servir aos moradores. O governo 
de Bihar também propôs o nome de Dashrath 
Manjhi para o prêmio Padma Shree em 2006 
no setor de serviço social, antes de seu 
falecimento.

PARA REFLETIR

O HOMEM MONTANHA
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Santo.
- Uma pessoa só pode viver debaixo do 

Senhorio de Jesus se for guiado pelo 
Espírito Santo, pois nossa carne e nossa 

(continuação) alma não se sujeitam ao governo de Jesus 
1 Coríntios 12, 1 ao 11 - se não for pelo Espírito Santo.

Acerca dos dons espirituais, não - Somente pelo Espírito Santo sentimos 
quero,  irmãos,  que sejais  o prazer, a alegria e a submissão de servir 

ignorantes. Vós bem sabeis que a Jesus.
éreis gentios, levados aos ídolos Vejam esse texto:
mudos, conforme éreis guiados. Filipenses 2, 13 ao 16 - porque Deus é o 

-  E x i s te m  m a n i fe sta çõ e s  que opera em vós tanto o querer como o 
espirituais acontecendo dentro de efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei 
religiões que não vêm do Espírito todas as coisas sem murmurações nem 
Santo, mas são espíritos enganadores contendas; para que sejais irrepreensíveis 
que querem roubar a glória de Deus.  e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no 
Mas ocorre que deixam um sinal bem meio duma geração corrompida e 
evidente que não são de Deus, pois perversa, entre a qual resplandeceis como 
todas as vezes que o Espírito se astros no mundo; retendo a palavra da 
manifesta, ELE se glorifica a Jesus, mas vida, para que, no Dia de Cristo, possa 
quando é um espírito de engano, ele gloriar-me de não ter corrido nem 
trata só de assuntos para o homem e trabalhado em vão.
não dão glória a Jesus. Ora, há diversidade de dons, mas o 

Portanto, quero fazer com que Espírito é o mesmo. E há diversidade de 
compreendam que ninguém que ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E 

fala pelo Espírito de Deus diz que há diversidade de operações, mas é o 
Jesus é anátema! E ninguém mesmo Deus que opera tudo em todos. 

pode dizer que Jesus é o - Quando alguém está com espírito de 
Senhor,  senão pelo engano, age diferente dos outros e trata 

E s p í r i t o  somente de assuntos carnais e voltados 
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Conhecendo o 
inimigo e vencendo 

suas fortalezas
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para as necessidades humanas,  não Espírito é dada a cada um para o que for útil.
havendo nenhuma orientação sobre ter - Quando uma pessoa tem um dom, ela 
uma vida de santidade e que agrade a Deus, precisa se deixar ser usada por Deus,  sendo 
mas somente assuntos que agradam ao útil na casa do Senhor e para a glória de 
homem. Deus, a fim de orientar e guiar o povo de 

- Mas o Espírito Santo trata de assuntos Deus em direção à vontade do Pai.
sempre voltados para Deus, orientando - Os dons não poderão ser usados em 
sobre ter uma vida de santidade e de benefício próprio, ou para a glória de quem 
retidão, que resultará numa vida abençoada tem o dom.  É necessário que seja usado 
pelo Senhor, pois o que Deus vai querer de somente para a glória de Deus, em benefício 
você é sinceridade e uma vida de plena do povo de Deus e segundo a vontade de 
confiança.  Deus.

I Coríntios, 12:7 - Mas a manifestação do Pr. Paulo B. Pereira

2ª feira – Salmos 94, 95, 96  /  3ª feira – 97, 98, 99
4ª feira – Salmos 100, 101, 102  /  5ª feira – Salmos 103, 104, 105
6ª feira – Salmos 106, 107, 108 /  Sábado – Salmos 109, 110, 111

Domingo – Salmos 113, 114, 115
Período atual: Vigésima sétima semana

Salmos 

Sextas, às 20h



AGENDA SEMANAL
AGENDA SEMANAL

twitter.com/AmaivosCaboFrio

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

MISSÕES
sua prisão, dirigiu-se às autoridades e fez 
acusações contra José e Zeneide, alegando 
que seu filho havia se recusado a recitar uma 
oração muçulmana e estava exibindo 
comportamento cristão.

O pai afirmou que os cristãos estavam 
desrespeitando o islã ao ensinar o 
cristianismo às crianças. Outras acusações 

(Portas Abertas, 23 mai 2014 – incluem sequestro e tráfico de menores.
SENEGAL) José Dilson, membro da Igreja 

Presbiteriana do Brasil, é missionário há 
O julgamento de José Dílson Alves da mais de 20 anos no continente africano e 

Silva e Zeneide Morais foi realizado no dia 20 nunca teve problemas com a justiça local. O 
de maio desse ano, na cidade de Thiès, no trabalho missionário juntamente com a 
Senegal. A duração foi de aproximadamente Zeneide é mantido no país por organizações 
3 horas. Os missionários eram responsáveis missionárias brasileiras.
por um projeto social voltado aos jovens de 
rua senegaleses

Quatro advogados de Defesa estiveram 
presentes no julgamento dessa terça-feira 
(20/05) no intuito de derrubar as 
argumentações da Promotoria. Porém, a 
proposta da Promotoria de uma pena de 
dois anos de prisão mais multa foi mais bem 
aceita.

O juiz determinou que a sentença final Disponibilizamos uma matéria da 
será dada no dia 17 de junho de 2014. revista Portas Abertas na íntegra para que 

você conheça mais a fundo a definição de 
Entenda o caso: cristão e perseguição que usamos para 

nortear nosso trabalho. Saiba quem são os 
No início de novembro de 2012, o pai cristãos perseguidos que procuramos servir 

de um dos meninos do Projeto Obadias – em nosso ministério. Faça o download em 
abrigo que os missionários dirigiam antes de nosso site.

CRISTÃOS BRASILEIROS 
SÃO CONDENADOS 
À PRISÃO NO SENEGAL
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Numa classe de crianças foi contada a cabeça do peixe embrulhada num pedaço 
impressionante história de Jesus e de de jornal. Na cozinha, ele a colocou sobre a 
Pedro, resolvendo um problema sobre mesa e foi procurar a mãe, para agora lhe 
pagamento de impostos, através de uma contar sobre a história que ouvira a respeito 
moeda encontrada na boca de um peixe. de Jesus. Relatou-a com todos os detalhes e 

O pequeno Raul ficou cheio de por fim, exclamou:
e s p e r a n ç a s ,  l e m b r a n d o - s e  d a  - Mamãe, pode estar certa de que 
multiplicidade de problemas financeiros agora vamos pagar todas as nossas dívidas!
que envolviam sua pobre mãe viúva. Logicamente não havia nenhuma 

Quanto mais o menino pensava na moeda na boca do peixe, como esperava o 
maneira como se desenrolou a história que pequeno órfão. Esse fato veio abalar a fé da 
ouvira, mais ele ia se convencendo de que criança naquele momento. 
Jesus poderia hoje fazer coisa semelhante P o r é m ,  a o  l i m p a r  a  m e s a ,  
por eles. casualmente a mãe deparou com o seu 

E tanto insistiu nesse pensamento nome impresso no pedaço de jornal que 
que, esvaziando o seu cofrezinho, juntou as embrulhava a cabeça do peixe.
poucas moedas que havia economizado e Lendo com atenção, ela tomou 
foi correndo à peixaria mais próxima. Ali, conhecimento de que se tratava de um 
ele se dirigiu ao rapaz que atendia aos anúncio que certo advogado fizera publicar, 
fregueses, pedindo-lhe: convocando-a ao seu escritório, a fim de lhe 

- Quero comprar um peixe dos comunicar a respeito de uma herança que 
maiores que houver. lhe fora deixada por um parente que 

O moço, gentilmente, explicou que os acabara  de  part i r.  Inacred i táve l !  
peixes maiores eram bem mais caros. Surpreendente!
Vendo, então, que o dinheiro que levava O milagre esperado pelo menino 
não seria suficiente, Raul pensou um pouco acabou acontecendo, embora de forma 
e por fim acrescentou: diferente. De joelhos, mãe e filho deram 

- Moço, na verdade eu preciso apenas graças ao Senhor pelo socorro que tão 
de uma cabeça de peixe. oportunamente lhes enviava.

- Ah, isso se arranja facilmente – disse 
o peixeiro – e posso  lhe conseguir uma bem Nem sempre Deus responde às 
grande, por um preço bastante pequeno! nossas  súpl icas  de maneira  que 

Efetuando a compra, o garotinho saiu esperamos, nem por vias tão diretas ou 
radiante de alegria, na certeza de estar processos semelhantes a outros já 
dando os passos finais na solução de tantas acontecidos, porém, felizes e venturosos 
dificuldades. Correu, levando pra casa a são aqueles que nele confiam.

PARA REFLETIR

CONFIANDO NO SENHOR
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O propósito dos dons é 
edificar A IGREJA e levar as 

p e s s o a s  a  t e r  u m a  v i d a 
sobrenatural, uma dependência 

total do Corpo de Cristo.

“Porque a um pelo Espírito é 
dada a palavra da sabedoria; e a 

outro, pelo mesmo Espírito, a 
palavra da ciência; E a outro, pelo 

mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo 
mesmo Espírito, os dons de curar; E a 
outro a operação de maravilhas; e a 
outro a profecia; e a outro o dom de 

discernir os espíritos; e a outro a 
variedade de línguas; e a outro a 

interpretação das línguas” 
1 Coríntios. 12. 8―10

Porque a um, pelo Espírito, é 
dada a palavra da sabedoria: Essa 

sabedoria é de procedência 
totalmente espiritual, vinda 

diretamente de Deus, através 
do seu Espírito e tem o 

p ro p ó s i t o  d e 

conduzir o povo de Deus no culto ou fora 
dele. Segundo os padrões do mundo esse 
povo será conduzido a ter a mente do 
Espírito Santo, então esse dom será uma 
forma do Espírito conduzir o bom 
funcionamento do Corpo e direcionar na 
evangelização, no cuidado com os novos 
c o n v e r t i d o s  e  t o d o  t i p o  d e 
aconselhamento e orientação a casais, 
famílias, jovens, louvor e toda estrutura 
de organização. 

...e a outro, pelo mesmo Espírito, a 
palavra da ciência: Essa palavra é uma 
palavra de conhecimento que é dado pelo 
E s p í r i t o  S a n t o  a  l i d e ra n ç a  p a ra 
crescimento intelectual e espiritual da 
igreja.  

...e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé: 
A fé, por si só, já é uma palavra que revela 
o espiritual. Sem ela ninguém pode 
agradar a Deus. Mas aqui, a fé tem por 
propósito promover o sobrenatural 
dentro da igreja, levando o Corpo de 
Cristo a viver sempre na possibilidade do 
impossível. Por isso, todos na igreja 
devem buscar o dom da fé, pois só por ele, 
cada indivíduo do Corpo poderá desfrutar 
de uma vida de milagres. Mas não 
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podemos confundir a fé salvadora com o 
dom da fé. O dom da fé vem de Deus para os 
salvos experimentarem uma vida de 
milagres.  

...e a outro, pelo mesmo Espírito, os 
dons de curar: Esse dom deve ser desejado 
por toda igreja, mas algumas pessoas 
especiais, que têm um coração cheio de 
amor, que têm um grande prazer em ajudar, 
que são sempre voluntários para apoiar e 
que desejam o bem dos outros são os que 
comumente recebem esse dom de Deus.  

...a operação de maravilhas: Esse dom 
tem múltiplas manifestações. Onde houver 
uma necessidade alguém de Deus com 
ousadia e cheio do Espírito Santo, será 
manifestado esse dom: multiplicação de 
alimentos, acalmar uma tempestade etc.

...e a outro, a profecia: Esse dom Deus 
revela à igreja o que Ele deseja: manifesta 

Sua satisfação ou indignação, pecados a ser 
resolvidos, uma palavra direcionada, 
exortação, edificação etc. Todos na igreja 
devem buscar esse dom.

...e a outro, o dom de discernir os 
espíritos: Todos da igreja devem buscar 
esse dom, mas para os líderes da Igreja, 
deverá ser obrigatório. Os líderes deverão 
ser guardiões da Igreja e atentos a todo tipo 
de pessoa que se achega ao Corpo de Cristo. 
Uma pessoa que chega na igreja e se 
introduz em qualquer setor e que não tem o 
Espírito Santo poderá destruir um trabalho 
já edificado e até mesmo uma igreja com 
uma liderança desatenta.

...e a outro, a variedade de línguas: 
Esse dom tem um único propósito, que é 
levar o cristão a edificação pessoal e a ter 
uma intimidade maravilhosa com o Pai.

Pr. Paulo Pereira

PLANO DE LEITURA
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Banco Santander

agência 3071 c/c 13000243-6

Informe o depósito na

secretaria ou pelo email

Amaivos_CFRJ@msn.com

ESTAMOS EM OBRASINSCRIÇÕES 
(PRÉ-MATRÍCULAS)

DO SEMINÁRIO EETAD
PROCURAR A IRMÃ 

ALESSANDRA

2ª feira – Salmos 116, 117, 118  /  3ª feira – Salmos 119:01―40
4ª feira – Salmos 119:41―80  /  5ª feira – Salmos 119:81―120  

6ª feira – Salmos 119:121―150 /  Sábado – Salmos 120, 121, 122
Domingo – Salmos 123, 124, 125

Período atual: Vigésima nona semana
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QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

MISSÕES

QUATRO CRIANÇAS 
SEQUESTRADAS  PELO BOKO 
HARAM SÃO LIBERTADAS

O grupo radical islâmico Boko Haram 
libertou quatro das mais de 200 crianças 
sequestradas na Nigéria, informaram 
hoje (29) jornais locais, citando fontes do 
governo de Chibok, no Oeste do país. 
Estimativas apontam para o fato de que 
pelo menos 165 das vítimas são cristãs

Outros veículos de comunicação, que 
c i t a m  f o n t e s  d a  m e s m a  o r i g e m , 
contradizem essa versão, indicando que 
foram as meninas que conseguiram 
escapar dos raptores do Boko Haram.

Com essas quatro, em liberdade 
desde ontem (28), são 57 as meninas que 
sa í ram do cat ive i ro, apesar de as 

autoridades nigerianas estimarem que 
se encontram detidas mais 219 crianças.

O Exérc i to da Nigér ia garant iu , 
segunda-feira (26), ter localizado as 
menores, mas descartou a possibilidade 
de recorrer ao uso da força para as 
libertar.

As mais de 200 meninas, que foram 
sequestradas em 14 de abril em uma 
escola de Chibok, continuam retidas pelo 
grupo armado. O Boko Haram ameaçou 
v e n d ê - l a s  s e  a s  a u t o r i d a d e s  n ã o 
libertarem membros do grupo.

A possibilidade de uma troca de 
prisioneiros - as meninas raptadas por 
rebeldes detidos nas prisões do Estado - 
exigida pelo chefe do grupo terrorista, 
Abubakar Shekau, foi recentemente 
descartada pelo presidente nigeriano, 
Goodluck Jonathan.

Portas Abertas – 
29/mai/2014

Pra. Rosângela Alves 02/06

Ilda Araújo 12/06

Elizabeth Aparecida 28/06

Gilsimar Vidal 20/06

Pra. Nete Carvalho 25/06

Weslley Nascimento 16/06

João Pedro Alves 29/06

Pedro Duarte 30/06

Suyane Ricardo 17/06

PARABÉNS PARA



Até quando, Senhor, clamarei eu, e Tu 
não me escutarás? gritar-Te-ei: Violência! e 
não salvarás? Por que me mostras a 
iniquidade, e me fazes ver a opressão? Hab. 
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 
leem 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 
Q u ê ? "  s e m  o b t e r  u m a  r e s p o s t a 
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.

facebook.com/ComunidadeAmaivosamaivos_cfrj@msn.com

PARA REFLETIR

POR QUE?
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João 4:1 - "E, quando o 
Senhor veio a saber que os 

fariseus tinham ouvido que Jesus 
fazia e batizava mais discípulos do 
que João"

- Aqui Jesus manifesta o dom de 
discernimento do espírito, pois havia 
um espírito de soberba e competição 
querendo se infiltrar no meio dos 
discípulos de Jesus e de João, 
promovido pelos fariseus.

- Esse tipo de espírito se infiltra na 
igreja,  nos relacionamentos,  e 
principalmente nos lugares em que a 
obra de Deus está crescendo para que, 
através da vaidade humana, a unção 
que vem de Deus cesse,  pois 
simplesmente, Deus não opera onde 
o homem acha que ele é o causador 

das maravilhas que Deus está 
derramando.  E pela competição 

e vaidade humanas, uma 
grande obra é destruída, 

tudo por falta de 

discernimento do espírito.
- Quando Jesus tira seus discípulos da 

zona de conforto, Ele os leva ao exercício 
do seu ministério apostólico, pois são 
enviados com o propósito de restaurar o 
relacionamento dos Judeus com os 
Samaritanos.   

João 4:2-4 - "(Ainda que Jesus mesmo 
não batizava, mas os seus discípulos),

Deixou a Judéia, e foi outra vez para a 
Galiléia.

E era-lhe necessário passar por 
Samaria."

Jesus tira seus discípulos da zona de 
conforto e do foco do inimigo, e os leva a 
uma zona de conflitos; isso é, seus 
discípulos eram famosos onde estavam, e 
agora Jesus os leva para o meio dos 
samaritanos ( judeus desviados que 
abandonaram a cultura religiosa de 
Israel), que não falavam com os judeus.

