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A unidade é comparada ao óleo que 
desce sobre o corpo do sacerdote na hora de 
sua consagração. A Igreja é o corpo 
sacerdotal de Cristo e o óleo é o Espírito 

SALMOS 133 Santo, consagrando o corpo de Cristo, para 
exercer o serviço sacerdotal, mas todos em 

A excelência do amor fraternal santidade e unidade, para curar os enfermos 
libertar os cativos e restaurar os caídos e 

1 OH! quão bom e quão suave é que os quebrar os jugos que impedem a salvação.
irmãos vivam em união!  

3 Como o orvalho de Hermon, que desce 
O símbolo de clamor pela unidade é a sobre os montes de Sião;  porque ali o Senhor 

cruz, pois as duas peças têm quatro pontos ordena a bênção e a vida para sempre.
para se ligarem. Uma peça é vertical, que 
significa Jesus sendo o caminho do pecador Quando o povo de Deus está em unidade, 
para o Pai e do amor do Pai para o pecador. A o orvalho de Deus vem e ele é a melhor chuva 
peça horizontal representa Jesus restaurando para as plantações, pois não destrói nada, só 
os relacionamentos dos homens caídos pela rega e toda a lavoura e a faz prosperar. Mas 
o f e n s a .  E s s a  p e ç a  r e s t a u r a  o s  note que o salmista não fala de uma 
relacionamentos dentro da Igreja, pois Jesus tempestade ou de uma pancada de chuva, que 
na cruz disse “Pai perdoa”.        representa apenas algum mover do espírito. 

 Ele se refere a uma chuva contínua e 
2 É como o óleo precioso sobre a cabeça, constante sobre a plantação que refresca e 

que desce sobre a barba, a barba de Aarão, e rega a terra.
que desce à orla dos seus vestidos. Pr. Paulo Pereira.



Agenda
QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

Zamboanga City em setembro de 2013). Ele e 

outros líderes muçulmanos disseram para não 

profanar lugar de culto dos cristãos que, como 

os muçulmanos não querem que suas 

mesquitas sejam utilizadas de forma profana".
Os suspeitos podem ser encontrados andando 

livremente pela vila, empunhando suas 

pistolas. Os cristãos locais temem (02 jan 2015  - Filipinas) Em uma aldeia 
repercussões agora que Lot, seu único reservadas em Zamboanga City, sul das 
defensor, está desaparecido. Seu líder da Filipinas, os seguidores de Jesus Cristo se 
igreja tomou precauções extras quando entrar preparam para possíveis ataques de 
na aldeia para realizar reuniões de oração, muçulmanos que são suspeitos pelo 
comunhão e estudo Kitab (Bíblia).assassinato Lot*, um simpatizante dos 

cristãos
Lot havia mencionado os nomes dos seus 

assassinos antes de morrer. Disse que pessoas "Em outubro passado, Lot disse a seus 
influentes haviam se envolvido no massacre “assassinos” para não prejudicar os cristãos 
de oito pescadores da tribo Sama, em outro que estavam pescando", disse uma fonte local 
incidente na vila Sangali, em 2013.(que ficou no anonimato por razões de 

segurança). "Disse-lhes que os cristãos são 
"[Muçulmanos] parentes de Lot estão pessoas como todas as outras que precisam 
conspirando para vingar sua morte", disse a alimentar suas famílias.»
mesma fonte, "mas seus parentes cristãos 

estão junto à sua viúva, para que a vingança "Ele também repreendeu um grupo de 
não seja levada à diante.»viciados em drogas que usaria a igreja para se 

drogar", acrescentou a fonte. "Foi o que 
Tribos muçulmanas no sul das Filipinas aconteceu no ano passado, quando muitos 
resolvem suas disputas através de um ciclo de cristãos deixaram a aldeia durante o cerco (de 

MISSÕES: 
Cristãos filipinos em um 
vilarejo muçulmano se 
preparam para o pior

Parabéns para
08/jan - Pr. Roberto Ricardo 31/jan - Gisele Mendonça 
12/jan - Ronan Alves 31/jan - Pra. Tânia Pereira
23/jan - Pr. Adalberto Ricardo



2ª feira –  Gênesis 01 / 02 / 03 - 3ª feira – 04 / 05 / 06
4ª feira – 07 / 08 / 09 - 5ª feira – 10 / 11 / 12

6ª feira – 14 / 15  - Sábado – 17 / 18  
Domingo – 20 / 21
Período atual: Primeira semana

Gênesis 
Gênesis Gênesis 

Gênesis 13 / Gênesis 16 / 
Gênesis 19 / 

Devocional
Semanal

vingança entre famílias. Ao invés de abrir um «Um de nossos colaboradores é um parente 

processo na delegacia de polícia, os familiares da viúva de Lot", disse o colaborador da 

da vítima agora tramam para vingar a morte de Portas Abertas no sul das Filipinas. "Porque 

Lot, alegando que a vida de outros membros da Lot é um simpatizante conhecido dos 

família pode estar em risco. cristãos daquele lugar, o início de vingança 

colocará em risco a vida de todos aqueles 

ligados ele por sangue e casamento."

"Ore pelos cristãos de Sama", disse a fonte 

da Portas Abertas. "Eles esperam 

dificuldades à frente, não só na prática da fé, 

mas também na condução de seus meios de 

subsistência. Antes de seu assassinato, Lot 

defendeu-os dos piratas muçulmanos que 

iriam matá-los e roubar seus barcos quando 

eles estavam no mar. " (Nome alterado por 

motivos de segurança, Fonte: Portas Abertas 

Internacional, Tradução: Regina Andrade)

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

ÓTIMA OPORTUNIDADE
PARA LER A BÍBLIA

COMPLETA
INICIAMOS O NOVO PLANO DE LEITURA

DE 57 SEMANAS



Os tubos puxavam cascalho e areia para o 

convés. O material então corria por uma calha, 
Se deixar de lado seu amor pelo dinheiro e e o cascalho aurífero era recolhido sobre 

j o g a r  f o r a  s e u  o u r o  f i n o  g a n h o  mesas cobertas com bacias de cobre. Ali o 
desonestamente, então o próprio Deus, o precioso minério era amalgamado com 
Todo-poderoso, será a sua riqueza, o seu ouro mercúrio e posteriormente recuperado. As 
e a sua prata. Jó 22:24 e 25 (A Bíblia Viva). pedras brutas e cascalhos maiores eram 

jogados de volta para o rio.
O Estado de Idaho, onde moro, é 

popularmente conhecido como o "Estado- Os homens têm percorrido distâncias 
Gema" por causa de seus ricos depósitos extraordinárias para conseguir ouro, 
minerais. Em 1860, o capitão E. D. Pierce sacrificando por vezes a própria vida nessa 
descobriu ouro no ribeiro Orofino. A notícia busca. O ouro, ou aquilo que ele representa - 
da rica descoberta desencadeou uma corrida riqueza material - exerce um tipo de fascínio 
do ouro para a região, que na época fazia parte hipnótico sobre muitas mentes, levando-as a 
do Território do Oregon. Dois anos mais tarde, agir de modo irracional. Dois jovens estavam 
descobriu-se mais ouro na área que agora se ocupados na prospecção perto de Placerville. 
chama Vale do Tesouro. Eram irmãos carnais e sempre se haviam dado 

bem, mas um dia ambos viram uma pepita de 
Subseqüentemente, uma forma curiosa de 

ouro ao mesmo tempo. Os dois correram para 
extrair ouro foi usada com sucesso ao longo 

pegá-la. Ocorreu uma luta corporal e 
do rio Snake. Sabia-se por muito tempo que 

acabaram matando-se um ao outro.
grandes quantidades de partículas de ouro 

desciam pelos rios e ribeiros, vindas de Não vale a pena perder a vida por nenhum 
montanhas que produziam o minério, e eram bem deste mundo - ainda mais a vida eterna. 
depositadas no cascalho e no leito de várias Se as riquezas materiais estiverem exercendo 
correntes d'água no Estado. Um homem uma fascinação desordenada sobre você, 
empreendedor ligou uns tubos de sucção, atente para o conselho de Elifaz: jogue-as 
acionados por máquinas a vapor, a barcas que entre as pedras dos ribeiros e permita que 
atravessavam para lá e para cá essas correntes. Deus seja o seu ouro.

www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
twitter.com/AmaivosCaboFrio

Que Deus seja seu ouro
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 “Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, 
que andeis como é digno da vocação com que 
fostes chamados, com toda a humildade e 
mansidão, com longanimidade, suportando-
vos uns aos outros em amor, procurando 
diligentemente guardar a unidade do UNIDADE: 
Espírito no vínculo da paz” ― Efésios 4.1 a 3UMA ARMA PARA DESTRUIR 

O PODER DAS TREVAS
O apóstolo Paulo começa com um clamor ao 
povo de Deus pela unidade. Ele já deixa claro 
sua posição como “prisioneiro no Senhor”.É importante saber que tudo que Deus criou, 

começando pelo céu, foi criado numa perfeita 
O clamor do apóstolo é para que o povo de harmonia e unidade, pois esse é o caráter de 
Deus saiba que foram chamados para fazer a Deus. O caráter do diabo é promover 
obra de Deus (João 15: 16 a 18).discórdia, intrigas, facções, rebeliões, 

fofocas, brigas, heresias, mentiras etc.
O chamado envolve humildade e mansidão, 
pois disse Jesus “Vinde a mim, todos os que Precisamos entender que quem promove e 
estais cansados e sobrecarregados, e eu vos luta pela unidade está recebendo influência 
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e do Espírito Santo e leva uma vida plena para 
aprendei de mim, porque sou manso e agradar ao Senhor. Mas amados, devemos ter 
humilde de coração; e achareis descanso muito cuidado para não cairmos na ciladas do 
para a vossa alma. Porque o meu jugo é diabo, pois, se ele enganou a terça parte dos 
suave, e o meu fardo é leve” (Mt. 11. 28 a 30). anjos, o que não poderá fazer com nossas 
Aqui Jesus nos convida a aprender com Ele, a vidas, meros seres humanos? Para vencer 
ser manso e humilde de coração.esses laços, só mesmo vivendo uma vida de 

obediência ao Senhor e em conformidade 
Ele chama para longanimidade, isso é, uma com a Palavra de 
vida com paciência para com os outros e atos Deus.
de bondade.