-  À s  v e ze s ,  e s t a m o s  v i v e n d o 
momentos maravilhosos em nossas 
vidas, aí vem o Espírito Santo e nos coloca 
numa situação de conflito, e nós dizemos 
que é o inimigo, porque não percebemos 
que o Senhor está agindo em nossas vidas 
e nos tirando do foco do inimigo.

João 4:5-7 - "Foi, pois, a uma cidade de 
Samaria, chamada Sicar, junto da herdade 
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que Jacó tinha dado a seu filho José.
 E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, 

cansado do caminho, assentou-se assim 
junto da fonte. Era isto quase à hora sexta.

Veio uma mulher de Samaria tirar água. 
Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber."

Veja bem, a fonte que pertencia aos 
j u d e u s  e stava  s e n d o  u s a d a  p e l o s 
samaritanos, e um dos donos da fonte 
estava pedindo água à mulher samaritana. 
Aqui, Jesus usa o ministério Evangelístico, 
pois Ele foi para aquele lugar com o 
propósito de restaurar o relacionamento 
e n t r e  j u d e u s  e  s a m a r i t a n o s ,  e  a 
característica do evangelista é ignorar 
protocolos, quebrando o gelo onde as 
pessoas não se relacionam.

- O evangelista não pode deixar as 
barreiras pessoais impedirem o seu 
trabalho para o Senhor.   

João 4:8-10 -" Porque os seus discípulos 
tinham ido à cidade comprar comida.

Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: 
Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a 
mim, que sou mulher samaritana? (porque 
os judeus não se comunicam com os 
samaritanos).

Jesus respondeu, e disse-lhe: Se tu 
conheceras o dom de Deus, e quem é o que 
te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele 
te daria água viva."

-  Q u a n d o  J e s u s  p e d i u  á g u a , 
provavelmente deveria estar com sede, 
mas o que o levou a isso com certeza, foi a 
abertura da porta para restaurar o 

relacionamento quebrado há mais de 
quatrocentos  anos,   por  causa da 
construção do templo.

- Jesus age de forma incrível, pois não 
entra em contenda com a mulher, mas 
entra num assunto novo, dizendo que tem 
uma água melhor que a dela, e que ela é 
que deveria lhe pedir água - Jesus é mesmo 
lindo e maravilhoso!

João 4:11-14 -"Disse-lhe a mulher: 
Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço 
é fundo; onde, pois, tens a água viva?

És tu maior do que o nosso pai Jacó, que 
nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e 
os seus filhos, e o seu gado?

Jesus respondeu, e disse-lhe: Qualquer 
que beber desta água tornará a ter sede;

Mas aquele que beber da água que eu 
lhe der nunca terá sede, porque a água que 
eu lhe der se fará nele uma fonte de água 
que salte para a vida eterna."

- Jesus diz que tem a água viva (dom da 
ciência, pois Jesus faz uma comparação da 
sede espiritual com a sede de água), 
apresentando um assunto espiritual que a 
mulher ainda não entendeu, mas Jesus não 
pára de usar seus dons e ministérios, apesar 
da mulher ainda não entender.

- Mas com seu ministério de mestre, 
Jesus desperta ainda mais a sede naquela 
mulher, dizendo: “aquele que beber da 
água que eu der jamais terá sede”.

 (Leia João 4:15 ao 26)
- Em nenhum momento Jesus entrou no 

nível de compreensão humana com ela, 

PLANO DE LEITURA
PLANO DE LEITURA

facebook.com/ComunidadeAmaivos

 
2ª feira – Salmos 126, 127, 128  /  3ª feira – Salmos 129, 130, 131

4ª feira – Salmos 132, 133, 134, 135  /  5ª feira – Salmos 136, 137, 138, 139  
6ª feira – Salmos 140, 141, 142, 143  /  Sábado – Salmos 144, 145, 146, 147

Domingo – Salmos 148, 149, 150
Período atual: Trigésima semana
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QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

mas Ele a levou ao nível Dele.
- Até que ela diz: "dá-me de beber desta 

água", mas Jesus usa o ministério profético ao 
pedir que ela chame o seu marido, e então 
imediatamente Jesus usa o ministério 
pastoral, pois ouviu a confissão de pecado, 
levando-a a compreender o caminho da 
adoração e restauração. Então ela vai até o 
seu povo e diz: "Achei o Messias, o Cristo."  

     
Pr. Paulo Pereira

VOCÊ

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo 

ENCONTRO COM DEUS? 

Informe-se com a Pra. Tânia
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(PRÉ-MATRÍCULAS)

DO SEMINÁRIO EETAD
PROCURAR A IRMÃ 

ALESSANDRA

Karen Oliveira 02/06

Amanda Almeida 02/06

Fátima Simões 11/06
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Se deixar de lado seu amor pelo 
dinheiro e jogar fora seu ouro fino ganho 
desonestamente, então o próprio Deus, o 
Todo-poderoso, será a sua riqueza, o seu 
ouro e a sua prata. Jó 22:24 e 25 (A Bíblia 
Viva).

O Estado de Idaho, onde moro, é 
popularmente conhecido como o “Estado-
Gema” por causa de seus ricos depósitos 
minerais. Em 1860, o capitão E. D. Pierce 
descobriu ouro no ribeiro Orofino. A notícia 
da rica descoberta desencadeou uma 
corrida do ouro para a região, que na época 
fazia parte do Território do Oregon. Dois 
anos mais tarde, descobriu-se mais ouro na 
área que agora se chama Vale do Tesouro.

Subseqüentemente, uma forma curiosa 
de extrair ouro foi usada com sucesso ao 
longo do rio Snake. Sabia-se por muito 
tempo que grandes quantidades de 
partículas de ouro desciam pelos rios e 
ribeiros, vindas de montanhas que 
produziam o minério, e eram depositadas 
no cascalho e no leito de várias correntes 
d ' á g u a  n o  E s t a d o .  U m  h o m e m 
empreendedor ligou uns tubos de sucção, 
acionados por máquinas a vapor, a barcas 
que atravessavam para lá e para cá essas 
correntes. Os tubos puxavam cascalho e 
areia para o convés. O material então corria 
por uma calha, e o cascalho aurífero era 
recolhido sobre mesas cobertas com bacias 
de cobre. Ali o precioso minério era 
a m a l g a m a d o  c o m  m e r c ú r i o  e 
posteriormente recuperado. As pedras 

brutas e cascalhos maiores eram jogados de 
volta para o rio.

Os homens têm percorrido distâncias 
extraordinárias para conseguir ouro, 
sacrificando por vezes a própria vida nessa 
busca. O ouro, ou aquilo que ele representa 
– riqueza material – exerce um tipo de 
fascínio hipnótico sobre muitas mentes, 
levando-as a agir de modo irracional. Dois 
jovens estavam ocupados na prospecção 
perto de Placerville. Eram irmãos carnais e 
sempre se haviam dado bem, mas um dia 
ambos viram uma pepita de ouro ao 
mesmo tempo. Os dois correram para pegá-
la. Ocorreu uma luta corporal e acabaram 
matando-se um ao outro.

Não vale a pena perder a vida por 
nenhum bem deste mundo – ainda mais a 
vida eterna. Se as riquezas materiais 
estiverem exercendo uma fascinação 
desordenada sobre você, atente para o 
conselho de Elifaz: jogue-as entre as pedras 
dos ribeiros e permita que Deus seja o seu 
ouro.

facebook.com/ComunidadeAmaivosamaivos_cfrj@msn.com
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Marcos 9:14-18 - E, quando se 
aproximou dos discípulos, viu ao 

redor deles grande multidão e 
alguns escribas que disputavam 
com eles. E logo toda a multidão, 
vendo-o,  f icou espantada,  e, 
correndo para ele, o saudaram. E 
perguntou aos escribas: Que é que 
discutis com eles? E um da multidão, 
respondendo, disseram: Mestre 
trouxe-te o meu filho, que tem um 
espírito mudo; e este, onde quer que o 
apanhe, despedaça-lo, e ele espuma, e 
range os dentes, e vai-se secando; e eu 
disse aos teus discípulos que o 
expulsassem, e não puderam.  E ele, 
respondendo-lhes, disse: Ó geração 
incrédula! Até quando estarei 
convosco? Até quando vos sofrerei 

ainda? Trazei-o.
(Nesse ponto, Jesus havia 

d e s c i d o  d o  m o n t e  d a 
transfiguração, onde 

Pedro, Tiago e 

João tiveram uma grande visão - haviam 
visto Moisés e Elias ao lado do Senhor, 
que havia transfigurado).

Neste texto, vamos ver o dom da fé 
que é necessário para expulsar demônios; 
pois note que Jesus não coloca em 
questão a autoridade para expulsar o 
demônio, mas a fé. 

No verso dezessete, o pai do rapaz 
declara que o trouxe para Jesus e não para 
seus discípulos, pois note como o homem 
fala: “Mestre trouxe-te o meu filho”.  
Jesus, entretanto, não estava naquele 
momento junto a seus discípulos, que 
tentaram resolver sem Jesus.  Mas eles 
aprenderam uma dura lição - sem Jesus é 
impossível fazer qualquer coisa (leia João 
15:5). Agora, com a frustração vem 
também a contenda e a dúvida, e como a 
incredulidade passa a imperar, o inimigo 
cresce, porque os homens perdem o foco 
principal: Ganhar almas e libertar os 
cativos; e dessa forma, o inimigo fica livre 
para matar, roubar e destruir.

Ao chegar,  Jesus  encontra os 
discípulos frustrados, os escribas pondo 
em dúvida a pessoa de Jesus, e o pai que 
trouxe o filho, frustrado e incrédulo.  Mas 
Jesus organiza tudo, começando por 
declarar que todos ali eram incrédulos.
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 O diabo tentou resistir até a Jesus, pois 
todo ambiente promovia incredulidade. 

Marcos 9:20-27 - E trouxeram-lho; e, 
quando ele o viu, logo o espírito o agitou 
c o m  v i o l ê n c i a ;  e ,  c a i n d o  o 
endemoninhado por terra, revolvia-se, 
espumando.  E perguntou ao pai dele: 
Quanto tempo há que lhe sucede isto? E 
ele disse-lhe: Desde a infância.  E muitas 
vezes o tem lançado no fogo e na água, 
para destruí-lo; mas, se tu podes fazer 
alguma coisa, tem compaixão de nós e 
ajuda-nos.  E Jesus disse-lhe: Se tu podes 
crer; tudo é possível ao que crê.  E logo o 
pai do menino, clamando, com lágrimas, 
disse: Eu creio, Senhor! Ajuda a minha 
incredulidade.  E Jesus, vendo que a 
multidão concorria, repreendeu o espírito 
imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e 
surdo, eu te ordeno: sai dele e não entres 
mais nele.  E ele, clamando e agitando-o 
com violência, saiu; e ficou o menino 
como morto, de tal maneira que muitos 
diziam que estava morto.  Mas Jesus, 
tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se 
levantou.

Acontece que o demônio não havia 
entrado no rapaz naqueles dias, e resistia 
porque aquele corpo era território dele há 
muito tempo, pois o mal entrou na vida do 
rapaz quando ele  ainda era criança.  Por 
isso precisamos guardar nossas crianças 
das brechas que damos, para que o diabo 
não os tome, fazendo deles seu território.  

Assim, devemos acompanhar nossos 
filhos em todas as fases de suas vidas, 
orando com eles e levando-os a amar o 
Senhor.

Jesus aproveitou aquela ocasião para 
desafiar a fé do pai do rapaz, que toma 
uma atitude corretíssima ao pedir a ajuda 
de Jesus a respeito de sua incredulidade. E 
Jesus percebeu que o mesmo espírito 
estava tomando conta da multidão, pois o 
espírito que estava atuando no menino 
estava recebendo a ajuda externa desse 
espírito de incredulidade, que roubava a 
coragem e a fé, promovendo medo e 
frustração.

Jesus não perde tempo e expulsa o 
demônio, bastando uma ordem Dele para 
que toda a influência do espírito de 
incredulidade que dominava aquele 
ambiente fosse destruída.

O espírito de incredulidade ainda 
tenta dar sua última investida, pois a 
libertação foi tão rápida que o menino 
parecia morto, e o povo valorizou só isso, e 
não a libertação do menino.  E assim são 
as pessoas que têm esse espírito de 
incredulidade:  Elas procuram sempre 
alguma falha ao invés de perceberem o 
milagre.

Mas os que têm a fé fazem o que Jesus 
fez: Dão a mão para levantar o que está 
caído.

     
Pr. Paulo Pereira
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Na última quarta-feira, o Tribunal 
Penal Internacional anunciou que irá 
julgar o ex-presidente da Costa do Marfim 
Laurent Gbagbo por crimes contra a 
humanidade. O número de cristãos no 
país equivale a 33% da população de 22 
milhões de habitantes.

Ele será o primeiro ex-chefe de Estado 
julgado pelo tribunal, sob a acusação de 
perseguição política, que teria resultado 
na morte de mais de 3 mil pessoas. Os 
crimes teriam ocorrido durante o impasse 
eleitoral pelo comando do país, entre 
2010-2011.

A Costa do Marfim ainda vive na 
esteira de uma revolução armada que 
dividiu o país ao meio em 2002: o norte é 
controlado por rebeldes, e o sul, pelo 
governo. As pessoas de tribos islâmicas 
d o  n o r t e  d o  p a í s  n ã o  t ê m  s i d o 
re co n h e c i d a s p e l o gove r n o co m o 
c i d a d ã s ,  o  q u e  g e r a  g r a n d e 
descontentamento.

As eleições presidenciais de 2010 
trouxeram mais violência. Os cristãos 
foram acusados de apoiar o presidente e, 
por isso, sofreram grande ataque, mesmo 
aqueles que não tinham envolvimento 

com a política. Os cristãos do norte, 
e s p e c i a l m e n t e  a q u e l e s  q u e  s e 
converteram do islamismo, enfrentam 
algum tipo de pressão por parte da 
sociedade e de suas famílias. O governo, 
no geral, concede e respeita a liberdade 
religiosa.

No dia 11 de junho desse ano, o 
Tribunal Penal Internacional declarou 
que decidiu julgar o ex-presidente após 
a n a l i s a r  d e c l a r a ç õ e s  d e  1 0 8 
t e s t e m u n h a s ,  2 2  m i l  p á g i n a s  d e 
documentos, além de provas em áudio e 
vídeo.

Gbagbo nega as acusações que o 
apontam como principal responsável 
pela onda de violência, após a sua recusa 
em abandonar a Presidência, na qual 
permaneceu dez anos.

Fonte: Revista Portas Abertas e Agência 
Brasil

Banco Santander
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Eu estava correndo e de repente um 
estranho trombou em mim:

- Oh, me desculpe “por favor”, foi a 
minha reação. E ele disse:

-  Ah,  desculpe-me também,  eu 
simplesmente nem te vi!

Nós fomos muito educados um com o 
outro, aquele estranho e eu. Então, nos 
despedimos e cada um foi para o seu lado. 
Mais tarde naquele dia, eu estava fazendo o 
jantar e meu filho parou do meu lado tão em 
silêncio que eu nem percebi. Quando eu me 
virei, tomei o maior susto e lhe dei uma 
bronca.

- Saia do meu caminho filho!
E eu disse aquilo com certa braveza. E ele 

foi embora, certamente com seu pequeno 
coração partido. Eu nem imaginava como 
havia sido rude com ele.

Quando eu fui me deitar, eu podia ouvir 
a voz calma e doce de Deus me dizendo:

- Quando falava com um estranho, 
quanta cortesia você usou! Mas com seu 
filho, a criança que você ama, você nem 
sequer se preocupou com isso! Olhe no chão 
da cozinha, você verá algumas flores perto 
da porta. São flores que ele trouxe para você. 
Ele mesmo as pegou. A cor-de-rosa, a 
amarela e a azul. Ele ficou quietinho para não 
estragar a surpresa e você nem viu as 
lágrimas nos olhos dele. Nesse momento, eu 
me senti muito pequena. E agora, o meu 
coração era quem derramava lágrimas. 
Então eu fui até a cama dele e ajoelhei ao seu 
lado.

- Acorde filhinho, acorde. Estas são as 
flores que você pegou para mim?

Ele sorriu.
- Eu as encontrei embaixo da árvore. Eu 

as peguei porque as achei tão bonitas como 
você! Eu sabia que você iria gostar, 
especialmente da azul.

Eu disse:
- Filho, eu sinto muito pela maneira 

como agi hoje. Eu não devia ter gritado com 
você daquela maneira.

- Ah mamãe, não tem problema, eu te 
amo mesmo assim!

- Eu também te amo. E eu adorei as 
flores, especialmente a azul.

Você já parou pra pensar que, se 
morrermos amanhã, a empresa para qual 
trabalhamos poderá facilmente nos 
substituir em uma questão de dias. Mas as 
pessoas que nos amam, a família que 
deixamos para trás, os nossos filhos, sentirão 
essa perda para o resto de suas vidas. E nós 
raramente paramos para pensar nisso. Às 
vezes colocamos nosso esforço em coisas 
muito menos importantes que nossa família, 
que as pessoas que nos amam, e não nos 
damos conta do que realmente estamos 
perdendo. Perdemos o tempo de sermos 
carinhosos, de dizer um “eu te amo”, de dizer 
um “obrigado”, de dar um sorriso, ou de dizer 
o quanto cada pessoa é importante para nós. 
Ao invés disso, muitas vezes agimos 
rudemente, e não percebemos o quanto isso 
machuca os nossos entes queridos.

A família é o nosso maior bem!

facebook.com/ComunidadeAmaivosamaivos_cfrj@msn.com
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Marcos 5:22 ao 24 -  E eis que 
chegou um dos principais da 

sinagoga, por nome Jairo, e, 
vendo-o, prostrou-se aos seus pés 
e rogava-lhe muito, dizendo: Minha 
filha está moribunda; rogo-te que 
venhas e lhe imponhas as mãos para 
que sare e viva.  E foi com ele, e 
seguia-o uma grande multidão, que o 
apertava.

Jairo se prostrou diante de Jesus, 
mas um judeu só se prostra diante de 
Deus; com essa atitude e com suas 
palavras, Jairo manifesta o dom de fé, 
pois sendo um dos principais da 
sinagoga, jamais poderia se prostrar 
diante de um homem.  

 
Jesus manifesta o ministério 

Profético e Pastoral

Marcos 5:25 ao 27 -  E 
certa mulher, 

que havia doze anos tinha um fluxo de 
sangue, e que havia padecido muito com 
muitos médicos, e despendido tudo 
quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, 
antes indo a pior,  ouvindo falar de Jesus, 
veio por detrás, entre a multidão, e tocou 
na sua vestimenta.

Aqui o dom da fé é mais uma vez 
manifestado, mas agora ele tem uma 
fonte; a mulher ouviu falar de Jesus e a fé 
vem pelo ouvir a palavra de Deus.

Marcos 5:28 ao 34 - Porque dizia: Se 
tão somente tocar nas suas vestes, 
sararei.  E logo se lhe secou a fonte do seu 
sangue, e sentiu no seu corpo estar já 
curada daquele mal.  E logo Jesus, 
conhecendo que a virtude de si mesmo 
saíra, voltou-se para a multidão e disse: 
Quem tocou nas minhas vestes?  E 
disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a 
multidão te aperta, e dizes: Quem me 
tocou?  E ele olhava em redor, para ver a 
que isso fizera.  Então, a mulher, que sabia 
o que lhe tinha acontecido, temendo e 
tremendo, aproximou-se, e prostrou-se 
diante dele, e disse-lhe toda a verdade.  E 
ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai 
em paz e sê curada deste teu mal.
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A q u e l a  m u l h e r  t i n h a  u m a  f é 
magnífica, mas ela tinha também um 
fluxo em sua alma.  Ela havia passado por 
um longo processo de tratamento com  
médicos; entretanto, como só piorava, 
gastou todo o seu dinheiro, pois sua 
doença lhe tirou tanto os bens como a 
honra, mas não lhe t irou a vida. E 
enquanto há vida, há esperança; mas 
quando a esperança acaba, a palavra de 
Deus gera fé para um grande milagre, pois 
o que aciona o milagre não é a esperança, 
mas a fé (Leia Hebreus 11:6; Romanos 
4:16 ao 22).

O dom de cura fluiu de Jesus para a 
mulher por causa do dom da fé gerado 
pela palavra; mas a mulher, apesar de 
curada, precisava ter restaurada a sua 
dignidade e o que ela achava que não 
precisava Jesus viu - Porque Jesus é assim:  
Ele vê a necessidade que temos e que não 
somos capazes de ver - mas para curar a 
autoest ima daquela mulher,  ser ia 
necessário expor sua vida diante de 
todos.

Jesus pára a multidão, interrompe sua 
i d a  à  c a s a  d e  J a i r o  ( q u e  e s t a v a 
desesperado), só para curar naquele 
instante uma alma que passava por doze 
anos de humilhação e vergonha; e a 
mulher que já não tinha mais nada a 
perder, se apresenta diante da multidão e 
conta a sua vida e o milagre que acabara 

de receber.  Jesus manifesta então o 
ministério pastoral, porque a mulher que 
carregava o fardo da humilhação é alguém 
muito importante no meio da multidão, e 
quem não era nada se tornou em “alguém 
e depois mais ainda, filha” e agora não só 
curada, mas restaurada e em Paz.  

 
Em Jesus há tempo para tudo

Marcos 5:35 ao 43 - Estando ele ainda 
falando, chegaram alguns do principal da 
sinagoga, a quem disseram: A tua filha 
está morta; para que enfadas mais o 
Mestre?  E Jesus, tendo ouvido essas 
palavras, disse ao principal da sinagoga: 
Não tema, crê somente.  E não permitiu 
que alguém o seguisse, a não ser Pedro, e 
Tiago, e João, irmão de Tiago.  E, tendo 
chegado à casa do principal da sinagoga, 
viu o alvoroço e os que choravam muito e 
pranteavam.  E, entrando, disse-lhes: Por 
que vos alvoroçais e chorais? A menina 
não está morta, mas dorme.  E riam-se 
dele; porém ele, tendo-os feito sair, 
tomou consigo o pai e a mãe da menina e 
os que com ele estavam e entrou onde a 
menina estava deitada.  E, tomando a mão 
da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que, 
traduzido, é: Menina, a ti te digo: levanta-
te.  E logo a menina se levantou e andava, 
pois já tinha doze anos; e assombraram-se 
com grande espanto.  E mandou-lhes 
expressamente que ninguém o soubesse; 
e disse que lhe dessem de comer.
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Depois dessas maravilhas, vem uma 
notícia ruim para um homem cuja fé ia 
somente até a imposição de mãos e cura, 
mas que jamais havia vencido a morte. E a 
sua fé, até onde vai? 

Quando Jesus traz uma palavra de fé 
para Jairo, os que estavam em sua casa 
riram de Jesus; assim, Ele mandou tirar 
todos que poderiam minar a fé de Jairo - E 
também nós devemos proceder assim, 
devemos tirar de nossa vida tudo que 
possa roubar a nossa fé.

J a i r o  f i c o u  c o m  J e s u s  e  s e u s 
discípulos, que comparti lhavam da 
mesma fé .   Os que não tem fé se 
espantam, mas os que a têm glorificam a 
Deus (Lucas 18:43).  

Pr. Paulo Pereira

 
                .

Certo dia, um amigo abriu a gaveta da 
mesa de cabeceira da sua esposa e 
apanhou um pacote embrulhado em papel 
de arroz.

“Este – disse o meu amigo – não é um 
pacote qualquer, é uma peça íntima, uma 
lingerie finíssima”.

Abriu o pacote, jogou fora o papel, 
pegou a peça, e acariciou a seda macia.

“Ela comprou esta lingerie a primeira 
vez que estivemos em New York, há 9 anos. 
Nunca a usou.”

“Estava esperando a ocasião especial 
para usá-la. Acho que a hora chegou.”

Aproximou-se da cama e colocou a 
lingerie perto de outros objetos que levaria 
para o velório. Sua esposa havia morrido de 
repente.

Ele olhou para mim e disse:
“Nunca guardes nada à espera de uma 

ocasião especial, cada dia que vivemos, é 
uma ocasião especial”.

Ainda estou pensando nas palavras que 
ele me disse e como mudaram a minha 
vida.

Agora leio mais, e dedico menos tempo 
à limpeza da casa.

Sento-me na varanda e admiro a 
paisagem, sem reparar se o jardim tem ou 
não ervas daninhas.
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Passo mais tempo em companhia da 
minha família e dos meus amigos, e bem 
menos tempo trabalhando para ganhar 
dinheiro.

Dei-me conta que a vida é um conjunto 
de experiências para serem apreciadas e 
não sobrevividas.

Agora já não guardo quase nada.
Uso os copos de cristal todos os dias. 

Visto roupas novas para ir fazer compras no 
supermercado, se estiver com vontade de 
vesti-las. Não guardo o melhor frasco de 
perfume para as festas especiais, mas uso 
quando quero sentir a sua fragrância.

As frases “um dia…” e “um dia destes…”, 
estão desaparecendo do meu vocabulário.

Não sei o que a esposa do meu amigo 
teria feito, se soubesse que não haveria 
amanhã, o mesmo “amanhã” que todos nós 
levamos tão pouco a sério.

Se ela soubesse, talvez poderia ter 
falado com todos os seus familiares e 
amigos mais próximos. Ou, talvez, poderia 
ter chamado os velhos amigos para se 
desculpar, para fazer as pazes pelos mal-
entendidos do passado.

São estas pequenas coisas da vida não 
cumpridas que me chateariam se soubesse 
que tenho as horas contadas.

Pensar que deixei de abraçar os bons 
amigos que “um dia destes” reencontraria,

Me deixaria ainda mais triste, saber que 
deixei de dizer aos meus filhos e irmãos, 
com suficiente frequência, o quanto os amo.

Agora procuro não retardar ou esquecer 
algo mais que poderia acrescentar sorrisos 
de felicidade e alegria à minha vida.

Cada dia que passa, digo para mim 

mesmo, que este é um dia muito especial.
Cada dia, cada hora, cada minuto que 

passa… é especial.
Tire as expressões “um dia…” e “um dia 

destes…”, do seu vocabulário…
Aproveite cada minuto que você tem 

para apreciar as bênçãos que Deus lhe dá…
Aproveite a família, os amigos, os 

colegas de trabalho, a natureza, os bens que 
você tem…

Em PV 27:1, está escrito: “N ÃO 
presumas do dia de amanhã, porque não 
sabes o que ele trará”.

Não deixe pra amanhã o abraço amigo, o 
consolo, o sorriso, o pedido de perdão, a 
reconciliação com Deus…

Simplesmente porque amanhã pode ser 
tarde demais…

Em Marcos 13,33 o Senhor nos diz 
“vigiai e orai; porque não sabeis quando 
chegará o tempo”

Vigie vivendo verdadeiramente o amor 
que Deus quer que você viva!

V i g i e  b u s c a n d o  n a  P a l a v r a  o 
conhecimento necessário para que sua fé 
seja acrescentada!

Vigie vivendo com a qualidade que Deus 
quer que você viva!

E se por acaso as preocupações e os 
problemas tentarem roubar a sua paz 
lembre-se de Mt 6: 31-33: “Não andeis 
inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que 
beberemos, ou com que nos vestiremos. De 
certo vosso Pai celestial bem sabe que 
necessitais de todas estas coisas; Mas, 
buscai primeiro o reino de Deus, e a sua 
justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas”.

facebook.com/ComunidadeAmaivosamaivos_cfrj@msn.com
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Perdendo a fé

João 21: 3 - Disse-lhes Simão 
Pedro: Vou pescar. Responderam-
lhe: Nós também vamos contigo. 
Saíram e entraram no barco; e 
naquela noite nada apanharam.

 Quando perdemos a fé, voltamos 
às praticas antigas.    Ao sentirmos 
desejo por velhos pecados, é sinal de 
que a natureza caída que ainda está 
em nós se manifesta, querendo 
assumir novamente o controle de 
nossas vidas; mas as coisas velhas já 
passaram e eis que tudo se fez novo. 

 Restauração 

João 21: 4 - Mas ao romper 
d a  m a n h ã ,  J e s u s  s e 

apresentou na praia; 
t o d a v i a  o s 

discípulos não sabiam que era ele.

 Existem momentos que só podemos 
contar com Jesus.

 João 21: 5 - Disse-lhes, pois, Jesus: 
Filhos, não tendes nada que comer? 
Responderam-lhe: Não.

 Jesus vai diretamente às nossas 
necessidades materiais.

João 21: 6 - Disse-lhes ele: Lançai a 
rede à direita do barco, e achareis. 
Lançaram-na, pois, e já não a podiam 
puxar por causa da grande quantidade de 
peixes.

 Apesar de Jesus estar na praia com o 
pão e o peixe, Ele não facilita para seus 
discípulos, pois os manda ir pescar.  Esse 
fato remete à lembrança de Pedro (que o 
negou), que levou os outros para pescar e 
que estava totalmente despido.

 Para que haja uma restauração plena, 
é necessário lembrarmos onde tudo 
começou. 

João 21:7 - Então aquele discípulo a 
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quem Jesus amava disse a Pedro: Senhor.  
Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o 
Senhor, cingiu-se com a túnica, porque 
estava despido, e lançou-se ao mar;

 Alguém precisa nos alertar

 João 21: 9 - Ora, ao saltarem em terra, 
viram ali brasas, e um peixe posto em cima 
delas, e pão.

  Jesus manifesta o dom de maravilhas 
com essa pesca, mas é capaz de alimentar 
seus discípulos sem a ajuda de ninguém.

João 21: 10 - Disse-lhes Jesus: Trazei 
alguns dos peixes que agora apanhastes.

 Jesus deseja que venhamos a desfrutar 
do seu milagre.

João 21:11 -  Entrou Simão Pedro no 
barco e puxou a rede para terra, cheia de 
cento e cinquenta e três grandes peixes; e, 
apesar de serem tantos, não se rompeu a 
rede.

  Quando Jesus realizou a primeira 
pesca milagrosa as redes se romperam - a 
rede representa as nossas vidas - pois 
quando Jesus chamou os discípulos eles 
ainda não estavam preparados, mas agora 
estão, porque estarão prestes a ver como 
se restaura um caído. 

Restaurando com amor

João 21:15 ao 17 - Depois de terem 
comido, perguntou Jesus a Simão Pedro:  
Simão, filho de João, amas-me mais do que 
estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor; tu 
sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta os 
meus cordeirinhos.

 Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de 
João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, 
Senhor; tu sabes que te amo. Disse-lhe: 
Pastoreia as minhas ovelhas.

 Perguntou-lhe a terceira vez: Simão, 
filho de João, amas-me? Entristeceu-se 
Pedro por lhe ter perguntado pela terceira 
vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, 
tu sabes todas as coisas; tu sabes que te 
amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas 
ovelhas.

 Jesus chama Pedro para um momento 
com ELE (creio que Jesus tenha colocado 
as mãos sobre o ombro de Pedro e olhado 
em seus olhos, com o mesmo olhar de 
quando Pedro o traiu).  

Jesus chamou Pedro pelo nome que 
tinha antes de Pedro o negar por três 
vezes; e por três vezes Jesus perguntou: 
Você me ama?

Pr. Paulo Pereira

PLANO DE LEITURA
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2ª feira – Cânticos 01, 02, 03  /  3ª feira – Cânticos 04, 05, 06
4ª feira – Cânticos 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: Trigésima terceira semana
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QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

Rona*, uma muçulmana que se 
converteu ao cristianismo, recentemente 
deixou de participar do Kitab (estudo da 
Bíblia) e comunhão com outros cristãos 
depois que seu tio ameaçou aleijá-la por 
causa de sua nova fé". Depois que 
recebemos essa informação, Rona já não 
podia ser contactada", disse o contato da 
Portas Abertas no sul das Filipinas. "Ela e 
os outros Tausugs novos convertidos 
e s t a v a m  m u i t o  e m p o l g a d o s  e m 
compartilhar o evangelho. Em pouco 
tempo, vários grupos de estudo Kitab 
foram abertos em outras áreas."

R o n a  e s t a v a  e n t r e  o s  1 7  e x -
muçulmanos que foram batizados em 
abril passado. Eles pertencem à tribo 
Tausug, o mais leal dos 13 grupos 
muçulmanos no sul das Filipinas, quando 
se trata de preservar princípios e práticas 
islâmicas. Um casal Tausug que também 
se converteu ao cristianismo iniciou 
estudos bíblicos em sua casa. O marido 
era um l íder muçulmano. "Muitos 
vizinhos se aproximam do casal para 
aconselhamento espiritual", informou a 
fonte da Portas Abertas. "Eles ensinam a 
Palavra de Deus durante todo o dia. Eles 
não conseguem mais trabalhar. O marido 
disse que ele mesmo precisa de alimento 

espiritual."
Ruth*, uma trabalhadora filipina 

cristã, vem alimentando a fé de Tausugs 
que se tornaram cristãos. No entanto, ela 
m a n i fe sto u  p re o c u p a çã o s o b re  a 
segurança desses irmãos. Seus parentes, 
por exemplo, sabem o lugar onde eles se 
encontraram para estudo da Bíblia e 
comunhão.

"Eles estão procurando um lugar novo, 
mais seguro para atender à oração e 
discipulado. Ore para que Ruth saiba o 
que fazer, especialmente ao ministrar e 
liderar os cristãos Tausugs", afirmou o 
contato da Portas Abertas.
* N o m e s  a l t e ra d o s  p o r  ra zõ e s  d e 
segurança. (Portas Abertas 23/jun/2014
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Se um homem tiver cem ovelhas, e 
uma se desviar e se perder, que fará ele? 
Não deixará as outras noventa e nove, e 
sairá pelos montes em busca da perdida? S. 
Mat. 18:12 (A Bíblia Viva).

L o u i s  P a s t e u r ,  o  f a m o s o 
microbiologista francês que descobriu que 
a maioria das doenças é causada por 
g e r m e s ,  d e d i c o u - s e  à  b u s c a  d o 
conhecimento. Cria, entretanto, na 
existência de valores espirituais que 
transcendem a ciência.

Em 1849, Pasteur casou-se com Marie 
Laurent, uma de suas assistentes de 
laboratório. Tiveram cinco filhos. Três 
morreram na infância. Dezenove anos 
mais tarde, ele sofreu uma lesão vascular 
cerebral por excesso de trabalho e ficou 
parcialmente paralisado.

Quando estourou a guerra franco-
prussiana em 1870, o único filho de 
Pasteur, Jean Batiste, foi convocado para 
s e r v i r  s e u  p a í s  e  e n v o l v e u - s e  n a 
catastrófica derrota do exército francês em 
Metz. Depois de semanas sem receber 
notícias do rapaz, Pasteur deixou seu agora 
famoso laboratório em Paris e foi procurá-
lo. A despeito de sua paralisia parcial, 
Pasteur seguiu mancando na direção norte 
à procura do filho. As estradas estavam 

congestionadas com soldados derrotados 
e errantes. A jornada foi árdua, mas depois 
de muitas perguntas Pasteur localizou a 
unidade de seu filho. Um oficial contou-lhe 
então a desanimadora notícia: de um 
grupamento original de 1.200 homens, 
menos de 300 haviam sobrevivido.