Suportando-vos uns aos outros em amor Procurando diligentemente guardar a 
servido de suporte (Gálatas 6: 2). Assim, unidade do Espírito no vínculo da paz. Viver 
precisamos compreender os limites dos com este propósito de vida, viver com 
irmãos, nível cultural, de onde vieram, das diligência, viver cuidadosamente, viver com 
limitações de cada indivíduo, pois às vezes este zelo no coração e na mente, pagar um 
vemos uma pessoa ter um comportamento preço pessoal e individual pela unidade, pois 
meio grosseiro, mas não imaginamos seus ela é um ato de adoração, submissão e louvor 
sofrimentos, lutas e tribulações e que deixa ao Senhor.  
pessoas amargas tristes e secas. Pr. Paulo Pereira.

Agenda
QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

MISSÕES: 
Classificação da Perseguição Religiosa

Parabéns para
08/jan - Pr. Roberto Ricardo 31/jan - Gisele Mendonça 
12/jan - Ronan Alves 31/jan - Pra. Tânia Pereira
23/jan - Pr. Adalberto Ricardo

Onde seguir as palavras do   14. Iêmen   32. Comores
Senhor Jesus pode custar a   15. Uzbequistão   33. Tanzânia
própria vida: conheça os 50   16. Vietnã   34. Argélia
países em que a perseguição 

 17. República Centro-   35. Colômbia
aos cristãos atinge o nível 

Africana   36. Tunísiamais elevado.
  18. Catar   37. Malásia
  19. Quênia   38. México  1. Coreia do Norte
  20. Turcomenistão   39. Omã  2. Somália
  21. Índia   40. Mali  3. Iraque
  22. Etiópia   41. Turquia  4. Síria
  23. Egito   42. Cazaquistão  5. Afeganistão
  24. Djibuti   43. Bangladesh  6. Sudão
  25. Mianmar   44. Sri Lanka  7. Irã
  26. Territórios Palestinos   45. Tajiquistão  8. Paquistão
  27. Brunei   46. Azerbaijão  9. Eritreia
  28. Laos   47. Indonésia  10. Nigéria
  29. China   48. Mauritânia  11. Maldivas
  30. Jordânia   49. Emirados Árabes Unidos  12. Arábia Saudita
  31. Butão   50. Kuwait  13. Líbia



2ª feira –  Gênesis 22 / 23 / 24 - 3ª feira – 25 / 26 / 27
4ª feira – Gênesis 28 / 29 / 30 - 5ª feira – Gênesis 31 / 32 / 33

6ª feira – Gênesis 34 / 35 / 36  - Sábado – Gênesis 37 / 38 / 39  
Domingo – Gênesis 40 / 41 / 42
Período atual: Segunda semana

Gênesis Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

A CLASSIFICAÇÃO - Um dos objetivos perseguidores: Maldivas e Iêmen. Ambos 
mais importantes de se monitorar a situação têm recebido a mesma pontuação que o ano 
religiosa dos países é para que a Portas anterior.
Abertas defina onde sua ajuda é mais urgente. 
A lista relaciona 50 países segundo o grau de ÚNICA NO MUNDO - Esta é a única 
perseguição que os habitantes cristãos mais pesquisa do tipo realizada anualmente em 
enfrentam. Sua atualização é feita todo o mundo. Ela avalia a liberdade que um 
considerando-se os acontecimentos e o cristão tem para praticar sua fé nas cinco 
ambiente religioso do país ao longo do ano esferas de sua vida: na individualidade, na 
anterior. família, na comunidade, na nação e na igreja.

ATUALIZAÇÃO - Os dez países onde os Ao separar as áreas para análise, a Portas 
cristãos enfrentaram a maior pressão e Abertas elabora um questionário bastante 
violência no período de formulação dos específico e extenso que contempla as 
relatórios foram: a Coreia do Norte, Somália, diferentes formas de perseguição. Cristãos de 
Iraque, Síria, Afeganistão, Sudão, Irã, diversas nações são convidados a responder 
Paquistão, Eritreia e Nigéria. Neste ano, dois um total de 96 perguntas que, somadas a 
países ingressaram na lista dos 10 onde há informações obtidas por meio de pesquisas e 
mais perseguição aos cristãos: o Sudão (de averiguação, culminam na pontuação do país 
11º para 6º); e a Eritreia (de 12º para 8º). Outra na Classificação. 
mudança é a entrada de três novos países: 
México (38º), Turquia (41º) e Azerbaijão O resultado final é usado para determinar a 
(46º). ordem dos países na posição de 1 a 50 da 

Classificação da Perseguição Religiosa. 
Desde 2002, e também para a Classificação Além disso, a pesquisa faz distinção entre 
dos Países Perseguidos 2015, a Coreia do duas formas principais de perseguição: 
Norte continua a ser o lugar mais difícil do ameaças e pressões que cristãos vivenciam 
mundo para praticar o cristianismo. O país em todas as áreas da vida, e pela violência. 
passou por expulsões, em que mais de 10.000 
pessoas foram banidas, presas, torturadas ou Não se engane ao imaginar que a violência é a 
assassinadas por causa questões sociais, forma predominante e mais invasiva de 
políticas e religiosas. A Arábia Saudita perseguição; em muitos casos, a opressão 
abandonou o Top 10, mesmo a situação dos pode ter um efeito ainda mais devastador. 
cristãos permanece tão ruim quanto antes. Isso explica porque não necessariamente 
Isso vale também para os outros dois países quanto maior a violência física contra os 
que abandonam a lista dos maiores cristãos, maior é a perseguição.



todo sujo de sangue, fica firme, aguenta que o 
médico tá chegando” Aí ela apagava, aí ela 
acordava de novo e falava “Tia.. Pastor, me dá 
o meu vestido, eu quero o meu vestidinho 
branco” e eles falavam “esquece o vestido, 

Uma pequena menina foi levada pela tia ele tá todo sujo” Isso aconteceu cinco vezes; 
pra igreja e aceitou a Jesus. Chegando em na quinta vez que aconteceu isso a menina 
casa ela falou com os pais assim: “Pai deixa falou : “Pastor eu estou vendo Jesus ali em pé, 
eu ser Religiosa? ?” O Pai e a mãe disseram: e Ele está me dizendo que vai me levar agora, 
“De jeito nenhum, nós somos Ateus.” Ela por favor, pelo amor de Deus, por tudo o que é 
insistiu tanto que os pais falaram: “Com uma mais sagrado, me dá o meu vestidinho 
condição, todo o culto que você for, quando branco?”
você chegar em casa você vai tomar uma O pastor disse “Por que?” Ele foi lá, pegou 
surra!” Ela falou “Tudo bem!”. o vestido e deu pra ela, ela abraçou o 

Ela ia pro culto chegava em casa uma vestidinho só de calcinha e foi fechando os 
surra, ia pro culto chegava em casa outra olhinhos pela última vez nessa terra, e o 
surra. Um dia a tia deu pra ela um vestido pastor perguntou “Mas por que você quer 
branco e ela cantou na frente da igreja sozinha tanto esse vestido?” E as últimas palavras 
o primeiro solo dela aos 12 anos, ela tinha 1 dela foram:
aninho de convertida. Quando acabou o culto “Eu quero entrar com esse vestidinho sujo 
ela ficou com as coleguinhas, todo mundo de sangue no céu, pra mostrar pra Jesus, que 
feliz. assim como um dia ele sangrou por mim, eu 

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

”Pastor cadê meu vestidinho?” O Pastor 
falou “esquece o vestido minha filha, ele tá 

www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
twitter.com/AmaivosCaboFrio

O vestidinho
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UNIDADE: 
UMA ARMA PARA DESTRUIR 
O PODER DAS TREVAS

Chamados em uma só esperança da 
vossa vocação: todo Cristão tem a mesma 
vocação, pois não fomos nós que escolhemos 
servir ao Senhor, mas foi Ele que nos escolheu 
para louvor da Sua glória. A vocação de todos os 
membros do corpo de Cristo é adorar ao Senhor 
e servi-Lo com fervor, dedicação e amor. A 
esperança em que todos cristão vive é na volta 
de Jesus e de um dia estar com Ele para sempre.