Mas Pasteur não desistiu. Continuou 
avançando por estradas cheias de cavalos 
mortos e homens sofrendo de fr io 
e n r e g e l a n t e  e  g a n g r e n a .  C h e g o u 
finalmente ao local onde um soldado 
estava enrolado até os o lhos num 
s o b re t u d o p e s a d o ;  m a l  p o d i a  s e r 
r e c o n h e c i d o  e m  s e u  e s t a d o  d e 
definhamento. Era Jean Batiste! Pai e filho, 
comovidos demais para falar, abraçaram-
se em silêncio.

Na guerra entre as forças do bem e do 
mal, muito filho, muita filha já sofreu 
derrotas catastróficas nas mãos do inimigo 
das almas. E muitos, como o filho de 
Pasteur, mal podem ser reconhecidos por 
causa dos estragos do pecado. Alguns 
cristãos professos, até mesmo pais, talvez 
creiam que esses filhos errantes se 
encontrem além da esperança. Mas 
mesmo que eles se esqueçam (ver Isa. 
49:15), o Bom Pastor e os pais fiéis nunca 
se esquecerão, mesmo que por vezes 
tenham de administrar um amor severo.)

facebook.com/ComunidadeAmaivosamaivos_cfrj@msn.com
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1 Coríntios 12:4-5 - Ora, há 
diversidade de dons, mas o Espírito 
é o mesmo.  E há diversidade de 
ministérios, mas o Senhor é o 
mesmo.

Sem o Espírito, é impossível 
receber os ministérios e os dons. (leia 
1 Coríntios 12:1 ao 11)

 O Espírito precisa ser reverenciado, 
adorado e procurado por cada membro 
do corpo de Cristo com muita sede e 
amor.

 A ação plena é do Espírito Santo. 
(Efésios 4:3 e 4)

 Jesus nos deu o Espírito Santo.

João 14:15 ao 18 - Se me amardes, 
guardareis os meus mandamentos.  E 
eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 

Consolador,  para  que fique 
convosco para sempre, 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.  Não vos 
deixarei órfãos; voltarei para vós.

Princípios para recebimento do Espírito 
Santo:

Amar a Jesus e guardar os seus 
mandamentos. (Filipenses 1:19)

É Jesus que intercede para que 
recebamos o Espírito Santo. (João 15:26 e 
João 16:7)

O Espírito Santo é exatamente como 
Jesus, o consolador.

O Espírito Santo sempre age na verdade 
e de acordo com a palavra. (João 14:26)

Precisamos conhecer o Espírito Santo 
como amigo, nosso guia, Senhor e Deus. 
(Atos 5:3 e 4)

O Espírito Santo e o mundo não se 
relacionam.

O Espírito Santo nos ama muito além de 
nossos pais e nunca desiste de nós. 
(Filipenses 1:6)

Pr. Paulo Pereira
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"De todos os lados somos pressionados, 
mas não desanimados; ficamos perplexos, 
mas não desesperados." 2 Coríntios 4.8

Um pastor que foi preso por causa de 
sua fé escreveu a seguinte carta para sua 
esposa: 

"Deus, por sua santa vontade, prolongou 
minha sentença para cinco anos e quatro 
meses. Eu espero ansiosamente o dia de estar 
novamente com você, minha querida esposa, 
com os nossos filhos e com o povo da igreja. 

Minha querida ouça-me, não somente 
como esposa, mas como uma cristã que 
compreende quem Deus é e o quanto são 
profundos e misteriosos os seus caminhos. 
Aqui, neste lugar, Deus tem me feito não 
somente um sofredor por amor a ele, mas 
também um prisioneiro de seu indescritível 
amor e graça.

Logo que me trouxeram preso, pensei 
que o diabo havia prevalecido sobre a igreja e 
sobre mim. Mas não levou sequer um dia 
para que o Senhor me mostrasse que ele é 
um Deus soberano e que controla todas as 
coisas, inclusive aqui na prisão.

No momento em que entrei em minha 
cela, um prisioneiro me chamou e disse: 

'Pastor, todos aqui dentro não são salvos. Sua 
presença aqui é muito necessária.' Portanto, 
no meu primeiro dia preso, teve início meu 
trabalho evangelístico.

Minha querida esposa, eu a amo mais do 
que consigo expressar. Por favor, ajude as 
crianças a compreenderem que estou aqui 
como prisioneiro de Cristo, pela causa de seu 
evangelho."

Pedido de oração - Ore para que Deus 
conceda paciência, resistência e firmeza aos 
cristãos que estão presos. Peça para que a 
resistência daqueles que servem o Senhor 
fielmente, em meio aos problemas, possa 
servir de testemunho para o seu nome.

Portas Abertas, 01 jul 2014
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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 quarta semana

MISSÕES

SEGUIDOR DE JESUS 
ATÉ DENTRO DA PRISÃO
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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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ESTAMOS EM OBRASGOSTARIA DE RECEBER
O GRUPO DE RESGATE
EM SUA CASA OU NA
CASA DE ALGUÉM?
PROCURE A EQUIPE

DO PR. LÓI

Orlando Neto 04/07

Michelle Nunes 09/07

Marta Machado 12/07

PARABÉNS PARA
Marly Lacerda 23/07

Januária Garcia 25/07

Hugo Perez 25/07

INSCRIÇÕES 
(PRÉ-MATRÍCULAS)

DO SEMINÁRIO EETAD
PROCURAR A IRMÃ 

ALESSANDRA
VOCÊ

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo 

ENCONTRO COM DEUS? 

Informe-se com a Pra. Tânia
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A VISITA DE JESUS
Era uma noite iluminada. Um anjo 

apareceu a uma família muito rica e falou para 
a dona da casa.

- Estou te trazendo uma boa notícia: Esta 
noite o Senhor Jesus virá visitar a tua casa.

Aquela senhora ficou entusiasmada. 
Jamais acreditara ser possível que esse milagre 
acontecesse em sua casa.

Tratou de preparar uma excelente ceia 
para receber a Jesus. Encomendou frangos, 
assados, conservas,  saladas e vinhos 
importados.

De repente, tocou a campainha. Era uma 
mulher com roupas miseráveis, com aspecto 
de quem já sofrera muito.

- Senhora, disse a pobre mulher, será que 
não teria algum serviço para mim? Tenho fome 
e tenho necessidade de trabalhar.

- Ora bolas, retrucou a dona da casa - Isso 
são horas de vir me incomodar? Volte outro 
dia, Agora estou muito atarefada com uma 
ceia para uma visita muito importante. A 
pobre mulher se foi. Pouco mais tarde, um 
homem, sujo de graxa, veio bater-lhe à porta:

- Senhora, falou ele, o meu caminhão 
quebrou bem aqui na esquina. Não teria a 
senhora, por acaso, um telefone para que eu 
pudesse me comunicar com um mecânico?

A senhora, como estava ocupadíssima em 
limpar as pratas, lavar os cristais e os pratos de 
porcelana, ficou muito irritada.

- Você pensa que minha casa é o que? Vá 
procurar um telefone público. Onde já se viu 
incomodar as pessoas dessa maneira? Por 
favor, cuide para não sujar a entrada da minha 
casa com esses pés imundos!

E a anfitriã continuou a preparar a ceia. 
Abriu latas de caviar, colocou achampanhe na 
geladeira, escolheu na adega os melhores 
vinhos e preparou os coquetéis. Nesse meio 
tempo, alguém lá fora bate palmas.

- Será que agora está chegando Jesus?- 
pensou ela emocionada.

E com o coração batendo acelerado, foi 
abrir a porta. Mas se decepcionou. Era um 
menino de rua, todo sujo e mal vestido.

- Senhora, estou com fome. Dê-me um 
pouco de comida!

- Como é que eu te dar comida, se nós 
ainda não ceamos? Volta amanhã, porque esta 
noite estou muito atarefada, não posso te dar 
atenção.

Finalmente a ceia ficou pronta. Toda a 
família esperava, emocionada, oilustre 
visitante. Entretanto, as horas iam passando e 
Jesus não aparecia.

Cansados de tanto esperar, começaram a 
tomar aqueles coquetéis especiais que, pouco 
a pouco, já começaram a fazer efeito naqueles 
estômagos vazios,até que o sono fez com que 
se esquecessem dos frangos, assados e de 
todos os pratos saborosos.

Na manhã seguinte, ao acordar, a senhora 
se viu, com grande espanto, na presença do 
anjo.

- Será que um anjo é capaz de mentir? 
gritou ela. Eu preparei tudo esmeradamente, 
aguardei a noite inteira e Jesus não apareceu. 
Porque você fez isso comigo? Porque essa 
brincadeira?

- Não fui eu que menti. Foi você que não 
teve olhos pra enxergar, explicou o anjo.

- Jesus esteve aqui em sua casa por três 
vezes: Na pessoa da mulher pobre, na pessoa 
do caminhoneiro e na pessoa do menino 
faminto, mas a senhora não foi capaz de 
reconhecê-lo e acolhe-lo em sua casa.

Em Mateus 25.40, Jesus diz: 
Todas as vezes que vocês deixaram de 

ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi 
a mim que deixaram de ajudar.”
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Mateus 3:16-17 - Batizado que foi 
Jesus, saiu logo da água; e eis que se 
lhe abriram os céus, e viu o Espírito 
Santo de Deus descendo como uma 
pomba e vindo sobre ele;  e eis que 
uma voz dos céus dizia: Este é o meu 
Filho amado, em quem me comprazo.

Neste texto, o Pai dá testemunho do 
filho junto com o Espírito Santo, mas o 
Espírito se manifesta como pomba sobre 
Jesus, pois Ele não havia pecado -  a 
pomba é um símbolo de pureza e 
simplicidade. Mas quando o Espírito 
Santo desceu sobre os discípulos no dia 
de Pentecostes, tomou a forma de 
línguas de fogo, ficando claro que uma 

das ações do Espírito sobre a igreja é 
purificar através do fogo.

O Espírito Santo e o Pai na 
Criação

Genesis 1:1-2 - No princípio criou Deus os 
céus e a terra.  A terra era sem forma e vazia; 
e havia trevas sobre a face do abismo, mas o 
Espírito de Deus pairava sobre a face das 
águas.

Note que, enquanto o Pai dá a ordem da 
criação, o Espírito Santo traz à existência os 
elementos: Luz, água, terra, etc.

O Pai promovendo a restauração pelo 
Espírito Santo

Leia todo o capitulo 37 do livro de Ezequiel, 
dando atenção especial para os versículos 1 
e 14. 

Todo desejo do Pai é realizado pelo seu 
Espírito, que se manifesta livremente da 
forma que só o Pai sabe como quer.

Amados, existem mais de quinhentos textos 
onde toda a ação do Pai foi manifesta pelo 
Espírito Santo.

Jesus e o Espírito Santo

Isaias 61:1 - O Espírito do Senhor Deus está 
sobre mim, porque o Senhor me ungiu para 
pregar boas-novas aos mansos; enviou-me a 
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O ESPÍRITO SANTO 
ATUANDO JUNTO 
COM O PAI, O FILHO 
E A IGREJA



restaurar os contritos de coração, a proclamar 
liberdade aos cativos, e a abertura de prisão 
aos presos; (favor ler até o versículo 6)

Eis aqui a profecia de que tudo que Jesus fosse 
realizar seria pelo Espírito Santo.

Jesus na tentação

Mateus 4:1 - Então foi conduzido Jesus pelo 
Espírito ao deserto, para ser tentado pelo 
Diabo.

Em nenhum momento do seu ministério, 
nem mesmo na cruz, Jesus esteve só. Vejam o 
que Deus, o Pai, diz do Espírito Santo em 
Zacarias 4:6 e veja o que Jesus diz do Espírito 
Santo em Mateus 12:32.

O Espírito Santo na cruz

Hebreus 9: 14 - Quanto mais o sangue de 
Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a 
si mesmo imaculado a Deus, purificará das 
obras mortas a vossa consciência, para 
servirdes ao Deus vivo?

O Espírito Santo e a Igreja

Apocalipse 22:17 - E o Espírito e a noiva dizem: 
Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem 
sede, venha; e quem quiser, receba de graça a 
água da vida.

Pr. Paulo Pereira

PLANO DE LEITURA
PLANO DE LEITURA
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2ª feira – Isaías 34, 35, 36  /  3ª feira – Isaías 37, 38, 39
4ª feira – Isaías 40, 41, 42  /  5ª feira – Isaías 44, 45, 46  
6ª feira – Isaías 47, 48, 49  /  Sábado – Isaías 50, 51, 52

Domingo – Isaías 53, 54, 55
Período atual: Trigésima quinta semana

Banco Santander

agência 3071 c/c 13000243-6

Informe o depósito na

secretaria ou pelo email

Amaivos_CFRJ@msn.com

ESTAMOS EM OBRAS

Samara de Oliveira 18/07

Nilo Sérgio 20/07

PARABÉNS PARA

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

DO PR. LÓI



AGENDA SEMANAL
AGENDA SEMANAL

twitter.com/AmaivosCaboFrio

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

Autoridades do governo destruíram a 
Igreja Sudanesa de Cristo no norte de Cartum, 
que reunia mais de 600 pessoas. 70 
funcionários estatais participaram da 
demolição no dia 1º de julho

A justificativa para a ação é que o governo 
pretende usar o terreno para a construção de 
habitações para pessoas de baixa renda. A 
administração da igreja pediu para que a 
demolição fosse adiada até o final da estação 
chuvosa, mas as autoridades se recusaram a 
conceder o pedido.

"Nós fizemos o nosso melhor para 
promover um encontro entre os ministros da 
igreja e autoridades responsáveis pela 
demolição, mas sem sucesso", relataram 
cristãos locais.

"Em abril de 2013, o ministro sudanês 
para Assuntos Religiosos anunciou que não 
seria concedida nenhuma licença para permitir 
a construção de novas igrejas.  [Essa 
informação foi divulgada] menos de dois anos 
após o Sudão do Sul, predominantemente 
cristão, formar um país independente", 
informou a CNN.

Os cristãos membros da Igreja Sudanesa 
de Cristo estão, agora, sem um local para 
cultuar.

Fonte: Portas Abertas e CNN

Em 22 de junho, Maria Yusuf, da cidade 
de Boreda, na Etiópia, foi morta depois que 
seu marido a espancou por sua recusa a se 
retratar de sua fé cristã

Quando se casou, Maria era muçulmana. 
Ela se converteu ao cristianismo há dois anos – 
as pessoas que se convertem do islamismo são 
muitas vezes colocadas sob forte pressão para 
se retratar de sua fé.

Um cristão, conhecido de Maria, chegou 
ao local do crime pouco antes de sua morte, a 
tempo de ouvi-la dizer repetidamente: "Ele me 
matou." O marido foi preso e a autópsia de 
Maria ainda não foi divulgada ao público.

De acordo com o contato da Portas 
Abertas no país, Maria sofreu espancamentos 
regulares do marido por se converter ao 
cristianismo, uma situação que ela já havia 
denunciado à polícia. Apesar de os cristãos 
formarem a maioria da população na área, a 
comunidade vem enfrentando pressão 
considerável de muçulmanos e autoridades 
locais.

Fonte: Portas Abertas Internacional

Para mais notícias missionárias
acesse o site do Portas Abertas:

www.portasabertas.org.br

MISSÕES
GOVERNO DO 

SUDÃO DESTRÓI IGREJA

MULHER ETÍOPE É MORTA 
POR CONVERSÃO CRISTÃ
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PARA REFLETIR

O 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, como era 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: 

– Este 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. 
Tranquilize-se e seja feliz!
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Lc 12:49-50 - Eu vim para lançar 
fogo sobre a terra e bem quisera que já 
estivesse a arder. Têm, porém, um 
batismo com o qual hei de ser batizado; e 
quanto me angustio até que o mesmo se Jesus usou, no ensino 
realize!sobre o Espírito Santo, vários 

símbolos.  
Note que Jesus coloca como 

sendo Ele a receber o batismo de fogo, Ele falou de “rios de água viva”
mas Ele se refere ao seu corpo - a igreja, 
pois esse batismo é o ponto culminante Jo 7:37-39 - No último dia, o 
da intimidade da igreja com Jesus.  grande dia da festa, levantou-se 

 Jesus e exclamou: Se alguém tem 
“O vento sopra onde quer”sede, venha a mim e beba. Quem crer 

em mim, como diz a Escritura, do seu 
interior fluirão rios de água viva. Isto Jo 3:8 - O vento sopra onde quer, 
ele disse com respeito ao Espírito que ouves a sua voz, mas não sabes donde 
haviam de receber os que nele vem, nem para onde vai; assim é todo o 
cressem; pois o Espírito até aquele que é nascido do Espírito.
momento não fora dado, porque Jesus 
não havia sido ainda glorificado. Ninguém pode ver o vento, só os seus 

efeitos.
Aqui, Jesus está se colocando  

como um dos elementos mais Jesus declarou: “O Espírito do 
importantes para a sobrevivência do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu”
ser humano; fica bem claro que, 

quem bebe Dele se torna uma Lc 4:18-19 - O Espírito do Senhor 
fonte de água viva como os rios. está sobre mim, pelo que me ungiu para 

 evangelizar os pobres; enviou-me para 
“Vim lançar fogo na proclamar libertação aos cativos e 

terra” restauração da vista aos cegos, para pôr 

SÍMBOLOS DO ESPÍRITO 
SANTO (PARTE 1)
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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 sétima semana

Banco Santander

agência 3071 c/c 13000243-6

Informe o depósito na

secretaria ou pelo email

Amaivos_CFRJ@msn.com

ESTAMOS EM OBRAS

Nicole 20/07

Cristiano Jordão 21/07

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

DO PR. LÓI

VOCÊ

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo 

ENCONTRO COM DEUS? 

Informe-se com a Pra. Tânia

em liberdade os oprimidos, e apregoar o natureza. 
 ano aceitável do Senhor.
O médico Lucas, autor dos Atos dos 

Apóstolos, usou, quando escreveu sobre o Sem a unção do Espírito Santo, 
milagre do Pentecostes, dois símbolos: o nada anda e nada acontece; assim, quem 
vento (cf. At 2:2) e as “línguas de fogo” (cf. desejar ter uma vida de milagres deverá 
At 2:3- 4). buscar dependência total do Espírito 

Santo, senão sua vida será vazia. 
At 2:2 - de repente, veio do céu um  

Falou ainda da necessidade de levar som, como de um vento impetuoso, e 
azeite nas vasilhas encheu toda a casa onde estavam 

assentados. E apareceram, distribuídas 
Mt 25:2-4 - Cinco dentre elas eram entre eles, línguas, como de fogo, e pousou 

néscias, e cinco, prudentes. As néscias, ao uma sobre cada um deles. Todos ficaram 
tomarem as suas lâmpadas, não levaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar 
azeite consigo; no entanto, as prudentes, em outras línguas, segundo o Espírito lhes 
além das lâmpadas, levaram azeite nas concedia que falassem.
vasilhas.  

 O vento e o fogo: O vento mexe 
 Azeite é o elemento extraído das com toda a estrutura e o fogo consome 

azeitonas que foram retalhadas e toda impureza. 
prensadas; assim, nunca haverá unção na 

Pr. Paulo Pereiravida dos que não buscam com sinceridade 
e temor e são aprovados nas tribulações.

 
 Quando Jesus foi batizado nas 

águas, o Espírito Santo desceu sobre Ele 
em forma corpórea de uma pomba(cf. Lc 
3:22; Jo 1:33)

 
Lc 3:22 - e o Espírito Santo desceu 

sobre ele em forma corpórea como pomba; 
e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu 
Filho amado, em ti me compraz.

Cada indivíduo receberá o Espírito 
de acordo com sua a natureza; assim, Jesus 
o recebe em forma de pomba, pois a 
santidade e a mansidão fazem parte da sua 
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No 14º país mais opressor ao vieram da área da floresta Sambisa (onde 
cristianismo, desde 2013, os níveis de acredita-se que o Boko Haram mantém 
v i o l ê n c i a  c o n t r a  o s  c r i s t ã o s  algumas das mais de 200 meninas 
permaneceram extremamente elevados, sequestradas em abril). Fontes da Portas 
com centenas de casos de agressão física, Abertas no norte da Nigéria relataram que 
a destruição de cerca de 300 igrejas e a pelo menos 27 pessoas morreram nesse 
morte de 612 cristãos último ataque. Muitas pessoas fugiram 

para as cidades de Lassa e Chibok.
Na última semana, homens armados, 

suspeitos de serem membros do grupo Pedidos de oração
radical Boko Haram, invadiram a vila cristã 
denominada Dille, em Askira-Uba, no sul     Ore para que a graça de Deus seja 
do estado de Borno. O incidente ocorreu derramada sobre os inúmeros cristãos 
em torno das 6 horas da segunda-feira que têm tentado lidar com os efeitos dos 
(14), quando os rebeldes abriram fogo ataques violentos em Borno e em outros 
contra os moradores. lugares.

    Peça ao Senhor para que o governo 
Eles incendiaram três igrejas assim consiga proteger os civis, e que eles 

como lo jas  e  casas .  Moradores  recebam ajuda adequada e eficaz da 
desabrigados disseram que os homens comunidade internacional.
estavam fortemente armados com armas 
antiaéreas e lançadores de foguetes e Portas Abertas, 23 jul 2014

MISSÕES
VILA CRISTÃ DA NIGÉRIA É ATACADA

ATENÇÃO MATRICULADOS NO 
SEMINÁRIO TEOLÓGICO EETAD

A PRIMEIRA MENSALIDADE (NO VALOR DE R$50 
(CINQUENTA REAIS) DEVERÁ SER PAGA PARA QUE O 
MATERIAL DIDÁTICO SEJA ENTREGUE AOS ALUNOS. 
POR FAVOR, PROCURE A IRMÃ ALESSANDRA, É DE 

IMENSA IMPORTÂNCIA.
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Os professores não iam com a cara tudo o que puder para não desonrar sua 
dele. Nunca suportou a sala de aula. E só indicação”.
conseguiu se formar porque um amigo Não desonrou. Assumiu a vaga de 
emprestava cadernos para ele estudar “Expert de Terceira Classe” em 1902, aos 
antes das provas. O diploma até veio, mas 22 anos e, se a moda já existisse, teria 
não adiantou grande coisa: o rapaz ficou ganho vários títulos de Funcionário do 
dois anos sem arranjar um emprego 

Mês. O trabalho dele era analisar 
decente. “Não sabia de onde viria minha 

calhamaços de especificações técnicas, 
próxima refeição”, lamentava. Albert tinha 

comparando os projetos de quem requeria 
21 anos.

patentes com invenções que já estavam 
Formado em física e matemática 

patenteadas. Chato.
pela Escola Politécnica de Zurique, na 

E Albert passaria sete anos na 
Suíça, o alemão não conseguia uma vaga 

repartição. Oito horas por dia, seis dias por 
de professor de jeito nenhum – a fama de 

semana. Mas foi de lá, da mesinha dele, 
aluno relapso não ajudava. Suas tentativas 

que ele produziu boa parte de sua obra. 
de fazer doutorado também só davam na 

Albert provou a existência dos átomos 
água. Desencantado da vida, passou a 

(com a Teoria do Movimento Browniano), 
viver dos trocados que levantava dando 

fundou um pilar da física quântica (com a 
a u l a s  p a r t i c u l a r e s .  “A b a n d o n e i  

Teoria do Efeito Fotoelétrico, que lhe 
completamente a ambição de algum dia 

renderia um Nobel aos 42 anos). E ainda 
trabalhar numa universidade”.

viria o Sgt. Pepper’s dele: a Teoria Especial 
Uma pena. Só que ele não era mais 

da Relatividade, que apresentava o tempo 
moleque: precisava arranjar alguma coisa 

e o espaço como uma coisa só e a matéria e 
estável logo. Do jeito que as coisas iam 

a energia como duas faces da mesma 
qualquer trabalho com salário fixo já 

moeda. Era a maior revolução da história 
estava ótimo. E foi aí que o mesmo amigo 

do pensamento. Agora sim: Albert virava 
que emprestava cadernos para ele, Marcel 

um Einstein. Tudo nos intervalos de um 
Grossmann, o indicou para um emprego 

trabalho massacrante. Escondido do 
numa repartição pública suíça, o Escritório 

chefe. Quando for reclamar da sua vida, 
de Patentes, em Berna. O trabalho teria 

vale lembrar do que Einstein fez com a 
pouco a ver com ciência. Mas e daí? O fato 

dele."
é que “esse negócio chato de passar fome”, 

Este texto é parte de uma 
como ele mesmo disse numa carta 

reportagem de Alexandre Versignassi, 
emocionada para Grossman, iria acabar: 

publicada em homenagem aos 100 anos 
“Estou realmente tocado por você não ter 

da Teoria da Relatividade, em 2005. 
esquecido seu amigo azarado. Vou fazer 

AR  L I
P A REF ET R

ALBERT NÃO ERA NENHUM EINSTEIN



























































COMUNIDADE

AMAI-VOS
Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio (22) 2648-4909

www.amaivos.org

JESUS
NOME SOBRE TODO NOME

 
Sl.127:3 e 4 -  “Eis que os filhos 

são herança do SENHOR, e o 
fruto do ventre, o seu galardão.  

Como flechas na mão do valente, 
assim são os filhos da mocidade.”

Que tipo de filho estamos 
formando: Filhos para Deus, ou 

filhos para o inferno?

 
O que a Bíblia diz sobre a formação 
dos filhos:

 
(1) Segundo a palavra de Paulo em Ef. 
6:4 e Cl. 3:21, bem como as instruções 
de Deus em muitos trechos do AT (Dt. 
6:6 ao 8; Sl. 78.5; Pv 4:1 ao 6), é 
responsabilidade dos pais dar aos 
filhos uma criação que os prepare 
para uma vida do agrado do Senhor. 

 
Textos citados:

 
Efésios 6:4 – “E vós, pais, 

n ã o  p r o v o q u e i s 

vossos filhos à ira, mas criai-os na 
disciplina e na admoestação do Senhor.”  

 
Deuteronômios 6 -  “6 Estas palavras que, 
hoje, te ordeno estarão no teu coração;  7 
tu as ensinarás aos teus filhos, e delas 
falarás assentado em tua casa, e andando 
pelo caminho, e ao deitar-te, e ao 
levantar-te. 8 Também as atarás como 
sinal na tua mão, e te serão por frontal 
entre os olhos.” 

 
Provérbios 4 – “1Ouvi filhos, a instrução 
do pai e estai atentos para conhecerdes o 
entendimento; 2 porque vos dou boa 
doutrina; não deixeis o meu ensino. 3 
Quando eu era filho em companhia de 
meu pai, tenro e único diante de minha 
mãe, 4 então, ele me ensinava e me dizia: 
Retenha o teu coração as minhas 
palavras; guarda os meus mandamentos 
e vive; 5 adquire a sabedoria, adquire o 
entendimento e não te esqueças das 
palavras da minha boca, nem delas te 
apartes.   6 Não desampares a sabedoria, 
e ela te guardará; ama-a, e ela te 
protegerá.”   

 
É a família, e não a igreja ou a Escola 
D o m i n i c a l ,  q u e  t e m  a  p r i n c i p a l 
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FAMÍLIAS FORTES,
IGREJA PODEROSA 
(PARTE II)



responsabilidade do ensino bíblico e 
espiritual dos filhos. A igreja e a Escola 
Dominical apenas ajudam os pais nesse 
ensino.

 
O que seu filho é hoje ou vai se tornar 
amanhã, depende de você, pai e mãe.  Não 
responsabilize os professores do colégio ou 
a igreja, pois seu filho precisa de sua 
atenção, amor, carinho, conselhos e 
disciplina. E faça tudo isso enquanto há 
tempo, para depois não ficar perguntando: 
“Onde foi que eu errei?“   

 
Gn. 18 – “17 Disse o Senhor: Ocultarei a 
Abraão o que estou para fazer, 18 visto que 
Abraão certamente virá a ser uma grande e 
poderosa nação, e nele serão benditas 
todas as nações da terra? 19 Porque eu o 
escolhi para que ordene a seus filhos e a sua 
casa depois dele, a fim de que guardem o 
caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o 
juízo; para que o Senhor faça vir sobre 
Abraão o que tem falado a seu respeito.”

 
Dar ordens aos filhos para honrarem o 
Senhor foi, então, de vital importância na 
chamada de Abraão, e o propósito de Deus 
para que ele fosse um líder espiritual em 
casa, ensinando aos seus filhos o caminho 
do Senhor. Com a chamada de Abraão, Deus 
estabeleceu o pai como o responsável na 
família para ensinar os filhos, para que 
guardem o caminho do SENHOR, e para 
agirem com justiça e juízo.

 
Em Dt. 6, uma forma vital de expressar 
amor a Deus, é cuidar do bem-estar 
espiritual dos filhos, esforçando-nos para 
levá-los a um real relacionamento com 
Deus. 

 
(a) O ensino da Palavra de Deus aos filhos 
deve ser uma tarefa altamente prioritária 
dos pais (Sl. 103.13; Lc. 1.17; 2 Tm. 3.3). 

 
(b) O ensino das coisas de Deus deve partir 
do lar, e nisso, tanto o pai como a mãe 
devem participar. Cultuar a Deus no lar não 
é uma opção; pelo contrário, é um 
mandamento direto do Senhor (Êx. 20.12; 
Lv. 20.9; Pv. 1.8; 6.20;2 Tm. 1.5). 

 
(c) O propósito da instrução bíblica pelos 
pais, é ensinar os filhos a temerem ao 
Senhor, a andar em todos os seus caminhos, 
a amá-lo, ser-lhe grato, e a servi-lo de todo o 
coração e alma (Ef 6.4). 

 
(d) O crente deve proporcionar sabiamente 
aos seus filhos uma educação teocêntrica e 
cristocêntrica, em que tudo se relacione 
com Deus e às suas coisas.

 
(e) Não basta ensinar aos filhos, eles 
precisam ver seus pais vivendo de acordo 
com o ensinamento que transmitirem. 
(Tiago 1:19 ao 24 e Tiago 2:18 ao 23).   

 Pr. Paulo Pereira

PLANO DE LEITURA
PLANO DE LEITURA

facebook.com/ComunidadeAmaivos

2ª feira –  Zacarias 10, 11, 12 / 3ª feira – Zacarias 13, 14
4ª feira – Malaquias 01, 02 / 5ª feira – Malaquias 03, 04

6ª feira – Mateus 01, 02, 03 / Sábado – Mateus 04, 05, 06
Domingo – Mateus 07, 09, 10

Período atual: Quadragésima quinta semana
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QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

(Irã, 18/set/2014) O pastor iraniano 
Behnam Irani está enfrentando 18 novos 
encargos, de acordo com relatos vindos do 
Irã. Irani, de 43 anos, foi inicialmente 
preso em 2006 e condenado em 2011 a 
seis anos de prisão em Ghezal Hesar, 
cidade de Karaj

A saúde de Irani é frágil e ele foi 
m a n t i d o  p o r  l o n g o s  p e r í o d o s  e m 
confinamento solitário. Em junho, o 
p a s t o r  f o i  l e v a d o  d a  p r i s ã o  e , 
temporariamente, confinado em um 
centro de detenção do Ministério da 
Inteligência e Segurança Nacional do Irã. 
Em cinco ocasiões ele enfrentou períodos 
de quatro horas de interrogatório.

Entre as novas acusações feitas ao 
pastor, está a acusação de Mofsed-e-filarz 
,  que se t raduz como" espa lhar a 
corrupção na Terra ", e que leva à pena de 
morte.

Mofsed-e-filarz é uma acusação que 
foi amplamente utilizada durante os 
primeiros dias da revolução iraniana, e 
resultou na execução de muitos  “inimigos 
do Estado”. Seu uso em casos como o do 
pastor Irani reflete o que parece ser um 

aumento da repressão e da segmentação 
das minorias étnicas e religiosas no Irã.

Dois outros líderes da igreja, o pastor 
Matthias Haghnejad e Silas Rabbani, 
também foram acusados de tal delito. 
Alega-se que os três homens foram 
forçados a confessar as acusações de 
espionagem.

A Portas Abertas está promovendo 
uma campanha de cartas para o pastor 
Irani e outros cristãos iranianos presos. 
Participe ! Escreva para que eles saibam 
que não estão esquecidos, que muitos 
irmãos no Brasil oram por eles.

Behnam Irani se tornou cristão em 
1992, e pastor em 2002. Ele pastoreava 
uma igreja evangélica em Karaj quando foi 
preso. É casado com Kristina, uma cristã 
armênia. Eles têm dois filhos: a Rebecca, 
de 11 anos; e o Adriel, de 5 anos.

Pedidos de oração

Ore pelo pastor Irani e sua família, 
para que eles sintam a presença e o apoio 
do Senhor nestes dias tão difíceis.

Peça para que a justiça prevaleça 
sobre a vida dos cristãos presos.

Interceda pelos funcionários das 
prisões, para que eles ajam com justiça, 
amor e misericórdia, e conheçam Jesus 
como seu Salvador.

Fonte: Portas Abertas

PARA REFLETIR

PASTOR BEHNAM IRANI 
ENFRENTA 18 NOVAS 

ACUSAÇÕES
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Existe um velho ditado 
que é do tempo do Zagai.

Diz que um pai cuida dos dez filhos,
mas dez filhos não cuidam de um pai.

 
Sentindo o peso dos anos,
sem poder mais trabalhar,
o velho peão estradeiro
com seu filho foi morar.

O rapaz era casado
e a mulher deu de implicar:
 “― Você manda o velho embora,
se não quiser que eu vá”.

E o rapaz, coração duro,
com seu velho foi falar:
 “― Para o senhor se mudar, 
meu pai, eu vim lhe pedir.
Hoje, aqui da minha casa, 
o senhor vai ter que sair.
Leva este couro de boi 
que eu acabei de curtir,
Pra lhe servir de coberta, 
aonde o senhor for dormir”.

O pobre velho, calado,
pegou o couro e saiu.

Seu neto de oito anos,
que aquela cena assistiu,
Correu atrás do avô.
Seu paletó sacudiu.
Metade daquele couro, 
chorando ele pediu.
O velhinho, comovido,
Pra não ver o neto chorando,
Partiu o couro no meio
E pro netinho foi dando.

O menino chegou em casa
E seu pai foi lhe perguntando:
 “Pra que você quer este couro 
que seu avô ia levando?”
Disse o menino ao pai:
 “Um dia vou me casar,
o senhor vai ficar velho, 
e comigo vai morar.
Pode ser que aconteça de 
'nós não se combinar',
e essa metade do couro,
vou dar pro senhor levar”.

 
(Poema narrado por Zezé di Camargo, 

e m  u m  c o m e r c i a l  d a  c a m p a n h a 
promovida pelo Governo de Minas Gerais, 
pelo respeito e cuidado ao idoso alguns 
anos atrás).