“Há um só corpo e um só Espírito, 
como também fostes chamados em uma só Um só Senhor: Jesus é o único 
esperança da vossa vocação; um só Senhor, Senhor. Ele nos criou e quando nos perdemos 
uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai através da queda de Adão, Ele veio em forma 
de todos, o qual é sobre todos, e por todos e de homem e nos resgatou, sabendo que todos 
em todos. Mas a cada um de nós foi dada a os homens já estão comprados por Ele e para 
graça conforme a medida do dom de Cristo” Ele. Até mesmo os que não O aceitam como 
― Efésios 4: 4 a 7. Salvador foram comprados, mas os que não O 

reconhecem como Senhor e Salvador terão o 
Há um só corpo e um só Espírito: Esse mesmo destino dos anjos caídos.

texto nos define bem: somos o Corpo de Cristo, 
Cristo a Cabeça. Sendo assim, nós, o Seu Uma só fé: a fé é fruto da mesma 
Corpo, estamos sujeitos ao Seu querer e Palavra de Salvação que todos ouvimos e 
propósito e o Espírito Santo habitando em todos cremos. Ela gera em nós a fé que agrada a 
nós. Lembrando que é do Espírito que vem a Deus, assim, todos estamos numa unidade 
força, a relação com o Pai, todo tipo de perfeita, recebendo o milagre da ação 
inspiração e direcionamento pra nós; assim, poderosa do Espírito Santo.

como Corpo de Cristo, 
precisamos andar e Um só batismo: assim como todos 

estar no mesmo creem que foram imersos na morte de Cristo e 
Espírito. sepultado o velho homem com seus pecados e 



decadências, agora vivem em novidade de reconciliados com o Pai e recebemos o poder 
vida. de sermos chamados de filhos de Deus.

Um só Deus e Pai de todos: Não há O qual é sobre todos, e por todos e 
duvida em nenhum membro do corpo de em todos: no Corpo de Cristo todos estão 
Cristo, todos estão cientes de quem é Deus. O debaixo da mesma proteção e sustentação 
poder da Sua paternidade também envolve paterna. Mas é Jesus que distribui os dons e 
cada membro do Corpo de Cristo, do pastor usa cada um segundo sua vontade.
ao novo convertido, todos em Cristo fomos Pr. Paulo Pereira.

Agenda
QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

Parabéns para
08/jan - Pr. Roberto Ricardo 31/jan - Gisele Mendonça 
12/jan - Ronan Alves 31/jan - Pra. Tânia Pereira
23/jan - Pr. Adalberto Ricardo

Onde seguir as palavras do   14. Iêmen   32. Comores
Senhor Jesus pode custar a   15. Uzbequistão   33. Tanzânia
própria vida: conheça os 50   16. Vietnã   34. Argélia
países em que a perseguição 

 17. República Centro-   35. Colômbia
aos cristãos atinge o nível 

Africana   36. Tunísiamais elevado.
  18. Catar   37. Malásia
  19. Quênia   38. México  1. Coreia do Norte
  20. Turcomenistão   39. Omã  2. Somália
  21. Índia   40. Mali  3. Iraque
  22. Etiópia   41. Turquia  4. Síria
  23. Egito   42. Cazaquistão  5. Afeganistão
  24. Djibuti   43. Bangladesh  6. Sudão
  25. Mianmar   44. Sri Lanka  7. Irã
  26. Territórios Palestinos   45. Tajiquistão  8. Paquistão
  27. Brunei   46. Azerbaijão  9. Eritreia
  28. Laos   47. Indonésia  10. Nigéria
  29. China   48. Mauritânia  11. Maldivas
  30. Jordânia   49. Emirados Árabes Unidos  12. Arábia Saudita
  31. Butão   50. Kuwait  13. Líbia

PARABÉNS AOS FORMANDOS
DA ESCOLA RESTAURANDO 

ADORADORES
 

pelos 18 meses de dedicação ao
aperfeiçoamento do ministério

e dos dons concedidos pelo Senhor
para a boa obra para qual foram chamados



2ª feira –  Gênesis 43 / 44 / 45 - 3ª feira – 46 / 47 / 48
4ª feira – Gênesis 49 / 50 - 5ª feira – Êxodo 01 / 02 / 03

6ª feira –   - Sábado –   
Domingo – 
Período atual: Terceira semana

Gênesis 

Êxodo 04 / 05 / 06 Êxodo 07 / 08 / 09
Êxodo 10 / 11 / 12

Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

Mini John, secretária da Comissão de 
Mulheres da All India Catholic Union, 
condenou os ataques e instou o governo que 
tome medidas urgentes para evitar este tipo 
de incidente a fim de restaurar a confiança 
dos cristãos de Delhi.

O quarto ataque contra uma igreja em Nova Shankar alegou ainda que os ataques 
Delhi aconteceu nesta quarta-feira de manhã às igrejas têm ocorrido em intervalos 
(14), e gerou forte preocupação em muitos regulares, e provocado um clima de 
cristãos da cidade. Alguns afirmam que há insegurança entre os cristãos locais.
um claro padrão de violência destinada a 
intimidar a população cristã (Fonte: Portas Investidas contra as igrejas de Nova 
Abertas) Delhi - O primeiro incidente aconteceu em 1º 

de dezembro, quando uma igreja em Dilshad 
"Nós vemos um padrão claro nestes Garden, a leste de Delhi, foi queimada, 

ataques", disse o cristão Savarimuthu provocando protestos de cristãos na capital. 
Shankar à agência de notícias Matters India Apenas uma semana depois, desconhecidos 
reagindo ao incidente que ocorreu dois dias lançaram pedras contra outra igreja, perto de 
depois de a Comissão Eleitoral da Índia Okhla, ao sul de Delhi, quebrando as janelas 
anunciar a data da eleição da Assembleia do edifício durante a reunião vespertina. 
Legislativa de Delhi, em 7 de fevereiro. Somado a esses ataques, em 3 de janeiro, um 

incêndio misterioso reduziu a cinzas um 
Outro cristão, Balraj Lourduswamy, presépio de Natal mantido dentro da 

afirmou à Matters India que as câmeras de instalações da Igreja da Ressurreição, em 
segurança instaladas na porta da igreja Rohini, norte de Delhi.
mostraram a chegada de três pessoas em uma 
moto às 4h20 da manhã. Lourduswamy 
registrou um Primeiro Relatório de 
Informação na delegacia para dar sequência 
às investigações. Segundo ele, a polícia já 
identificou os culpados.

Aparentemente, os criminosos 
vestiam turbantes sikhs (portanto,  
supostamente, adeptos do sikhismo). 

Igrejas na capital da Índia 
sofrem quatro ataques 
em 45 dias



Como é que o Senhor podia deixar isso 
acontecer comigo? O Senhor sabe que 
preciso muito dessa casa para poder me 
abrigar, e o Senhor deixou que ela se 

Certo homem saiu em uma viagem de queimasse todinha. Deus, o Senhor não tem 
avião. Era temente a Deus e sabia que Deus o compaixão de mim?”.
protegeria. Durante a viagem, quando Nesse mesmo momento, uma mão pousou 
sobrevoavam o mar, um dos motores falhou e no seu ombro e ele ouviu uma voz, dizendo: 
o piloto teve de fazer um pouso forçado no “Vamos, rapaz?”. Ele se virou para ver quem 
oceano. Quase todos morreram, mas o estava falando com ele e se surpreendeu 
homem conseguiu se agarrar a alguma coisa quando viu em sua frente um marinheiro todo 
que o conservou em cima da água. Ficou fardado, que lhe disse: 
boiando, à deriva, durante muito tempo, até — Vamos, rapaz. Viemos te buscar.
que chegou a uma ilha deserta. Ao que respondeu o homem:

Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, — Mas como é possível? Como vocês 
agradeceu a Deus pelo livramento de morte. souberam que eu estava aqui?
Conseguiu se alimentar de peixes e ervas. A resposta foi surpreendente:
Derrubou algumas árvores e, com muito — Ora, amigo! Vimos os seus sinais de 
esforço, construiu uma casinha para ele. Não fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou 
era bem uma casa, mas um abrigo tosco, com que o navio parasse e me mandou vir buscá-lo 
paus e folhas, mas significava proteção. naquele barco ali adiante”. 
Ficou todo satisfeito e, mais uma vez, Os dois entraram no barco e, assim, o 
agradeceu a Deus, porque agora podia dormir homem foi para o navio que o levaria em 
sem medo dos animais selvagens que, talvez, segurança de volta para os seus queridos.
pudessem existir na ilha. Quantas vezes a “nossa casa se queima” e 

Certo dia, ele saiu para pescar e o resultado gritamos como aquele homem gritou? 
foi abundante. Estava satisfeito com a Na Bíblia, em Romanos 8.28, lemos que 
pescaria. Mas ao dirigir-se para a sua casa, foi todas as coisas contribuem para o bem 
grande sua decepção ao ver que estava toda daqueles que amam a Deus. 
incendiada. Então, sentou-se em uma pedra Às vezes, é muito difícil aceitar isso, mas é 
chorando e dizendo em prantos: “Deus! assim mesmo. É preciso acreditar e confiar!
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UNIDADE: 
UMA ARMA PARA DESTRUIR 
O PODER DAS TREVAS

“Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no 
Senhor, que andeis como é digno da vocação 
com que fostes chamados, com toda a 
humildade e mansidão, com longanimidade, 
suportando-vos uns aos outros em amor, 
procurando diligentemente guardar a 
unidade do Espírito no vínculo da paz” ― 
Efésios 4.1 a 3.

 
É importante saber que tudo que Deus  Aqui o apóstolo Paulo começa com um 

criou ― começando pelo céu ― foi criado clamor ao povo de Deus pela unidade. Ele já 
numa perfeita harmonia e unidade. Esse é o deixa claro sua própria posição: “prisioneiro 
caráter de Deus, mas o caráter do diabo é no Senhor”.
promover discórdia, intrigas, facções, 
rebeliões, fofocas, brigas, heresias e O clamor do apóstolo é para que o povo 
mentiras. de Deus saiba que foram chamados para fazer 

a obra de Deus (João 15: 16 a 18).
Quem promove e luta pela unidade está 

recebendo influência do Espírito Santo e leva O chamado envolve humildade e 
uma vida plena para agradar ao Senhor, mas mansidão. Jesus, em Mateus 11: 28 a 30, nos 
amados, devemos ter muito cuidado para não convida a aprender com Ele a sermos mansos 
cairmos nas ciladas do diabo, pois, se ele e humildes de coração.
enganou a terça parte dos anjos, o que não 
poderá fazer com nossas vidas, meros seres Ele chama para longanimidade, isso é, 
humanos? Para vencer esses laços, basta uma vida com paciência para com os outros e 
viver uma vida de obediência ao Senhor e em atos de bondade.

conformidade com a Palavra 
de Deus. Vamos ver “Suportando-vos uns aos outros em 

o texto abaixo: amor” significa servir de suporte. Precisamos 
 compreender os limites dos irmãos, nível 



vossas massas dareis ao sacerdote, para fazer 
repousar uma bênção sobre a vossa casa” ― 
Ezequiel 44: 30.

“Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe 
Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu 

Primícias são os primeiros frutos, a rebanho e da gordura deste. Agradou-se o 
prioridade que honra (Provérbios 3: 9 e 10) e Senhor de Abel e de sua oferta;  5 ao passo 
tem que ser dada (Deuteronômio 18:4 e 5). que de Caim e de sua oferta não se agradou. 

Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com as lhe o semblante. O agradou a Deus de fato foi 
primícias de toda a tua renda; assim se que Abel separou os primeiros para o Senhor, 
encherão de fartura os teus celeiros, e pois assim a oferta de Abel era oferta de 
trasbordarão de mosto os teus lagares” ― primícias” ― Genesis 4: 3 a 5
Provérbios 3:9 e 10

Leia 2 Coríntios 9: 6 a 15 em sua Bíblia.
“Ao sacerdote darás as primícias do teu grão, 
do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da Como deverá ser calculado o valor da sua 
tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu primícia: 
Deus o escolheu dentre todas as tribos, para 
assistir e ministrar em nome do Senhor, ele e O valor da sua renda 
seus filhos, para sempre” ― Deuteronômio ÷ 30 dias de trabalho 
18: 4 e 5). = Valor da sua primícia.

“Igualmente as primícias de todos os Exemplo: 
primeiros frutos de tudo, e toda oblação de 900,00 (renda) 
tudo, de todas as vossas oblações, serão para ÷ 30 (dias de trabalho) 
os sacerdotes; também as primeiras das = 30,00 (valor da primícia)

cultural, de onde veio, das limitações de cada com este propósito de vida, viver com 
indivíduo, pois, às vezes, vemos uma pessoa diligência, viver cuidadosamente, viver com 
ter um comportamento meio grosseiro, mas este zelo no coração e na mente e pagar um 
não imaginamos seus sofrimentos, lutas e preço pessoal e individual pela unidade é um 
tribulações que deixam pessoas amargas, ato de adoração, submissão e louvor ao 
tristes e secas. Senhor.     

Procurar diligentemente guardar a Pr. Paulo Pereira.
unidade do Espírito no vínculo da paz! Viver 
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Princípios da Primícia
e como calcular 
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perseguição: "Quando um membro sofre, 
todos os outros sofrem com ele".

Embora no Brasil a Igreja não seja 
perseguida, somos chamados a nos unir à 
parte do Corpo de Cristo que sofre 
diariamente, e apoiá-los por meio de nossas 
orações e contribuições, aprendendo também 

Para grande parte dos cidadãos do mundo com sua perseverança.
ocidental, cristãos ou não, o tema 
"perseguição religiosa" pode soar estranho. Romanos 15.30 diz: "Recomendo-lhes, 
Um dos motivos talvez seja o fato de que a irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo 
maioria dos países do ocidente vive em plena amor do Espírito, que se unam a mim em 
liberdade e por isso, em geral, as pessoas minha luta, orando a Deus em meu favor". 
estão acostumadas a ter seus direitos 

Uma viúva nigeriana disse: "Eu não sabia que 
garantidos por lei. No entanto, a ideia de que a 

a lguém de fora  da  Nigér ia  t inha liberdade e o acesso a direitos fundamentais 
conhecimento do que acontece com os estão consolidados para a maior parte da 
cristãos nigerianos. Agora que sei que há população mundial neste século 21 tem se 
outros orando por nós, me sinto muito mostrado uma ilusão.
encorajada a prosseguir". 

Tomar consciência da realidade de 
O mais interessante é que essa alegria milhares de cristãos ao redor do mundo, 

também nos encoraja a servir! A liberdade do perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo, 
cristão brasileiro lhe permite abraçar a Igreja em um primeiro momento, pode ser 
Perseguida onde ela estiver. Portanto, nossa desanimador. Porém, é fundamental lembrar 
liberdade deve ser usada para fazer mais do que o próprio Cristo foi perseguido e sofreu a 
que apenas realizar reuniões e projetos aqui ponto de morrer na cruz. Ele nos diz que, se o 
no Brasil. Já temos em Cristo a liberdade de seguirmos, seremos perseguidos também 
que necessitamos para servi-lo. Vamos (João 15.18-21). Portanto, é nosso dever 
aproveitar a liberdade que encontramos em como Igreja, membros do mesmo Corpo, 
nosso país para servir ao outro, a Igreja estarmos prontos e dispostos a ajudar os 
Perseguida. cristãos perseguidos.

Envolva-se! Em 1Coríntios 12.26a, o apóstolo Paulo 
PortasAbertas.org.brfala sobre os cristãos que enfrentam 

A perseguição do ponto 
de vista bíblico



executando um trabalho de subalterno, 
olhava para além da argamassa e conseguia 
divisar o quadro completo.

Quando eu era adolescente, cantávamos Sois edificados sobre o fundamento dos 
um hino intitulado "Construindo Para a apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, 
Eternidade". A primeira estrofe era mais ou 

Cristo Jesus, a pedra angular; no qual todo 
menos assim: «Com alegria ou tristeza, 

edifício, bem ajustado, cresce para santuário 
estamos edificando um templo que o mundo 

dedicado ao Senhor, no qual também vós pode nem ver; o tempo não pode danificá-lo 
juntamente estais sendo edificados para nem destruí-lo; construímos para a 
habitação de Deus no Espírito. Ef. 2:19-22. eternidade» - N. B. Sargent

Christopher Wren, o famoso arquiteto Quer nos demos conta, quer não, todos 
inglês que projetou a Catedral de S. Paulo, em estamos envolvidos na construção de um 
Londres, caminhava certo dia pelo prédio em templo. Nossa tarefa pode não parecer 
construção e perguntou a cada operário o que importante, mas segundo o nosso texto 
estava fazendo. Um deles disse que estava estamos moldando a vida para ocupar um 
assentando tijolos; outro, que estava lugar no templo espiritual de Deus. Pergunte 
colocando os vitrais no lugar; outro ainda, a si mesmo assim como eu me pergunto: "Sou 
que estava fazendo trabalho de carpintaria eu como os pedreiros comuns na construção 
para a construção. Nenhuma das respostas foi da Catedral de S. Paulo ou como o misturador 
a que o Sr. Christopher desejava ouvir. de argamassa, que captou a visão do quadro 

completo?" 
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 estava um homem que, embora 
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UNIDADE: 

UMA ARMA PARA DESTRUIR 

O PODER DAS TREVAS

8 Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, 
levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos 
homens.

Toda autoridade que foi dada a igreja vem da 
grande vitória de Jesus sobre o inferno e a 
morte (Marcos 16: 14 a 20 e Apocalipse 1: 13 
a 18).

9 Ora, que quer dizer subiu, senão que 
também havia descido até às regiões Efésios 4
inferiores da terra?  

7 E a graça foi concedida a cada um de nós 
Agora, Jesus ressuscitado em sua nova forma segundo a proporção do dom de Cristo.
divina, tinha a forma de Adão, sendo que 
nunca pecou, venceu o diabo, venceu a morte O dom de Cristo é o amor que se manifesta, 
e venceu para reinar como homem com Seu através da nossa intimidade com Ele e assim a 
corpo glorificado. Ele desce ao inferno, pega medida que buscamos a intimidade com o 
as chaves e se apresenta ao Pai como o Sumo Senhor, maior será a manifestação dos dons, 
Sacerdote de todos os homens. Com seu pois tudo que flui do Senhor flui na medida do 
próprio sangue pode perdoar, livrar e libertar amor  (Tito 3: 4 e 1Coríntios 13: 1 a 8).
a todos os que creem (Hebreus 2 10 a 18 e 
Hebreus 4: 14 a 16).      

Todos os membros do corpo de Cristo estão 
debaixo desta graça,  é  só buscar 
continuamente a intimidade com o Senhor.

Pr. Paulo Pereira.



foram, inclusive, forçados a fugir para viver 
em outros países. 

Apesar da forte perseguição, muitos 
cristãos, mesmo que secretamente, têm 
guardado sua fé em Cristo e não desistem de 
segui-lo.