Colaboração
Mônica Pinheiro

METADE DO COUROPARA REFLETIR
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Salmos, 78:4 ao 7 ‐ “Não os 
encobriremos aos seus filhos, 

c a n t a r e m o s  à s  g e r a ç õ e s 
vindouras os louvores do Senhor, 

assim como a sua força e as 
maravilhas que tem feito. Porque 
ele estabeleceu um testemunho 
em Jacó, e instituiu uma lei em 
Israel, as quais coisas ordenou aos 
nossos pais que as ensinassem a 
seus filhos; para que as soubesse a 
geração vindoura, os filhos que 
houvesse de nascer, os quais se 
levantassem e as contassem a seus 
filhos, a fim de que pusessem em 
Deus a sua esperança, e não se 
esquecessem das obras de Deus, mas 
guardassem os seus mandamentos;”

Atenção! É obrigação dos pais 
apresentarem aos seus filhos uma 
vida de relacionamento e intimidade 

com o Senhor, através de uma vida 
d e  o b e d i ê n c i a .  E  s e  f o r 

necessário, falar das perdas 
quando não obedecerem 

como deveriam e das 

consequências que podem sofrer. E é de 
suma importância pai e mãe darem bom 
testemunho de vida conjugal: uma vida 
de unidade, cumplicidade, amor, respeito 
e valorização. 

Ensinar aos nossos filhos os divinos 
princípios e preceitos da Palavra de Deus 
não é uma opção; é um mandamento que 
Ele entregou ao seu povo. Aquilo que 
D e u s  o rd e n a ,  E l e  d á  g ra ça  p a ra 
cumprirmos. Isto é, basta estar disposto a 
obedecer e apaixonado em fazer a 
vontade do Senhor, que a graça do Senhor 
será derramada e fazer a vontade de Deus 
será possível. 

Provérbios, 4:1 ao 6 – “Ouvi, filhos, a 
instrução do pai, e estai atentos para 
conhecerdes o entendimento. Pois eu vos 
dou boa doutrina; não abandoneis o meu 
ensino. Quando eu era filho aos pés de 
meu pai, tenro e único em estima diante 
de minha mãe, ele me ensinava, e me 
dizia: Retenha no teu coração as minhas 
palavras; guarda os meus mandamentos, 
e vive. Adquire a sabedoria, adquire o 
entendimento; não te esqueças nem te 
desvies das palavras da minha boca. Não 
a abandones, e ela te guardará; ama‐a, e 
ela te preservará.” 

OBOLETIM INFORMATIVO N  522 - 28 DE SETEMBRO DE 2014

FAMÍLIAS FORTES
IGREJA PODEROSA
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2ª feira –  Mateus 11, 12, 13 / 3ª feira – Mateus 14, 15, 16
4ª feira – Mateus 17, 18, 19 / 5ª feira – Mateus 20, 21, 22
6ª feira – Mateus 23, 24, 25 / Sábado – Mateus 26, 27, 28

Domingo – Marcos 01, 02, 03
Período atual: Quadragésima Sexta semana

(1) Salomão tinha aprendido de seu pai 
sobre os caminhos de Deus, e agora instrui 
quanto a isso os seus próprios filhos. Deus 
quer que os ensinamentos sobre a 
verdadeira piedade e o conhecimento dos 
seu s  camin h o s  se j am min i st rad o s 
primeiramente pelos pais e pelos exemplos 
ocorridos no lar.

(2) A essência da educação cristã dos filhos 
consiste nisto: o pai voltar‐se para o coração 
dos filhos, a fim de levar o coração dos filhos 
ao coração do Salvador (Leia Lc 1.17). 

Pr. Paulo Pereira

Na Malásia, qualquer pessoa que for 
f l a g r a d a  t e s t e m u n h a n d o  a  u m 
muçulmano pode ser multada e presa por 
um período de até dois anos. Mesmo 
assim, o cristianismo é a segunda maior 
corrente religiosa do país e a que mais 
cresce

O escritório de Direitos Humanos da 
ONU pediu que as autoridades da Malásia 
s u s p e n d a m ,  i m e d i a t a m e n t e ,  a s 
investigações e processos penais que 
restringem a liberdade de expressão no 
país.

"Estamos preocupados com o recente 
aumento do uso da Lei de Sedição de 1948, 
para prender e processar as pessoas por 
sua expressão pacífica de opinião na 
Malásia", disse o porta‐voz do Alto 

VOCÊ

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo 

ENCONTRO COM DEUS? 

Informe-se com a 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

CURA&
13 e 14 de dezembro

com o Pr. Paulo

S E M I N Á R I O   D E

LIBERTAÇÃO

VERDADES SOBRE O NATAL

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

Informe o depósito na
secretaria ou pelo email

Amaivos_CFRJ@msn.com

ESTAMOS EM OBRAS

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

DO PR. LÓI

USO DE LEI NA MALÁSIA
RESTRINGE A LIBERDADE

DE EXPRESSÃO

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

15 de março às 19h PRÓXIMO
SÁBADO

Comissariado da ONU para os Direitos 
Humanos, Rupert Colville, em Genebra.

Desde o início de agosto, pelo 
menos 19 pessoas, incluindo líderes 
religiosos, atores da sociedade civil, 
membros da oposição política e ativistas, 
um professor un ivers i tár io e um 
jornalista foram acusados ou colocados 
sob investigação por sedição, de acordo 
com o Escritório do Alto Comissariado 
(ACNUDH).

Mais recentemente, foi aberta uma 
investigação contra Edmund Bon, um 
advogado constitucional e de direitos 

humanos, por seus comentários em um 
artigo sobre o uso legal da palavra "Alá". 
Bon criticou as atuais restrições a 
membros de outros grupos religiosos 
(não islâmicos), que não podem utilizar o 
termo (traduzido como “Deus” em 
muitas literaturas cristãs, o que faz com 
que as Bíblias e livros cristãos que usem o 
termo sejam proibidos no país).

A ONU disse que também está 
preocupada que as autoridades da 
Malásia estejam aplicando a lei para 
silenciar as vozes críticas.

Fonte: Portas Abertas 26/09/14

Certo dia um homem saía para 
trabalhar, pensando que aquele seria um 
dia comum como todos os outros. Mas 
não era.

Seu pequeno filho, ao vê‐lo saindo, 
gritava‐lhe o nome, pedindo ao pai que o 
levasse junto ao trabalho.O pai não 
resistiu o olhar e ao pedido de seu filho. 
Então, pegando seu filho no colo, lhe 
beijou a face e o levou para o trabalho. Os 
dois estavam muito felizes.

O homem trabalhava em uma  ponte 

elevadiça, e sua função era erguê‐la para 
a passagem dos navios por ali, ou abaixá‐
la para a passagem dos trens, pois a 
ponte era de trilhos. Por volta das 9:00 da 
manhã, o homem ouviu um apito de 
trem, e percebeu que era de passageiros, 
esse tipo de trem, na maioria das vezes 
transportava aproximadamente umas 
200 pessoas, então pensou logo em 
baixar a ponte, mas algo lhe tirou o 
fôlego.

Ele viu que seu filhinho estava 
brincando no meio das engrenagens da 

REFLEXÃO

AMOR DE PAI
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ponte, então começou a suar frio e 
entrar em desespero, pois não havia 
tempo para tirá‐lo de lá.  Ele tinha que 
fazer uma escolha muito difícil, salvar a 
vida de seu único filho, e assim condenar 
aquelas 200 pessoas à morte, sem ao 
menos saberem o porquê, ou salvar a 
vida daquelas pessoas sacrificando 
assim seu único filho, ele tinha que 
e s c o l h e r  rá p i d o,  p o i s  o  t re m s e 
aproximava cada vez mais, então, com 
lágrimas nos olhos o homem disse:

‐ Meu filho, me perdoe ‐ e então ele 
baixou a ponte, e seu filho morreu.

Sei que esta estória é muito triste, 
mas não se preocupe, ela é apenas 
ilustrativa.

Nesta estória o homem representa 

Deus e seu filho representa Jesus, e 
aquelas 200 pessoas representam você, 
sua família, seus amigos. Talvez  ficou 
mais fácil para você entender o que Deus 
fez por nós, ou seja, Ele sacrificou seu 
único filho para nos salvar, qual deve ser 
nossa atitude diante dessa tão grande 
prova de amor?.

"Porque Deus amou o mundo de tal 
maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna" (João 
3:16)

J e s u s  s e  e nt re g o u n a C r u z  e 
derramou todo o seu Sangue somente 
por Amor. Quer prova maior? Então por 
que se angustia perante as dificuldades, 
confie neste Imenso Amor e na sua 
Infinita Misericórdia.
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OBOLETIM INFORMATIVO N  522 - 05 DE OUTUBRO DE 2014

FAMÍLIAS FORTES
IGREJA PODEROSA

Sa lm o s  7 8  –  “4  Nã o o s 

encobriremos aos seus filhos, 

ca nta r e m o s  à s  g e r a çõ e s 

v indouras os louvores do 

Senhor, assim como a sua força 

e as maravilhas que tem feito.5 

Porque ele estabeleceu um 

testemunho em Jacó, e instituiu 

uma lei em Israel, as quais coisas 

ordenou aos nossos pais que as 

ensinassem a seus filhos; 6 para 

q u e  a s  s o u b e s s e  a  g e r a ç ã o 

vindoura, os filhos que houvesse de 

nascer, os quais se levantassem e as 

contassem a seus filhos, 7 a fim de 

que pusessem em Deus a sua 

esperança, e não se esquecessem 

das obras de Deus, mas guardassem 

os seus mandamentos;”

(3) Na criação dos filhos, os pais 

não devem ter favoritismo; 

devem ajudar além de corrigir, 

e castigar somente faltas 

intencionais, além de 

dedicar sua vida aos filhos, com amor 

compassivo, bondade, humildade, 

mansidão e paciência (favor ler 

Salmos 3.12-14, 21).

(4) Os pais devem seguir quinze 

passos para levar os filhos a uma vida 

devotada a Cristo:

(a) Dediquem seus filhos a Deus no 

começo da vida deles (favor ler  1Sm 

1.28; Lc 2.22).

(b) Ensinem seus filhos a temer o 

Senhor e a desviar-se do mal, a amar a 

justiça e a odiar a iniquidade. Incutam 

neles a consciência da atitude de Deus 

para com o pecado e o seu julgamento 

(favor ler Hb 1.9).

(c) Ensinem seus filhos a obediência 

aos pais, mediante a disciplina bíblica 

com amor (Dt 8:5 e 6; Pv 3:11,12; 

13:24; 23:13,14; 29:15, 17; Hb 12:7 e 

8).

Alguns dos textos citados acima:

Deuteronômios 8 - “5 Sabe, pois, no 
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2ª feira –  Marcos 04, 05, 06/ 3ª feira – Marcos 07, 08, 09
4ª feira – Marcos 10, 11, 12 / 5ª feira – Marcos 13, 14, 15, 16

6ª feira – Lucas 01, 02, 03 / Sábado – Lucas 04, 05, 06
Domingo – Lucas 07, 08, 09

Período atual: Quadragésima sétima semana

VOCÊ

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo 

ENCONTRO COM DEUS? 

Informe-se com a 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

VERDADES SOBRE O NATAL

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

Informe o depósito na
secretaria ou pelo email

Amaivos_CFRJ@msn.com

ESTAMOS EM OBRAS

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

DO PR. LÓI

USO DE LEI NA MALÁSIA
RESTRINGE A LIBERDADE

DE EXPRESSÃO

MISSÕES
teu coração, que, como um homem 

disciplina a seu filho, assim te disciplina o 

S e n h o r,  t e u  D e u s .  6  G u a r d a  o s 

mandamentos do Senhor, teu Deus, para 

andares nos seus caminhos e o temeres;”

Provérbios 3 – “11 Filho meu, não rejeites a 

disciplina do Senhor, nem te enojes da sua 

repreensão; 12 porque o Senhor repreende 

aquele a quem ama, assim como o pai ao 

filho a quem quer bem.”

Hebreus 12 – “7 É para disciplina que 

sofreis; Deus vos trata como a filhos; pois 

qual é o filho a quem o pai não corrija? 8 

Mas, se estais sem disciplina, da qual todos 

se têm tornado participantes, sois então 

bastardos, e não filhos.”

1. Você aceita com facilidade a palavra de 

Deus?

2. Você tem dúvidas sobre o amor de Deus 

por você?

Líderes: Orem com seus discípulos por suas 

necessidades; por familiares que precisam 

ser salvos. Orem pelos pastores e pela 

igreja, verificando quem mais pode orar e 

dividam o tempo da oração com seus 

discípulos.

Pr. Paulo Pereira

PARABÉNS PARA
Mateus Branco 26/10

Ana Carolina Alves 06/10

Karla Sany Heil 28/10

Alessandro Tavares 12/10

Gilda Branco 13/10
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QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

15 de março às 19h
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 E não vos conformeis com este 
sécu lo,  mas t ransformai -vos pe la 
renovação da vossa mente, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável 
e perfeita vontade de Deus. Rm. 12:2.

A  e x p r e s s ã o  t r a d u z i d a  c o m o 
"transformai-vos", em nosso texto, vem 
da palavra grega metamorphoo, "mudar, 
transfigurar, alterar na aparência". Nossa 
palavra "metamorfose" é derivada dessa 
raiz grega. Uma das definições de 
m e t a m o r f o s e  é  " u m a  m u d a n ç a 
a c e n t u a d a  q u e  t e m  a  v e r  c o m 
desenvolvimento, na forma ou estrutura 
de um animal (como uma borboleta ou 
rã), e que ocorre após o nascimento".

Minha esposa e eu gostamos de 
jardinagem, mas a menos que tomemos 
cuidado, certas criaturas que passam por 
metamorfose arruínam aqui lo que 
plantamos. A natureza delas é assim. São 
chamadas lagartas. A maioria das pessoas 
despreza essas criaturas destruidoras e 
rastejantes. Mas quando uma lagarta 
passa pela metamorfose, sua natureza se 
altera e ela emerge da crisálida como uma 
linda borboleta.

Nos primeiros séculos da era cristã, a 
borboleta era usada como símbolo da 
ressurreição. A idéia era a seguinte: assim 
como a natureza da lagarta se transforma 
pelo processo da metamorfose, assim 
também aqueles que morrem em Cristo 
serão transformados de mortais para 

imortais pela ressurreição na Segunda 
Vinda (ver I Co. 15:51-53).

Há um clube exclusivo na América, 
chamado Clube Lagarta; admite somente 
pessoas que tenham sobrevivido à queda 
de um avião, sem pára-quedas, e que 
tenham vivido para contar a história. Seus 
membros crêem que receberam uma 
segunda oportunidade para viver; e não é 
surpreendente que a lagarta seja o 
símbolo de sua "nova vida".

A Bíblia ensina que o povo de Deus 
passará por uma metamorfose por 
ocasião da Segunda Vinda. Se quisermos 
experimentar essa mudança, precisamos 
primeiro experimentar a metamorfose da 
conversão - a transformação que ocorre 
quando o Espírito Santo entra em nossa 
vida e nos torna novas criaturas em Cristo. 
Em ambos os casos, é o poder de Deus que 
entra em ação. Alguns chamam essa 
energia transformadora de "o poder da 
ressurreição" (ver Fp. 3:10).

Todos nós precisamos desse poder 
hoje!

PRÓXIMO
SÁBADO

REFLEXÃO

TRANSFORMAÇÃO
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OBOLETIM INFORMATIVO N  523 - 12 DE OUTUBRO DE 2014

FAMÍLIAS FORTES
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Provérbios 13:20 - “Quem 

anda com os sábios será sábio; 

mas o companheiro dos tolos 

sofre aflição”.

(d) Protejam seus filhos da 

influência pecaminosa, sabendo 

que Satanás procurará destruí-los 

espiritualmente, mediante a 

atração ao mundo ou através de 

companheiros imorais (Pv. 28.7; 

2.15-17).

(e) Façam saber a seus filhos que 

Deus está sempre observando e 

avaliando aquilo que fazem, pensam 

e dizem (Sl. 139.1-12).

(f) Levem seus filhos bem cedo 

na vida à fé pessoal em Cristo, ao 

arrependimento e ao batismo 

em água (Mt. 19.14).

(g) Habituem seus 

f i l h o s  n u m a 

igreja espiritual, onde se fala a Palavra 

de Deus, se mantém os padrões de 

ret i d ã o  e  o  E s p í r i to  S a nto  s e 

manifesta. Ensinem seus filhos a 

observar o princípio: “Companheiro 

sou de todos os que te temem” (Sl. 

119.63; At. 12.5).

( h )  M o t i ve m  s e u s  f i l h o s  a 

permanecerem separados do mundo, 

a testemunhar e trabalhar para Deus 

(2Co. 6.14—7.1; Tg. 4.4). Ensinem-

lhes que são forasteiros e peregrinos 

neste mundo (Hb. 11.13-16), que seu 

verdadeiro lar e cidadania estão no 

céu com Cristo (Fp. 3.20; Cl. 3.1-3).

( i )  I n s t r u a m - n o s  s o b r e  a 

importância do batismo no Espírito 

Santo (At. 1.4,5,8; 2.4,39).

(j) Ensinem a seus filhos que Deus 

os ama e tem um propósito específico 

para suas vidas (Lc. 1.13-17; Rm. 

8.29,30; 1Pe. 1.3-9).

1. Quantos capítulos da bíblia 

você lê por dia? (João 5:39,  João 15:3 

e João 17:17).



PLANO DE LEITURA
PLANO DE LEITURA

facebook.com/ComunidadeAmaivos

2ª feira –  Lucas 10, 11, 12 / 3ª feira – Lucas 13, 14, 15
4ª feira – Lucas  16, 17, 18 / 5ª feira – Lucas 19, 20, 21

6ª feira – Lucas 22, 23, 24 / Sábado – João 01, 02, 03
Domingo – João 04, 05, 06

Período atual: Quadragésima oitava semana

VOCÊ

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo 

ENCONTRO COM DEUS? 