No segundo país mais opressor aos "Sabemos que qualquer um que seja 
cristãos, o luto e a dor da perda estão suspeito de ser cristão será torturado e morto, 
presentes em muitas casas. Há um forte então oramos secretamente. Temos orado ao 
movimento para limpar o cristianismo do lado de muçulmanos, de noite ou de dia. 
país, encabeçado, principalmente, pelo grupo Apesar de todo o cuidado, muitos de nossos 
militante islâmico Al-Shabaab, que ataca os amigos foram mortos. Vivemos com medo!", 
cristãos e as comunidades locais. Pais e filhos cristão somali.
são mortos unicamente por se identificarem 
como seguidores de Jesus. Para os somalis, A Igreja - Os poucos cristãos são 
quem abandona a fé islâmica para converter- fortemente perseguidos e precisam praticar 
se ao cristianismo é infiel e merece morrer. sua fé em segredo. Alguns foram forçados a 

Líderes islâmicos e funcionários do fugir para viver em outros países.
governo reforçam publicamente que não há A pressão sobre a minúscula comunidade 
espaço para cristãos na Somália. Por um cristã neste país de maioria muçulmana está 
longo período, a falta de leis no país abriu aumentando .  L íde res  i s l âmicos  e  
espaço para o crescimento do extremismo funcionários do governo reforçam 
religioso. Somente em 2012, o povo elegeu publicamente que não há espaço para 
seu primeiro presidente, após mais de 20 anos cristãos. Há um forte movimento para limpar 
sem um governo central. o cristianismo da Somália. O grupo militante 

A pressão sobre a minúscula comunidade islâmico Al-Shabaab ataca os cristãos e as 
cristã tem aumentado significativamente. Os comunidades locais. Existe um alto nível de 
p o u c o s  c r i s t ã o s  –  u m a  s o m a  d e  temor e desconfiança entre os cristãos que 
aproximadamente mil praticantes em uma têm de esconder a fé por medo de traição.
população de mais de nove milhões de Os primeiros missionários cristãos 
pessoas – são fortemente perseguidos, e chegaram à Somália em 1881. Em quase um 
devem praticar sua fé em segredo. Alguns século de trabalho, eles conseguiram algumas 
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SOMÁLIA
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A perseguição do ponto 
de vista bíblico

centenas de convertidos, até que foram a atenção da mídia e levando a ataques 
obrigados a se retirar do país em 1974. O públicos contra os cristãos por parte dos 
Cristianismo é uma religião minoritária na jornais locais. Além disso, os partidos 
Somália: aproximadamente mil praticantes políticos muçulmanos têm publicado 
em uma população de mais de nove milhões relatórios que detalham os programas 
de pessoas. evangelísticos e advertem severamente o 

A maioria dos cristãos somalis pertence povo somali a manter distância de tais 
à etnia minoritária bantu. Não há at ividades.  Desde que se tornou 
perspectiva de crescimento da Igreja na independente, em 1960, a Somália sofre 
Somália para os próximos anos, devido à com grupos radicais, como o Movimento 
constante instabilidade política e Nacional Somali (SNM), o Movimento 
econômica em que vive o país e aos Patriótico Somali (SPM), o Congresso 
constantes ataques de grupos radicais Somali Unido (USC) e o mais conhecido 
islâmicos. deles, o Al Shabaab, grupo radical islâmico 

criado em 2004, que domina algumas áreas 
A Perseguição - A falta de lei no país ao sul do país e tem como objetivo principal 

(não há Constituição, por exemplo) abre derrubar o governo de transição da Somália 
espaço para o crescimento do extremismo e instalar um governo teocrático baseado na 
religioso, que é o grande responsável pela Sharia (lei islâmica). O Al Shabaab é 
perseguição aos cristãos somalis. financiado pela Al Qaeda: além de causar 

Há uma Carta de Direitos do governo de instabilidade política no país, esses grupos 
transição, mas não possui restrições ou coíbem e reprimem qualquer possibilidade 
proteções à liberdade religiosa. Duas de trabalho missionário ou de evangelismo 
regiões no país - Somalilândia e Puntlândia no país.
- adotaram o islamismo como a religião 
oficial. Em ambas as regiões, os 
muçulmanos não podem abandonar o 
islamismo, sob pena de morte. Ou seja, para 
os somalis, o ex-muçulmano é um infiel, 
que merece a morte.

Extremistas têm acusado organizações 
cr is tãs  de  a juda  humani tár ia  de  
aproveitarem o caos no país para divulgar o 
evangelho. Tais acusações acabam atraindo 



meu senhor, quero quer perceba as flores ao 
longo do caminho. 

De fato, à medida 
que eles subiam a 

Um carregador de água na Índia levava montanha, o velho 
dois potes grandes, ambos pendurados em pote rachado notou 

flores selvagens ao cada ponta de uma vara, a qual ele carregava 
lado do caminho, e isto atravessada em seu pescoço. 
lhe deu desânimo. Um dos potes tinha uma rachadura, 
Mas, ao fim da estrada, enquanto o outro era perfeito e sempre 
o pote ainda se sentia chegava cheio de água no fim da longa 
mal porque tinha jornada entre o poço e a casa do chefe. O 
vazado a metade, e de ponte rachado chegava apenas pela metade. 
novo pediu desculpas Foi assim por dois anos, diariamente, o 
ao homem por sua carregador entregando um ponte e meio de 
falha. água na casa de seu chefe. 

Disse o homem ao pote: Claro, o pote perfeito estava orgulhoso 
- Você notou que pelo caminho só havia de suas realizações. Porém, o pote rachado 

flores no seu lado do caminho? estava envergonhado de sua imperfeição, e 
Notou ainda que cada dia enquanto sentia-se miserável por ser capaz de realizar 

voltávamos do poço, você as regava? apenas a metade do que havia sido designado 
Por dois anos eu pude colher flores para a fazer. 

ornamentar a mesa do meu senhor. Após perceber que por dois anos havia 
Sem você ser do jeito que é, ele não sido uma falha amarga, o pote falou para o 

poderia ter essa beleza para dar graça à sua homem um dia, à beira do poço: 
casa. - Estou envergonhado, quero pedir-lhes 

Cada um de nós tem seus próprios e desculpas. 
únicos defeitos. Todos nós somos potes - Por quê? - perguntou o homem. 
rachados. - De que você está envergonhado? 

Porém, se permitirmos, o Senhor vai - Desses dois anos eu fui capaz de 
usar nossos defeitos para embelezar a mesa entregar apenas metade da minha carga, 
do Pai. porque essa rachadura no meu lado faz com 

Na grandiosa economia de Deus, nada se que a água vaze por todo o caminho da casa de 
perde. Nunca deveríamos ter medo dos seu Senhor. Por causa do meu defeito, você 
nossos defeitos. Basta reconhecermos nossos tem que fazer todo esse trabalho, e não ganha 
defeitos e eles com certeza embelezarão a o salário completo dos seus esforços - disse o 
mesa de alguém... Das nossas fraquezas, pote. 
devemos tirar nossa maior força... O homem ficou triste pela situação do 

velho pote, e com compaixão falou: 
Autor desconhecido- Assim que retornarmos para a casa do 

www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
twitter.com/AmaivosCaboFrio

O pote rachado
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O MEU JUSTO VIVERÁ PELA FÉ

que Cristo conquistou na cruz e que depois 

disto cremos também que passaremos por um 

processo de cura e libertação. Esse processo, 

que é a grande obra do Espírito Santo em 

nossas vidas, nos tornamos justos porque 

“Mas o meu justo viverá pela fé. ‘E, se cremos que tudo isso nos torna limpos, sem 

retroceder, não me agradarei dele’. mácula aos olhos de Deus, e tudo isso vem 

Nós, porém, não somos dos que pelo ‘viver pela fé’.

retrocedem e são destruídos, mas dos que ‘E, se retroceder, não me agradarei dele’ 

crêem e são salvos.” ― Aqui o Senhor coloca seus sentimentos 

― Hebreus 10:38,39. sobre aqueles cristãos que abrem mão de sua 

fé e entram em concordância de novo com o 

Viver pela fé é a maior de todas as mundo. Não é desejo do Senhor que caiamos 

aventuras e é também um grande desafio, mais, mas se cairmos, devemos nos levantar, 

pois a fé é o firme fundamento das coisas que porque o Senhor sempre estende suas mãos 

não se vêem, mas que esperamos ver. para o que cai. O Senhor se desagrada do que 

‘Mas o meu justo viverá pela fé’ ― Aqui abandona a fé e não do que cai. Então, se você 

o Senhor Deus declara que esse justo pertence cair levante-se e nunca deixe sua fé.
‘Nós, porém, não somos do que a Ele.

retrocedem e são destruídos, mas dos que Como pode alguém ser justo perante 
crêem e são salvos’ ― Não podemos abrir 

Deus se todos pecaram?
mão de uma tão grande salvação.

A grande verdade é que nos tornamos “Nós, porém, que somos do dia, sejamos 
justos quando cremos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o 

n a  o b r a  capacete da esperança da salvação.” ― 1 
r e d e n t o r a  Tessaloniscences 5:8 e 9.



“Que, mediante a fé, são protegidos pelo pois está sempre estabelecendo metas para 
poder de Deus até chegar a salvação prestes a serem alcançadas. O justo do Senhor tem uma 
ser revelada no último tempo.” ― 1 Pedro vida completamente tomada de atividades 
1:5. que envolvem o reino de Deus.