Informe-se com a 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

VERDADES SOBRE O NATAL

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

Informe o depósito na
secretaria ou pelo email

Amaivos_CFRJ@msn.com

ESTAMOS EM OBRAS

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

DO PR. LÓI

USO DE LEI NA MALÁSIA
RESTRINGE A LIBERDADE

DE EXPRESSÃO

2. Você quer mais de Deus? (Lucas 

12:31 e Isaias 55:6).

Líder, ore com seus discípulos por suas 

necessidades, por familiares que precisam 

ser salvos e ore pelos pastores e pela igreja, 

mas veja quem pode orar com você; divida 

o tempo de oração com seus discípulos.

Pr. Paulo Pereira

PARABÉNS PARA
Mateus Branco 26/10

Ana Carolina Alves 06/10

Karla Sany Heil 28/10

Alessandro Tavares 12/10

Gilda Branco 13/10

Na próxima segunda-feira, (13 de 

outubro, o pastor Tandin Wangyal irá se 

apresentar perante o Tribunal Superior 

Samtse para apelar da sua sentença de três 

anos e 11 meses de prisão
"Esta é a primeira vez que um cristão 

butanês chega até aqui legalmente", diz 

Tandin. "Em todos os processos judiciais, 

eu mesmo me representei .  Eu l i  a 

Constituição e estudei as leis. É muito difícil 

encontrar um advogado não tendencioso 

no Butão." Tandin deve levar sua esposa, 

Nengboi, e seus três filhos ao tribunal para 

testemunharem a seu favor.
"Todo o processo tem sido bastante 

pesado à minha família", diz Tandin. "Quem 

g e r a l m e n t e  a c o m p a n h a v a  o 

desenvolvimento dos meus filhos na escola 

era eu, mas, porque estive fora com muito 

mais frequência devido à minha detenção e 

às audiências, eu não pude estar com eles. 

Minha filha mais velha falhou em seus 

exames semestrais e não passou para a 

série seguinte. Eu preciso ser um pai 

presente para os meus filhos. É difícil para a 

m i n h a  e s p o s a .  E l a  j á  t e m  m u i t a 

responsabilidade em suas mãos."
Nengboi afirmou que se o tribunal 

p e r m i t i r,  e l a  ta m b é m  va i  p re s ta r 

declarações perante o tribunal, em defesa 

de sua família. "Se o recurso não for aceito, 

ele vai ficar na cadeia por quase quatro 

anos", disse ela. "Esse é um tempo muito 

l o n g o .  Q u a n d o  Ta n d i n  fo i  d e t i d o 

inicialmente, por quase dois meses, em 

S a m t s e ,  a s  c r i a n ç a s  c o n t i n u a ra m 

esperando que ele voltasse para casa e eu 

não podia suportar dizer-lhes a verdade. 

Quatro anos sem ele seria muito difícil. 

Tenho medo, mas Deus é a minha paz. Deus 

é a minha consolação".Como Tandin vive 

na capital Thimphu, ele e sua família terão 

de viajar por dois dias para chegar ao 

tribunal no distrito de Samtse. Eles vão sair 

para a audiência no tribunal amanhã 

(sábado, 11 de outubro).
«Eu nunca tinha dado tanto valor à 

liberdade", compartilhou Tandin. "Agora, 

eu farei uso dessa liberdade temporária da 

melhor maneira que eu puder."

MISSÕES
PASTOR TANDIN APELA
DE SENTENÇA À PRISÃO
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QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

15 de março às 19h
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Conta-se que um farmacêutico se dizia 
ateu e vangloriava-se de seu ateísmo. Deus, 
com certeza, deveria ser uma quimera, uma 
dessas fantasias para enganar a pessoas 
incautas e menos letradas.  Talvez alguns 
mais desesperados que necessitassem de 
consolo e esperança. 

Um dia, no quase crepúsculo, uma 
garotinha adentrou sua farmácia. Era loira, de 
tranças e trazia um semblante preocupado. 
Estendeu uma receita médica e pediu que a 
preparasse.

O farmacêutico, embora ateu, era 
homem sensível e emocionou-se ao verificar 
o sofrimento daquela pequena, que, 
enquanto ele se dispunha a preparar a 
fórmula, assim se expressava: 

Prepare logo, moço, o médico disse que 
minha mãe precisa com urgência dessa 
medicação. 

Com habilidade, pois era muito bom em 
seu ofício, o farmacêutico preparou a 
fórmula, recebeu o pagamento e entregou o 
embrulho para a  menina,  que saiu 
apressada, quase a correr.

Retornou o profissional para as suas 
prateleiras e preparou-se para recolocar nos 
seus lugares os vidros dos quais retirara os 
ingredientes para aviar a receita.

É quando se dá conta, estarrecido, que 
cometera um terrível engano. Em vez de usar 
uma certa substância medicamentosa, usara 

a dosagem de um violento veneno, capaz de 
causar a morte a qualquer pessoa. 

As pernas bambearam. O coração bateu 
descompassado. Foi até a rua e olhou. Nem 
sinal da pequena. Onde procurá-la? O que 
fazer? 

De repente, como se fosse tomado de 
uma força misteriosa, o farmacêutico se 
indaga:

E se Deus existir...? 
Coloca a mão na fronte e em desespero 

clama: 
- Deus, se existes, me perdoa. Faze com 

que aconteça alguma coisa, qualquer coisa 
para que ninguém beba daquela droga que 
preparei. 

Salva-me, Deus, de cometer um 
assassinato involuntário. 

Ainda se encontrava em oração, quando 
alguém aciona a campainha do balcão. 
Pálido, preocupado, ele vai atender. 

Era a menina das tranças douradas, com 
os olhos cheios de lágrimas e uns cacos de 
vidro na mão. 

- Moço, pode preparar de novo, por 
favor? Tropecei, cai e derrubei o vidro. Perdi 
todo o remédio. Pode fazer de novo, pode? 

O farmacêutico se reanima. Prepara 
novamente a fórmula, com todo cuidado e a 
entrega, dizendo que não custa nada. Ainda 
formula votos de saúde para a mãe da 
garota. 

Desse dia em diante, o farmacêutico 
reformulou suas idéias. Decidiu ler e estudar 
a respeito do que dizia não crer e brincava. 

Porque embora a sua descrença, 
Deus que é Pai , atendeu a sua oração e 
lhe estendeu a Sua misericórdia.

PRÓXIMO
SÁBADO

REFLEXÃO

O ATEU
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FAMÍLIAS FORTES
IGREJA PODEROSA

Atos 2.38 – “Pedro então 

lhes respondeu: Arrependei-

vos, e cada um de vós seja 

batizado em nome de Jesus 

Cristo, para remissão de vossos 

pecados; e recebereis o dom do 

Espírito Santo”

-   Não  ex iste  sa lvação  sem 
arrependimento; batismo significa 
"imergir" e assim, devemos imergir 
na graça de Deus pelo nome de 
Jesus.

- Só pelo sangue de Jesus poderemos 
ser purificados, receber o Espírito 
Santo para uma transformação 
completa e para receber o novo 
nascimento, que é produzido pelo 
Espírito Santo em nosso espírito.

Atos 2.39 – “Porque a promessa 
vos pertence a vós, a vossos 

filhos, e a todos os que estão 
longe: a quantos o Senhor 

nosso Deus chamar”

-  Depois de Jesus (Yeshua), a maior de 
todas as dádivas que a igreja recebeu 
(e ouso dizer não só a igreja mas toda a 
humanidade), foi o derramamento do 
Espírito Santo.

-  Essas promessas feitas pelo Senhor, 
todas foram cumpridas e assim será 
também com a volta de Jesus. 
  
Atos 2.40 – “E com muitas outras 
palavras dava testemunho, e os 
exortava, dizendo: salvai-vos desta 
geração perversa”

-  Pedro convida o povo daquela época 
a sair e fugir do sistema de vida, e o 
incrível é que todos abandonam tudo 
para aprenderem essa nova proposta 
de liberdade.

Atos 2.41 – “De sorte que foram 
batizados os que receberam a sua 
palavra; e naquele dia agregaram-se 
quase três mil almas”

-   A g re ga ra m - s e s i g n i f i ca  q u e 
passaram a andar juntos com um novo 
estilo de vida.



PLANO DE LEITURA
PLANO DE LEITURA
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2ª feira –  Atos 07, 08, 09 / 3ª feira – Atos 10, 11, 12
4ª feira – Atos 13, 14, 15 / 5ª feira – Atos 16, 17, 18

6ª feira – Atos 19, 20, 21 / Sábado – Atos 22, 23, 24,
Domingo – Atos 25, 26, 27, 28

Período atual: Quinquagésima semana

VOCÊ

Sabe quem pode ter uma maravilhosa
experiência no próximo 

ENCONTRO COM DEUS? 

Informe-se com a 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

VERDADES SOBRE O NATAL

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

Informe o depósito na
secretaria ou pelo email

Amaivos_CFRJ@msn.com

ESTAMOS EM OBRAS

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

DO PR. LÓI

USO DE LEI NA MALÁSIA
RESTRINGE A LIBERDADE

DE EXPRESSÃO

Atos 2.42 – “e perseveravam na doutrina 
dos apóstolos e na comunhão, no partir do 
pão e nas orações”

-  O novo estilo de vida envolve: Uma vida de 
disciplina numa doutrina direcionada pelos 
a p ó st o l o s ,  a  q u a l  o s  h o n rava m  e 
respeitavam por saber que eram separados 
por Deus para esta missão, apesar de 
saberem que eram homens sujeitos a 
falhas.

-  Esse novo estilo envolve ter comunhão, 
comerem juntos, compartilhar a ceia do 
Senhor, e se reunirem para uma vida de oração.  

Atos 2.43 – “Em cada alma havia temor, e 
muitos prodígios e sinais eram feitos pelos 
apóstolos”

-  Temor significa que eles levavam uma vida 
com responsabilidade e comprometimento, 
com seu testemunho para o mundo, com 
reverência total ao Senhor, e obediência às 
suas lideranças.

Obs.: Orem pelas necessidades da sua 
célula, pelos pastores, pelo crescimento 
físico e espiritual da igreja, pelos novos 
convertidos, pelo avivamento da igreja, para 
que o Senhor traga mais unidade e temor 
sobre todos nós, e para que o Senhor guie os 
líderes na direção da sua plena vontade.  

Pr. Paulo Pereira

PROFESSOR CRISTÃO É MORTO 
DURANTE VIGÍLIA DE ORAÇÃO

(22 out 2014Tanzânia) Dioniz Ng'wandu, de 31 
anos, professor do ensino médio, estava em 
uma vigília de oração com o pastor local, 
Faustine Joseph, um homem chamado 
Temistores, de 25 anos, e um terceiro 
homem, cujo nome é desconhecido. 

Depois de orar por um tempo, o pastor 
Faustine e outro jovem saíram enquanto 
Dioniz e Temistores continuaram em 
oração. Cerca de 30 minutos mais tarde, o 
pastor  fo i  informado que  homens 
desconhecidos mataram Dioniz com 
objetos pontiagudos e feriram Temistores 
que foi encaminhado, em estado grave, ao 
Hospital Regional Kagera.

O pastor Faustine afirma que extremistas 
muçulmanos em Bukoba têm ameaçado os 
membros da igreja e juram diminuir o 
número de cristãos na região. Bukoba é uma 
cidade de maioria muçulmana; cerca de 
cem mil islâmicos vivem nas margens do 
Lago Vitória na fronteira com Kigoma, local 
q u e  é  c o n s i d e ra d o  u m  c e n t ro  d o 
extremismo muçulmano.

Autor idades  loca is  abr i ram uma 
investigação criminal. Dioniz foi sepultado 
em sua casa, no dia 12 de outubro. Ele deixa 
a esposa, Faith, e dois filhos, Michael, de 4 
anos e John, de 2 anos.

PARABÉNS PARA
Mateus Branco 26/10

Ana Carolina Alves 06/10

Karla Sany Heil 28/10

Alessandro Tavares 12/10

Gilda Branco 13/10

MISSÕES
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AGENDA SEMANAL

twitter.com/AmaivosCaboFrio

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

15 de março às 19h

“O verbo se fez carne e habitou entre 
nós” (João 1.14). A palavra “habitou” no 
grego é “Skeneseii” e significa tabernaculou 
entre nós. Isto é, Jesus veio na sua primeira 
vinda para fazer morada no coração 
daquele que confessa e o recebe como 
Senhor e Rei, o Salvador! O centro da Festa 
de Tabernáculos é Jesus, o Messias. 
Chegará sua segunda vinda, quando se 
cumprirá integralmente o profeta Zacarias 
(cap. 14.16-21). Todas as nações, todos os 
anos, subirão a Jerusalém para celebrarem 
a Festa de Tabernáculos com o dono da 
Festa, o Rei Jesus.

É interessante notar no texto de João 
7.37-38, quando Jesus deixou para falar no 
último dia da festa, o sétimo dia, que era o 
ápice da comemoração, sobre a tremenda e 
gloriosa mensagem que Ele era a Fonte 
Eterna de água viva, na qual ninguém teria 
mais sede. O sétimo dia é também um sinal 
do milênio. Podemos imaginar com base na 
tradição judaica em se jogar água sobre o 
altar de sacrifício do Templo, simbolizando 
não só a purificação, mas também as preces 
para que houvesse abundância de chuvas 
no ano novo.

A Bíblia diz que Yeshua clamou, isto é, 
gritou em alta voz: “Se alguém tem sede 
venha a mim e beba”. Isto é, Ele é o verbo, a 
Palavra-viva. Paulo em Efésios 5.25 diz que a 

Igreja, que somos nós, precisamos ser sem 
rugas e defeito por meio da lavagem de 
água que é a Palavra de Deus, Jesus.

É lindo poder entender e receber estas 
revelações.

Yeshua prepara sua noiva pela “lavagem 
de água, pela Palavra”.

A Festa de Tabernáculos é, portanto, 
momento de grande alegria para o Corpo 
do Messias, Yeshua tabernaculando em 
nós; Yeshua vindo como Rei para os Judeus 
e as nações, Jesus reinando por 1000 (mil) 
anos com a sua Igreja.

Urge que a Igreja de Yeshua HaMashiach 
tome posse do Espírito da Palavra, do 
contexto da relação Israel x Igreja, do tempo 
de Deus que corre paralelo a ambos.

Urge que o Corpo do Messias se 
aproxime com profundo amor pelo 
conhecimento das Escrituras, como um 
livro escrito por judeus no contexto e nas 
tradições do povo judeu. Yeshua é  judeu, 
viveu com um judeu zeloso com a lei e 
continuará sempre judeu. Ele é o mesmo, o 
Eterno, o de ontem, de hoje e o de sempre.

Hag Sucot Sameach! 

RESUMO PROFÉTICO DA FESTA 
DOSTABERNÁCULOS PARA OS 

CRENTES EM  JESUS
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PRÓXIMO
SÁBADO

REFLEXÃO

O PAPEL DE DEUS
E O SEU PAPEL

Só Deus pode criar, 
mas você pode valorizar 

o que Ele criou.

Só Deus pode dar a vida, 
mas você pode transmiti-la 

e respeita-la.

Só Deus pode dar a saúde, 
mas você pode orientar e guiar.

Só Deus pode dar a fé, 
mas você pode dar o seu testemunho.

Só Deus pode infundir esperança, 
mas você pode restituir 

a confiança ao irmão.

Só Deus pode dar o amor, 
mas você pode ensinar 

o seu irmão a amar.

Só Deus pode dar a paz, 
mas você pode semear a união.

Só Deus pode dar a alegria, 
mas você pode sorrir a todos.

Só Deus pode dar a força, 
mas você pode apoiar quem desanimou.

Só Deus é o caminho, 
mas você pode indica-lo aos outros.

Só Deus é a luz, 
mas você pode fazê-la brilhar 

aos olhos dos seus irmãos.

Só Deus é a vida, 
mas você pode restituir 

aos outros o desejo de viver.

Só Deus pode fazer milagres, 
mas você pode ser aquele que 

trouxe os cinco pães e os dois peixes.

Só Deus pode fazer 
o que parece impossível, 

mas você pode fazer o possível.

Só Deus se basta a si mesmo, 
mas Ele preferiu contar com você.

Se você se queixa do pouco 
que te garante a vida, pensa na criancinha 

que adormece com fome, no amigo sem 
trabalho vendo os filhos sem pão, na 
mulher pedindo esmola para o filho 

doente, reflete nos que sofrem, muito 
mais que nós mesmos. E olhando para 

você mesmo, darás graças a Deus.
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Ed. 467 - 08 de setembro de 2013

Amai-vosAmai-vos
Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio/RJEd. 528 - 16 de novembro de 2014

(Continuação)

João 15:5 - Eu sou a videira; vós sois as varas. 
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá 
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
 
- Quero que todos imaginem esse papel do 
ramo:  Sustentar o cacho que brota nele, mas 
não como fruto dele e sim da videira com a 
qual ele está ligado e faz parte. 

João 15:6 - Quem não permanece em mim é 
lançado fora, como a vara, e seca; tais varas 
são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas.

- A alegoria da videira e das varas deixa 
plenamente claro que Cristo não admitia que 
"uma vez na videira, sempre na videira". Pelo 
contrário, Jesus nessa alegoria faz aos seus 
discípulos uma advertência séria, porém 
amorosa, mostrando que é possível um 
verdadeiro crente abandonar a fé, deixando 
Jesus e não permanecer mais Nele, por fim 

sendo lançado no fogo eterno do 
inferno. 