“Pois vocês estão alcançando o alvo da O justo do Senhor não deve ter uma vida 
sua fé, a salvação das suas almas.” ― 1 Pedro como um barco à deriva que vai para onde a 
1:8. maré levar. O justo do Senhor tem 

“Mas o meu justo viverá pela fé." Fé em direcionamento que é estabelecido segundo 
que? Na grande obra que Deus realizou para as metas do reino de Deus, por exemplo: 
nos tornar justos! Quando o texto diz ‘viverá’ almas, santidade e adoração.
a idéia é que a fé se torna o único meio de O justo do Senhor deverá estar sempre 
sobrevivência do justo. Isso significa que o disposto a ganhar almas para Jesus, pois 
justo terá que viver da grande obra espiritual precisamos obedecer o ide de Jesus. Ganhar 
que Jesus conquistou na cruz. almas deve ser uma chama sempre acesa 

Existem momentos em nossas vidas que dentro de cada cristão fiel. É necessário 
precisamos crescer, e quando se fala fé não é entender que a morte de Jesus na cruz não 
diferente, pois existem períodos em nossas pode ser em vão, pois Jesus morreu para 
vidas em que precisamos crer cegamente em redimir o homem do pecado e salvar sua 
Deus, para que então Ele venha nos socorrer. alma. Nós, os justos, somos os propagadores 
Quando isso ocorre é tremendo!, mas quando desta mensagem salvadora; essa missão é 
o socorro não chega, tudo se torna mais nossa!
tremendo ainda! Isso significa que Deus A santidade é o que diferencia o justo do 
decidiu acreditar em nós. injusto, pois a santidade é a manifestação viva 

Deus acredita que Seus filhos vão saber do Espírito Santo na vida do cristão. Essas 
utilizar Suas armas que Ele deixou, e a maior manifestações são evidenciadas no 
delas é O NOME DE JESUS, que foi liberado comportamento e no caráter do cristão.
para que todo cristão que vive uma vida reta A adoração é uma necessidade que pulsa 
diante de Deus e que confia plenamente na na vida do cristão. Assim como necessitamos 
Palavra utilize-o com autoridade sobre os de beber água, comer e respirar, nós cristãos 
demônios e sobre qualquer diversidade da precisamos adorar a Deus, pois adoração se 
vida. Quantas vezes ficamos orando horas, torna parte integrante de nossas necessidades 
dias, até mesmo anos por alguma coisa e nada vitais. Um cristão sem uma vida de adoração 
acontece? É porque só basta ordenar em ‘não vai pra frente’. Ele acaba sem fé!
nome de Jesus e com fé! Não podemos retroceder em nenhum 

É importante compreender que o justo do desses propósitos, pois a alma do Senhor não 
Senhor não pode ficar se dando ao luxo de se agradará de nós.
deixar as coisas acontecendo por conta delas. 
O justo do Senhor está sempre em guerra, Pr. Paulo Pereira.
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Cristãos são expulsos 
de aldeia por não renunciar 
sua fé em Jesus

novembro do ano passado e o governo do 
Estado já havia assegurado a reintegração 
dos cristãos, protegendo, inclusive a 
liberdade de religião deles.

A situação voltou a ser a mesma, depois 
que os cristãos não aceitarem a voltar à 
religião anterior e permanecer firme na fé 

No estado de Chiapas, no sul do em Jesus.
México, as tensões estão aumentando entre As negociações entre os líderes da 
os indígenas que se convertem ao aldeia e os funcionários do governo 
cristianismo e os indígenas que misturam o continuam, mas sem nenhuma expectativa 
cristianismo trazido pelo conquistador de solução a curto prazo. (Fonte: Portas 
europeu com costumes e práticas indígenas. Abertas, 06/fev/15)
Os líderes da aldeia autorizaram o retorno 
de 47 cristãos que haviam sido expulsos de Primeira vez na Classificação - O México 
suas casas por se converterem, desde que entra na lista da Classificação da 
retornem às antigas práticas religiosas e à Perseguição Religiosa 2015, com uma 
tradição indígena. pontuação de 55 pontos, ficando em 38º 

Os líderes da comunidade já haviam lugar. Ele não apareceu na Classificação de 
acordado com o retorno dos cristãos. Esse 2014, mas ainda assim marcou 44 pontos, 
acordo estava sendo mediado por apenas um ponto abaixo do último 
funcionários do Estado que, acompanharam colocado, Níger, que em 2014 ficou no 50º 
o retorno deles para a comunidade. Quando lugar. O aumento da perseguição no México 
os funcionários de Chiapas e os cristãos pode ser explicado pelo crescimento do 
chegaram à aldeia, foram proibidos de crime organizado no país e no registro de 
voltar, se não aceitassem as crenças e ritos incidentes mais violentos contra os cristãos. 
religiosos da tradição indígena e o O México é um país que está passando um 
pagamento de tributos para a realização de flagelo intenso do crime organizado. De 
atividades e festivais religiosos que certa forma, o país passa pelo que a 
envolvem bebidas alcoólicas, consumo de Colômbia experimentou durante os cruéis 
intorpecentes e alucinógenos. anos 1990. Nos últimos anos, a base mais 

O grupo, expulso desde 2012, vem importante do narcotráfico mudou-se da 
negociando o retorno à aldeia desde Colômbia para a América Central e México.



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 
Não se sabe se essa narrativa se trata de invisível. Hoje, como todos os dias, você me 

um fato ou de uma simples e singela reflexão. disse seu simples 'olá' na entrada, mas hoje 
Mas o fato é que ela nos faz pensar em como curiosamente, não tinha ouvido o seu 'até 
tratamos ou deveríamos tratar as pessoas à amanhã'. Espero o seu 'olá' e 'até amanhã' 
nossa volta. todos os dias. Para você eu sou alguém. Ao 

não ouvir a sua despedida, eu sabia que algo 
Juan trabalhava numa fábrica de tinha acontecido… Procurei e encontrei!”

distribuição de carne. Um dia, quando Sejam humildes e amem o próximo. A 
terminou o seu horário de trabalho, foi a um vida é curta demais e temos um impacto que 
dos frigoríficos para inspecionar algo, mas não conseguimos sequer imaginar sobre as 
num momento de azar a porta fechou-se e ele pessoas com quem nós cruzamos.
ficou trancado lá dentro. Pensem nisso.

Ainda que tenha gritado e batido na 
porta com todas as suas forças, jamais 
poder iam ouvi - lo .  A maior ia  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 
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
twitter.com/AmaivosCaboFrio

Salvo pela gentileza
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e calmamente o texto acima, de 1 Coríntios e 
responda pra si mesmo: você tem vivido o 
que o apóstolo fala sobre o amor?

Unidade: 
Sim, existem as questões sexuais, mas projeto de Deus.

não é este tipo de amor a que me refiro. Temos 
questões de família, de amigos, mas também “O amor é sofredor, é benigno; o amor 
não é este amor. O amor que o texto fala é o não é invejoso; o amor não se vangloria não 
amor Ágape, que é a verdadeira manifestação s e  e n s o b e r b e c e ,  n ã o  s e  p o r t a  
do amor de Deus em nossos atos.inconvenientemente, não busca os seus 

próprios interesses, não se irrita, não 
O verdadeiro amor de Deus está disposto suspeita mal; não se regozija com a injustiça, 

a sofrer sem revidar, a ser bondoso mesmo mas se regozija com a verdade; tudo sofre, 
num ambiente de hostilidade. O verdadeiro tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor 
amor não deseja ter o que o outro tem, mas jamais acaba; mas havendo profecias, serão 
ficar feliz com o sucesso do outro, não fica aniquiladas; havendo línguas, cessarão; 
divulgando seus feitos e não busca o havendo ciência, desaparecerá” – 1 
reconhecimento dos outros, não se intromete Coríntios 13. 4 ao 8
nos momentos que são só da outra pessoa, não 
espera nada em troca e nem cria expectativas, O tema da palavra pastoral vai mudar um 
não julga o comportamento que alguém tem pouco essa semana, pois gostaria de lançar 
num momento difícil, mas entende a alguns desafios. É desejo do meu coração 
dificuldade do outro, valoriza as maravilhas passar aqui algumas diretrizes e desafios para 
do Senhor, mas não valoriza o mal que o crescimento da nossa congregação.
diabo faz, resiste as maiores provas, pois 
acredita que, no final, o amor vencerá e o O texto acima é 
amor (Ágape) não acaba.nosso primeiro 

desafio. Leia 
1. Você gostaria de viver esse amor? novamente 
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 - Davi um homem segundo o coração 
de Deus, que com quatorze já vencia ursos, 
leões e na força do Senhor.

- Daniel, Hananias, Misael e Azarias, 
jovens que eram cativos da Babilônia que 
ainda que tratados como príncipes não 

Jovens vinculados cederam a cultura alimentícia e nem aos 
à Palavra de Deus cultos da Babilônia e colocaram sua 

próprias vidas à disposição do rei, que os 
O diabo lançou ao logo do tempo uma lançou numa fornalha. Mas o Senhor os 

mentira onde muitos estão acreditando. Ele livrou de lá.
diz que os jovens são irresponsáveis, carnais 
e que enquanto forem jovens será sempre - O que diremos da menina na casa de 
assim. Se formos observar a Bíblia e suas Naamã, o sírio?
histórias teremos comprovadamente a prova 
desta grande mentira. Veja o que o apóstolo - E do rei Josias, que com 16 anos, 
João declarou sobre os jovens: começou a reinar e destruiu tudo que não era 

de Deus e restaurou o conhecimento Palavra 
“Eu vos escrevi, pais, porque já de Deus ao povo?

conhecestes aquele que é desde o princípio. 
Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a Existem mais de 100 histórias se 
palavra de Deus está em vós, e já vencestes o referindo a jovens na bíblia.
maligno” – 1 João 2: 14

Queridos, ser jovem não é um fardo 
Agora vamos observar outras histórias: que nos dificulta a servir ao Senhor com 

dignidade, honra e seriedade. Ser jovem é 
- O Jovem Samuel, entregue ao Senhor ter o melhor de Deus em nós, a energia, a 

desde o ventre e desde a mais tenra idade, força, a mente fresca e mais livre para 
servia ao Senhor tendo visões espirituais e já aprender para oferecer ao Senhor a melhor 
ouvia a voz de Deus. adoração, a melhor inteligência para servir 

2. Mas qual a sua maior dificuldade?

3. Que tal fazer uma campanha de jejum 
e oração para que o Espírito Santo faça um 
milagre em sua vida nesta área? (leia 
Filipenses 1: 3 a 25).  