(1) Temos aqui o princípio fundamental que 
rege o relacionamento salvífico entre Cristo e o 
crente, a saber: que nunca é um relacionamento 
estático, baseado exclusivamente numa decisão 
ou experiência passada. Trata-se, pelo contrário, 
de um relacionamento progressivo, à medida 
que Cristo habita no crente e comunica-lhe sua 
vida divina (ver 17.3 nota; Cl 3.4; 1 Jo 5.11-13).

(2) Três verdades importantes são ensinadas 
nesta passagem:

(a) A responsabilidade de permanecer em Cristo 
recai sobre o discípulo - É esta a nossa maneira 
de corresponder ao dom da vida e ao poder 
divinos concedidos no momento da conversão.

(b) Permanecer em Cristo resulta em Jesus 
continuar a habitar em nós (v. 4a); a frutificação 
do discípulo, o sucesso na oração e a plenitude 
da alegria. 

(c) As consequências do crente deixar de 
permanecer em Cristo são a ausência de frutos, 
a separação de Cristo e a perdição.

Pr. Paulo Pereira



Agenda
QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

(14 nov 2014 - Iraque) A Igreja no Iraque tem 
se esforçado para permanecer firme, apesar 
das circunstâncias tão adversas. Cristãos 
refugiados precisam de auxílio para 
prosseguir a vida e sustentar sua família 
onde estão. FONTE: Portas Abertas.

No centro de Erbil, perto da fortaleza 
histórica da cidade, os andares superiores de 
um enorme shopping center são hoje o lar de 
cerca de 350 famílias deslocadas, 80% delas 
são cristãs. Rajih* é o homem que se 
apresenta como responsável por essas 
pessoas. "Há apenas uma solução rápida: 
tirar-nos daqui", diz ele. 

"Isso é o que quase todos nós queremos", 
afirma Jala*, uma jovem cristã. Ela fugiu 
com os pais de Qaraqosh no início de agosto. 
"Vivemos primeiro em tendas, depois em um 
edifício inacabado. Nós gostaríamos de 
mudar para um apartamento alugado em uma 
vila não muito longe de Erbil, mas é muito 
caro e estamos todos sem trabalho.”

Nasir*, um jovem cristão, pai de dois 
filhos, não concorda com os outros sobre 
deixar o Iraque. "Deus nos quer aqui, vamos 
ficar. Mas muitas famílias que conhecemos 
dizem que não veem futuro aqui para seus 
filhos”, conta ele, enquanto dirige em torno 
de Erbil.

Diversos cristãos deslocados mencionam 
as mesmas dificuldades. "Viver na região 
curda não é possível para nós. Queremos um 

trabalho, mas é necessário falar curdo, e nós 
falamos árabe. Alugar um lugar para viver é 
muito caro. Não temos como nos sustentar”.

Alima* mantém sua filha recém-nascida 
nos braços. O bebê nasceu em Qaraqosh no 
dia exato em que a família fugiu para Erbil. 
"Eu estava muito cansada", lembra Alima, ao 
reviver em sua mente como foi sair da aldeia 
logo após dar à luz a sua filha. "Nós 
estávamos em uma condição ruim, claro. Eu 
nem sequer tive tempo de vestir o meu bebê; 
pegamos as roupinhas da minha filha na mão 
e fomos vestindo-a enquanto andávamos”. 

Oficialmente o pequeno bebê nem sequer 
existe ainda. "Para obtermos uma identidade 
para ela, nós temos que ir a Bagdá, mas não 
podemos viajar agora por causa da situação 
no país", conta Youssef, o pai da menina.

Mantenha a Igreja viva no Iraque
Nos últimos meses, a maioria dos cristãos 
fugiu do Iraque. Milhares deles têm sido 
forçados a abandonar suas casas somente 
com a roupa do corpo, deixando tudo para 
trás. Os poucos que permaneceram precisam 
de abrigo, alimento, água e remédios. A 
Igreja no Iraque precisa de socorro 
emergencial. Ajude-a com suas orações e 
contribuições (Nomes alterados por motivos 
de segurança).

Cristãos compartilham 
como têm vivido no Iraque

Parabéns para



2ª feira –  2 Coríntios 10 / 11 / 12 / 13 - 3ª feira – Gálatas 01 / 02 / 03
4ª feira – Gálatas 04 / 05 / 06 - 5ª feira – 1 Coríntios 13 / 14 / 15 / 16

6ª feira – Efésios 01 / 02 / 03 - Sábado – Efésios 04 / 05 / 06
Domingo – Filipenses 01 / 02 / 03 / 04

Período atual: Quinquagésima terceira semana

Devocional
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Onde Estava Deus no tiroteio na escola 
primária de Sandy Hook, Newtown em 
Connecticut? Huckabee é âncora de telejornal, 
e é um cristão que não temmedo de ser 
reprovado pelos outros ao expor suas 

convicções morais e sua fé: Huckabee 
responde à pergunta que Neil Cavuto, e muitos 
outros fizeram a respeito desta história a 
seguir. 
“Em 14 de dezembro de 2012, um tiroteio 
chocou a nação americana e o mundo. Um 
jovem de 20 anos de idade, Adam Lanza, entra 
em uma escola primária nos Estados Unidos e 
matou 27 pessoas inocentes aproximadamente 
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Vitor Barbosa 04/11

Amir Branco 07/11

Rosânia Nunes 09/11
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Larissa Carvalho 17/11

Desireé Lacerda 19/11

Pr. José Eduardo Garcia 23/11

Sueli Neves 24/11

Katherine Alves 24/11

Márzio Sampaio 28/11

Onde estava Deus?

ReflexaoReflexao~

ISNCRIÇÕES

INSCRIÇÕES EM
AMAIVOS.ORG



às 9h30 da manhã. Polícia ainda busca a causa 
do tiroteio. O jovem estava com: um rifle 
Bushmaster calibre 223, e duas pistolas, 
Glock 10 mm uma Sig Sauer 9mm.”
Otexto a seguir é a transcrição traduzida da 
declaração de Huckabee no programa Fox 
News, onde falava a respeito do tiroteio na 
Escola Sandy Hook. O vídeo foi postado no 
Youtube no dia 17 deDezembro de 2012.
«Estamos tentando compreender esse terrível 
tiroteio na escola primária Sandy Hook, mas 
não iremos tirar algum sentido disso, está além 
da capacidade de compreender de qualquer ser 
humano racional. O governador de 
Connecticut, Dan Malloy, acertou quando 
disse “O MAU visitou essa comunidade”. O 
presidente Obama, em uma emocionante 
declaração da Casa Branca, falou mais como 
um pai do que como um político e citou a 
Bíblia para trazer conforto à nação. Igrejas 
lotaram em Newtown, Connecticut, ontem à 
noite, à luz de velas, para lamentar a morte das 
27 pessoas inocentes e as vidas das inúmeras 
pessoas que foram abaladas por alguns 
segundos de carnificina enlouquecida. Na 
sexta-feira, Neil Cavuto me perguntou: “Onde 
estava Deus?” e eu disse que por cinquenta 
anos temos tentado sistematicamente remover 
Deus de nossas escolas, nossas atividades 
públicas, mas no momento em que vivemos 
uma calamidade, nós queremos saber onde 
Ele estava. Bem, a previsível Esquerda 
[política] iluminou as ondas aéreas e a 
blogosfera com uma reação vil e cruel e 
chegou à conclusão de que eu disse que se 
tivéssemos oração nas escolas, o tiroteio não 
teria acontecido. Bem, eu não disse nada 
disso. Está muito além de tirar oração e leitura 
bíblica das escolas. Está no fato das pessoas 
processarem uma cidade para que não sejam 
confrontados na rua com decorações e 
canções religiosas; processos estão se 
acumulando para retirar uma cruz do lugar, 

que nada mais é que um memorial a soldados 
mortos; igrejas e empresas cristãs são 
orientadas a entregar seus valores pelos 
decretos governamentais para financiar 
impostos para distribuição de pílulas 
a b o r t i v a s .  C u i d a d o s a m e n t e  e  
intencionalmente paramos de dizer que certas 
coisas são pecado e chamamos de doença. Às 
vezes chegamos a dizer que são coisas 
normais. E para chegar ao ponto de abandonar 
verdades morais e fundamentos, perguntam: 
“Bem, onde estava Deus?”. Eu respondo que, 
a meu ver, nós O escoltamos para fora de 
nossa cultura, e, marchando, O retiramos das 
praças públicas e então expressamos nossa 
surpresa ao ver que uma cultura sem Ele, na 
verdade, só mostra o que ela acabou se 
tornando. Assim que a tragédia aconteceu, 
creio que Deus apareceu sim. Ele apareceu na 
vida dos professores que se colocaram entre o 
homem armado e as crianças. Ele apareceu 
através dos policiais que correram para dentro 
da escola sem saber se seriam atingidos por 
uma rajada de balas. Ele apareceu na forma de 
abraços e lágrimas para crianças, parentes e 
professores que vivenciaram a chacina. Ele 
apareceu nos cultos lotados em que as pessoas 
acenderam velas e oraram. E ele apareceu na 
Casa Branca, onde o presidente invocou Seu 
nome e citou Seu livro. Em poucos dias ou 
semanas, provavelmente, vamos pedir a Ele 
que se retire de vista e anunciaremos com 
nosso orgulho arrogante que agora estamos 
esclarecidos e educados e que já evoluímos, 
superamos a dependência dEle. E alguém irá 
sugerir uma lei que pare todo esse tipo de 
coisa. Aproveito pra dizer que não precisamos 
aprovar uma nova lei. Há Uma que existe há 
um tempo e que funciona, se a ensinarmos e 
observarmos: “Não matarás”. Bem, há outras 
nove. Mas para falarmos sobre elas, seria 
necessário trazer Deus de volta. E nós 
sabemos o quão inaceitável isso pode ser.»

Cargos
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fundamental que rege o relacionamento 
salvífico entre Cristo e o crente, a saber: que 
nunca é um relacionamento estático, baseado 
exclusivamente numa decisão ou experiência 
passada. Trata-se, pelo contrário, de um João 15:5 - Eu sou a videira; vós sois as 
relacionamento progressivo, à medida que varas. Quem permanece em mim e eu nele, 
Cristo habita no crente e comunica-lhe sua esse dá muito fruto; porque sem mim nada 
vida divina (ver 17.3 nota; Cl 3.4; 1 Jo 5.11-podeis fazer.
13).

- Quero que todos imaginem esse papel do 
(2) Três verdades importantes são ensinadas ramo:  Sustentar o cacho que brota nele, mas 
nesta passagem:não como fruto dele e sim da videira com a 

qual ele está ligado e faz parte.
(a) A responsabilidade de permanecer em 
Cristo recai sobre o discípulo - É esta a nossa 6 Quem não permanece em mim é lançado 
maneira de corresponder ao dom da vida e ao fora, como a vara, e seca; tais varas são 
poder divinos concedidos no momento da recolhidas, lançadas no fogo e queimadas.
conversão.

- A alegoria da videira e das varas deixa 
(b) Permanecer em Cristo resulta em Jesus plenamente claro que Cristo não admitia que 
continuar a habitar em nós (v. 4a); a "uma vez na videira, sempre na videira". Pelo 
frutificação do discípulo, o sucesso na oração contrário, Jesus nessa alegoria faz aos seus 
e a plenitude da alegria.discípulos uma advertência séria, porém 

amorosa, mostrando que é possível um 
(c) As consequências do crente deixar de verdadeiro crente abandonar a fé, deixando 
permanecer em Cristo são a ausência de Jesus e não permanecer mais Nele, por fim 
frutos, a separação de Cristo e a perdição.sendo lançado no fogo eterno do inferno.

(1) Temos aqui o 
p r i n c í p i o  

Pr. Paulo Pereira.



Agenda
QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

 

(26 dez 2014 - Butão) - “Os cristãos não 

podem passar um dia sem ler as Escrituras. A 

Bíblia é o alimento para a nossa alma.” Foi 

assim que a jovem Pema explicou a 

importância da Palavra de Deus. No Butão, Pema falou então ao delegado do valor que a 

assim como em outros países onde há Palavra de Deus tem para quem é cristão. O 

p e r s e g u i ç ã o ,  c r i s t ã o s  e n c o n t r a m  delegado atendeu ao pedido da moça e 

encorajamento lendo a Bíblia. devolveu a Bíblia aos dois pastores.

A Bíblia é um item valiosíssimo aos cristãos Quatro dias depois de terem o livro de volta, 

perseguidos. Eles sabem o poder que suas ambos haviam terminado a leitura do Novo 

palavras têm para mudar uma vida. Portanto, Testamento. Cinco dias depois, Tandin já 

aceitam que seu corpo padeça opressão a fim havia lido todos os 39 livros do Antigo 

de que seu espírito desfrute de liberdade. Testamento.

Thapa, pai de Pema, foi preso no Butão em Mais tarde, o delegado comentou com 

março deste ano, juntamente com seu colega Pema: “Foi bom você ter me pedido a Bíblia 

Tandin. Nesse país budista, é proibido realizar de volta. Nos primeiros dias, os dois estavam 

encontros religiosos sem aprovação do muito tristes e deprimidos. Eu pensava no que 

governo. E era isso o que eles faziam. Depois fazer para aliviar a situação deles. Agora que 

de oito dias preso, Thapa solicitou à filha que estão com a Bíblia de novo, notei uma 

conversasse com o delegado responsável para mudança imediata em seu semblante. Se eu 

pedir de volta sua Bíblia, confiscada no dia em soubesse disso antes, teria devolvido o livro 

que fora preso. logo no começo” (Fonte: Portas Abertas)

MISSÕES: 
Ânimo e força por meio 
da Palavra de Deus

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6
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2ª feira –  Apocalipse 01 / 02 / 03 - 3ª feira – 04 / 05 / 06
4ª feira – 07 / 08 / 09 - 5ª feira – 

6ª feira –  - Sábado – 
Domingo – 

Período atual: Última semana

Apocalipse 
Apocalipse Apocalipse  10 / 11 / 12 / 13

Apocalipse 14 / 15 / 16 Apocalipse  17 / 18 / 19 
Apocalipse 20 / 21 / 22

Devocional
Semanal

E ele a encontrou. Mas antes de mudar era 

necessário combinar e acertar alguns 

detalhes com o proprietário da casa: as 

paredes precisavam ser pintadas, o piso 
 deveria ser lixado e uma janela precisava ser 
"Ano  novo ,  p ro je tos  novos !"  aberta na parte superior para permitir a 

Recentemente um conhecido decidiu: "Vou entrada de mais luz.
mudar, quero sair daqui, quero ir para uma 

casa nova, para outro ambiente". Seu Qualquer que seja a nossa situação, no 
objetivo era encontrar uma moradia bonita, fundo somos todos iguais nesse sentido. 
espaçosa, que atendesse suas necessidades. Poucos de nós se satisfazem em ter apenas 

Ano novo, projetos novos

~

Feliz 2015



"um teto sobre a cabeça". Até os nossos coração e dizendo: "Quero entrar agora!" E 

obreiros no interior da Bolívia, onde quase Ele não vem sozinho, pois disse: "Meu Pai o 

não se pode falar em "morar bem", procuram amará, e viremos para ele e faremos nele 

fazer o melhor com os materiais de construção morada." Na mesma passagem Ele também 

que têm à disposição. fala do Seu Espírito: "O Espírito da verdade... 

habita convosco e estará em vós" (v. 17). 
Mas como está a habitação da qual nosso 

Senhor Jesus disse: "...viremos para ele e Nosso Senhor em pessoa, a plenitude da 

faremos nele morada" (Jo 14.23)? Divindade, quer entrar em nós! São palavras 

muito sérias as que o apóstolo Paulo disse aos 
Parece que muitas vezes isso pouco nos coríntios, mas também a nós, através da sua 

preocupa. Porém, ser cristão significa levar a epístola: "Não sabeis que sois santuário de 
sério a nossa responsabilidade como donos da Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 
casa onde o Senhor quer morar. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus 

o destruirá; porque o santuário de Deus, que 
No momento em que entregamos nossa 

sois vós, é sagrado" (1 Co 3.16-17). 
vida ao Senhor Jesus, Ele recebeu a chave do 

nosso coração, que é a morada onde Ele quer Nossa responsabilidade em relação ao 
entrar. nosso coração, que nos foi transmitida quando 

decidimos tornar-nos cristãos, é muito maior 
Mas o problema é que Ele não pode entrar 

do que a de uma pessoa que ainda está longe 
quando ali ainda há áreas escuras, cantos onde 

de Deus. 
v i v e m  m o r a d o r e s  c l a n d e s t i n o s .  

Possivelmente nenhuma outra pessoa saiba Aquele que entregou a chave do seu 
disso. coração a Deus, que se decidiu por Jesus 

Cristo, é responsável pelo estado do próprio 
Olhando de fora, a moradia parece estar 

coração, para que Jesus possa de fato habitar 
intacta. A fachada cristã está em ordem. Mas o 

ali. 
Senhor entrou de fato?

Como está a situação do nosso coração? 
Está mais do que na hora de despejar os 

Ainda existe sujeira escondida, ainda 
antigos moradores do nosso coração e 

guardamos pensamentos obscuros? Está mais 
permitir que se faça uma limpeza da nossa 

do que na hora de colocar em ordem nosso 
casa interior. Também a janela na parte 

coração diante de Deus! 
superior não deve faltar. 

Vamos fazer um novo começo neste novo 
Deveríamos permitir a entrada de luz do 

ano! 
alto. Imagine o que significa nosso Senhor  

Peter Malgochegando, parando diante da porta do nosso 
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
twitter.com/AmaivosCaboFrio
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