PALAVRA DO PASTOR
AOS JOVENS

ATENÇÃO ALUNOS DA EETAD

No próximo encontro, já será

necessário recolher o pagamento

do próximo livro (R$ 50).
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ao Senhor de forma apaixonante. ninguém, sejam tolerantes com os fracos, 
cheios de compaixão um para com os 

Tenho visto que ainda não chegaram a outros. Se alguém cair, o levantem, perdoem 
minha idade tão rígidos, sem paciência, sem o pior pecado, percebam as pessoas à sua 
tolerância, sem compaixão, amargos com volta, suporte a ignorância dos que ainda 
facilidade e ferindo pessoas sem perceber. não aprenderam a amar como Jesus, honrem 

seus os líderes e os mais velhos, sejam 
Essa é a primeira Palavra que trago cheios do Espírito e amem! Amem! Amem! 

para meus lindos e amáveis jovens. Aqui vai 
o que espero de vocês: que vocês amorosos Pr. Paulo, o pastor de vocês
uns para com os outros, não abandonem 

China anuncia que irá 
proibir o acesso de 
cristãos à política do país

políticos de que os princípios de fé que são 
combatidos pela legenda, alimentem 
movimentos por maior liberdade religiosa. 
Para por em prática a decisão, o comitê do 
partido na província de Zhejiang vai bolar 
estratégias que possam desmentir a crença 
re l ig iosa  dos  f i l i ados .  Pode  ser  

A decisão de aplicar uma antiga regra surpreendente ver que o nível de violência 
que estava esquecida é uma tentativa de na China quase se manteve inalterado em 
limitar o crescimento do cristianismo entre comparação a 2014, segundo a pesquisa que 
os chineses. O anúncio de que o Partido envolve a Classificação da Perseguição 
Comunista, o único existente e permitido Religiosa. Os relatos de violência 
por lei, irá restringir a participação de ocorreram, mas praticamente todos eram 
pessoas "viciadas em religião" é uma limitados ao sul da província de Zhejiang , 
amostra do temor dos políticos de que os também conhecido como "Jerusalém da 
princípios de fé que são combatidos pela China". Ali autoridades locais iniciaram 
legenda, alimentem movimentos por maior uma campanha contra as estruturas 
liberdade religiosa religiosas, especialmente as igrejas. 

Algumas foram completamente destruídas e 
O anúncio de que o partido – que tem supostamente mais de 300 cruzes nos 

84 milhões de filiados – irá restringir a prédios das igrejas ou pintadas nas fachadas 
participação de pessoas “viciadas em foram apedrejadas, violadas, destruídas. 
religião” é uma amostra do temor dos Fonte: Portas Abertas 13/fev/2015



O casal não resistiu, e pensando que o 
rapaz era mentalmente deficiente, viraram 
para o velho homem e disseram: 

Um jovem de 24 anos, olhando pela 
janela de um trem, gritou: ― Porque você não o leva a um bom 

médico? 
― Pai, olhe as árvores andando para 

trás! O velho sorriu, olhou para o filho que 
estava olhando pela janela do trem, e ao voltar 

O pai sorriu e um casal que estava o olhar para o casal respondeu: 
sentado próximo a eles olhou para o 
comportamento infantil do rapaz de 24 anos ― Eu fiz isso. E acabamos de sair do 
com piedade. hospital. Meu filho era cego de nascença e 

acabou de ganhar estes olhos hoje.
De repente, o rapaz novamente 

exclamou empolgadíssimo: Cada pessoa no planeta tem uma 
história, a sua verdade. Não julgue as pessoas 

― Pai, veja as nuvens correndo com a antes de realmente conhecê-las. A verdade 
gente! pode te surpreender.

www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
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Cuidado com os julgamentos
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Unidade: 
projeto de Deus.

frente, sem culpa e sem pecado, deixando por 
onde passar mais uma vez, um rastro de 
sorrisos, lágrimas de saudades, edificação de 
vidas, reflexões, milagres, restaurações e 
curas, pois repito: fui construído por Deus 
com esse propósito e não fugirei dele. Esse 
texto é o texto inicial do meu novo livro, “Certamente que a bondade e a 
intitulado “Rastro”.misericórdia me seguirão todos os dias da 

minha vida, e habitarei na casa do Senhor 
Minha proposta é levar os amados a por longos dias” ― Salmos 23: 6.

refletir e fazer um novo propósito de vida. 
Levante, por exemplo, pela manhã com o Por onde passo, eu deixo um rastro de 
propósito de deixar um rastro de feitos sorrisos, lágrimas de saudades, edificação de 
maravilhosos. Essa é minha filosofia, pois sei vidas, reflexões, milagres, restaurações e 
que estou salvo em Jesus e que Seu Espírito curas, pois fui construído por Deus com esse 
habita em mim e que não há o que temer. Sei propósito e não fugirei dele. Mas em algum 
que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará momento, serei eu mesmo, sairei dos 
e que eu posso todas as coisas Naquele que propósitos do Senhor por alguns instantes por 
me fortalece. Assim me apodero desta certeza causa da minha humanidade. Os que não me 
de fé e parto para mais um dia incrível, onde amam vão ver meus defeitos e criticar. Os que 
tenho certeza que serei um filho de Deus me amam vão me compreender e eu serei 
manifestando o amor de Deus por onde perdoado como faço com todos que erram. 
passar, já que minha alma não está tomada Vou pedir perdão a Deus e vou me sentir 
pelo stress, raiz de amargura ou qualquer perdoado, pois creio na grande obra que Jesus 
outro mal. O simples fato de estar em Cristo, fez por mim na cruz. Então vou pedir ao 
andando em Sua presença e vivendo em Espírito Santo que assuma o 
santidade plena na presença de Deus, sem dar controle da minha 
ocasião ao diabo, me proporciona uma paz v i d a  e  v o u  
que me faz deixar um rastro de sorrisos e tudo seguir em 
mais que já mencionei.
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combatentes ao grupo radical no Oriente 
Médio. Infelizmente, a lei indonésia 
antiterrorismo não é forte o suficiente para 
conter tamanho apoio ao EI.

O terrorismo também tem chegado à ilha 
de Sulawesi. Em janeiro, o esquadrão 

(Fonte: Portas Abertas, 20/fev/2015) Os antiterrorismo Densus 88 atirou em um 
recentes ataques e levantes do Estado suspeito de terrorismo muito procurado na 
Islâmico (EI) ao redor do globo podem cidade de Poso (Poso sediou um conflito 
reacender as atividades terroristas nesse país sectário entre cristãos e muçulmanos no 
de maioria muçulmana. A Indonésia tem uma início dos anos 2000, que matou milhares de 
história de terríveis ataques realizados por pessoas). Outro suspeito terrorista ligado ao 
extremistas muçulmanos, incluindo diversos grupo East Indonesia Mujaheedin (MIT) foi 
bombardeios ao longo dos anos – alguns preso no mesmo mês.
deles a igrejas

Ore para que o governo e a polícia 
Em janeiro deste ano, a embaixada dos nacional saibam lidar com o terrorismo de 

EUA na Indonésia emitiu alerta de segurança forma estratégica.
para hotéis e bancos por conta de uma 
potencial ameaça contra instalações em Peça também para que a propagação do 
Surabaya, Java Oriental. Esta é a segunda radicalismo seja interrompida, especialmente 
maior cidade da Indonésia depois de Jacarta. dentro das bases islâmicas indonésias.

No início de dezembro de 2014, 12 Interceda para que as duas maiores 
cidadãos de Java Oriental foram presos por organizações islâmicas na Indonésia sejam 
seu envolvimento com o Estado Islâmico. De impedidas de espalhar o ensino islâmico 
longe, a Indonésia tem fornecido mais de 500 extremista entre seus seguidores.

1. Seu passado ainda te traz peso? (Romanos 
8: 1 a 9).

2. Você tem consciência de que precisa viver 
em santidade plena? (Hebreus 12: 12 a 17).

3. Você tem deixado um bom rastro por onde 
passa? (1 Pedro 3: 8 a 18). 

Pr. Paulo B. Pereira
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China anuncia que irá 
proibir o acesso de 
cristãos à política do país

ir? Por favor!

O pastor hesitou por um momento e 
depois disse: ―Filho, você pode ir. Aqui 
estão os folhetos. Tome cuidado. 

Todos os domingos à tarde, depois da ―Obrigado, papai!
escola dominical, um pastor e seu filho de 11 
anos saíam pela cidade e entregavam folhetos Então ele saiu no meio daquela chuva. 
evangelísticos. Numa tarde de domingo, Este menino de onze anos caminhou pelas 
quando chegou à hora de saírem pelas ruas ruas da cidade de porta em porta entregando 
com os folhetos, fazia muito frio lá fora e folhetos sacros a todos que via. Depois de 
também chovia muito. O menino se caminhar por duas horas na chuva, ele estava 
agasalhou e disse: todo molhado, mas faltava o último folheto. 

Ele parou na esquina e procurou por alguém 
― Ok, papai, estou pronto! para entregar o folheto, mas as ruas estavam 

totalmente desertas. Então ele se virou em 
E o pastor perguntou: ― Pronto para quê? direção à primeira casa que viu e caminhou 

pela calçada até a porta e tocou a campainha. 
― Está na hora de juntarmos os nossos Ele tocou a campainha, mas ninguém 

folhetos e sairmos. respondeu. Ele tocou de novo, mais uma vez, 
mas ninguém abriu a porta. Ele esperou, mas 

O pastor respondeu: ―Filho, está muito não houve resposta. Finalmente, este 
frio lá fora e também está chovendo muito. soldadinho de onze anos se virou para ir 

embora, mas algo o deteve. Mais uma vez, ele 
O menino olhou surpreso e perguntou: se virou para a porta, tocou a campainha e 

―Mas papai, as pessoas não vão para o bateu na porta bem forte. Ele esperou, alguma 
inferno até mesmo em dias de chuva? coisa o fazia ficar ali na varanda. Ele tocou de 

novo e desta vez a porta se abriu bem devagar. 
―Filho, eu não vou sair nesse frio! De pé na porta estava uma senhora idosa com 

um olhar muito triste. Ela perguntou 
Triste, o menino perguntou: ―Eu posso gentilmente:



―O que eu posso fazer por você, meu saltar, quando, de repente, o toque da 
filho? campainha me assustou. Eu pensei: “Vou 

esperar um minuto e quem quer que seja irá 
Com olhos radiantes e um sorriso que embora”.

iluminou o mundo dela, este pequeno menino 
disse: ― Senhora, me perdoe se eu estou “Eu esperei e esperei, mas a campainha 
perturbando, mas eu só gostaria de dizer que era insistente; depois a pessoa que estava 
Jesus a ama muito e eu vim aqui para lhe tocando também começou a bater bem forte. 
entregar o meu último folheto que lhe dirá Eu pensei: “Quem neste mundo pode ser? 
tudo sobre Jesus e Seu grande amor. Ninguém toca a campainha da minha casa ou 

vem me visitar”. Eu afrouxei a corda do meu 
Então ele entregou o seu último folheto e pescoço e segui em direção à porta, enquanto 

se virou para ir embora. Ela o chamou e disse: a campainha soava cada vez mais alta.
―Obrigada, meu filho. E que Deus te 
abençoe. Quando eu abri a porta e vi quem era, eu 

mal pude acreditar, pois na minha varanda 
Bem, na manhã do seguinte domingo na estava o menino mais radiante e angelical que 

igreja, o Pastor estava no altar, quando a já vi em minha vida. O seu sorriso, ah, eu 
escola dominical começou ele perguntou: nunca poderia descrevê-lo a vocês! As 
―Alguém tem um testemunho ou algo a palavras que saíam da sua boca fizeram com 
dizer? que o meu coração que estava morto há muito 

tempo saltasse para a vida quando ele 
Lentamente, na última fila da igreja, uma exclamou com voz de querubim. “Senhora, 

senhora idosa se pôs de pé. Conforme ela eu só vim aqui para dizer que Jesus a ama 
começou a falar, um olhar glorioso muito”. Então ele me entregou este folheto 
transparecia em seu rosto. que eu agora tenho em minhas mãos. 

Conforme aquele anjinho desaparecia no frio 
―Ninguém me conhece nesta igreja. Eu e na chuva, eu fechei a porta e atenciosamente 

nunca estive aqui. Vocês sabem antes do li cada palavra deste folheto. Então eu subi 
domingo passado eu não era cristã. Meu para o sótão para pegar a minha corda e a 
marido faleceu a algum tempo deixando-me cadeira. Eu não iria precisar mais delas. Vocês 
totalmente sozinha neste mundo. No veem ― eu agora sou uma filha feliz de Deus! 
domingo  pas sado ,  s endo  um d i a  Já que o endereço da igreja estava no verso 
particularmente frio e chuvoso, eu tinha deste folheto, eu vim aqui pessoalmente para 
decidido no meu coração que eu chegaria ao dizer obrigado ao anjinho de Deus que no 
fim da linha, eu não tinha mais esperança ou momento certo livrou a minha alma de uma 
vontade de viver. Então eu peguei uma corda eternidade no inferno.”
e uma cadeira e subi as escadas para o sótão 
da minha casa. Eu amarrei a corda numa Não havia quem não tivesse lágrimas nos 
madeira no telhado, subi na cadeira e olhos na igreja. O pastor desceu do altar e foi 
coloquei a outra ponta da corda em volta do em direção a primeira fila onde o seu anjinho 
meu pescoço. De pé naquela cadeira, tão só e estava sentado. Ele tomou o seu filho nos 
de coração partido, eu estava a ponto de braços e chorou copiosamente.
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Cuidado com os julgamentos
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Unidade: projeto de Deus (

oferta. Com Caim não foi diferente, veja: “ao 
passo que de Caim e de sua oferta não se 
agradou”. Poderíamos escrever um grande 
livro sobre esse assunto, por exemplo, como Adorando 
eles souberam da opinião de Deus?com qualidade e em unidade)

O Senhor deixa claro a importância da “Aconteceu que no fim de uns tempos 
postura do adorador e do ofertante. Veja o trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao 
conselho de Deus para Caim: “Se procederes Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das 
bem, não é certo que serás aceito?”.primícias do seu rebanho e da gordura deste. 

Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta; 
Qual foi o segredo de Abel? Ele trouxe das ao passo que de Caim e de sua oferta não se 
primícias do seu rebanho e da gordura deste. agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, 
Das primícias e da gordura. Note bem: a e descaiu-lhe o semblante.  Então, lhe disse o 
primícia não era qualquer coisa, eram os Senhor: Por que andas irado, e por que 
primeiros e melhores de seu rebanho. Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, 
o texto relata a gordura no meio da oferta? Por não é certo que serás aceito? Se, todavia, 
que a gordura era a parte de maior uso para o procederes mal, eis que o pecado jaz à porta; 
povo da época, pois servia como combustível o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre 
para lamparinas e era de grande utilidade. dominá-lo” - Genesis 4: 3-7
Abel ofertou para Deus não só o melhor do  
rebanho, mas também o melhor e mais caro, Esse texto deixa bem claro que o Senhor não 
que serviria para ele próprio. E sem está só atentando para as nossas ofertas, mas 
derramamento de sangue não há remição de também para a postura e intenção do 
pecado.ofertante. Observe o texto: “Agradou-se o 

Senhor de Abel e de sua oferta”. Note que o 
1.   Você coloca suas intenções, amor e Senhor atentou para o 
propósitos quando entrega as primícias, o f e r t a n t e  
dízimos e ofertas, ou faz como alguém que pr imei ro  e  
coloca o lixo para fora (2 Coríntios 9:7)? depois para 



Agenda
QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

Parabéns para
20/fev - Manassés Neves 26/fev - Mônica Pinheiro
35/fev - Janete Neves 22/fev - Aguimar NunesEste incidente aconteceu apenas uma 

semana depois de o primeiro-ministro da 
Índia ter prometido proteger as minorias 
religiosas do país alegando que as pessoas de 
todas as religiões têm o direito de praticar e 
propagar a sua fé no país. Vinte evangelistas 
cristãos foram agredidos e detidos pela 
polícia local na quarta-feira à noite (25), 
depois que foram encontrados distribuindo 
literatura religiosa pelas ruas de Jaipur. O 
grupo realizava uma excursão de serviço 
comunitário e encontros religiosos. No 
mesmo dia à tarde, quando o grupo estava em 
um cruzamento na área Mansarovar, 

01/mar - Patrícia Nascimento
partidários de direita entraram em confronto 

03/mar - Márcia Cristina com eles. A polícia local foi chamada para 
resolver o problema e o grupo visitante foi 03/mar - Gildomar Manoel
levado para a delegacia para interrogatório. 

04/mar - Nayane Machado Eles foram espancados e feridos em suas 
07/mar - Elma Conceição mãos e na parte superior do corpo. 

08/mar - Luíza Alves 
Satish Babu, um líder religioso de 

06/mar - Valéria dos Santos Hyderabad, que foi detido pela polícia, disse 
07/mar - Eleuza Mendes ao jornal The Indian Express: "Viemos 

somente para propagar a mensagem de Cristo 15/mar - Filipe Kadosh
e não fizemos nada para violar a lei e a ordem 

15/mar - Camila Carvalho aqui. Mas fomos atacados por meliantes nas 
21/mar - Sara Caramori ruas e depois brutalmente espancados pela 

polícia sem motivo algum". Um dos policiais, 23/mar - Luiz André
Hemendra Sharma, disse: "Eles serão 

24/mar - Bruna Pereira mantidos na base para interrogatórios e 
27/mar - Juciaria Mendonça depois serão libertados, se nada de suspeito 

for encontrado”. Fonte: The Indian Express28/mar - Irene Lima

2.   O que é ofertar para você (2 Samuel 24: 21 
a 25)? Ah, só para que todos saibam, Davi 
pagou mais do que valia aquele pedaço de 
terra e tudo mais para sacrificar. Hoje, aquele 
pedaço de terra se chama Jerusalém, o local 
mais sagrado do mundo.

3.   Você vê a oferta como dinheiro ou como 
adoração (Mateus 23: 16 a 23)?

 

Pr. Paulo B. Pereira
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Vinte cristãos são detidos 
pela polícia por distribuírem 
literatura religiosa na Índia
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levaram embora livros infantis e religiosos, 
segundo testemunhas. No mesmo dia, o EI 
também destruiu uma igreja e o teatro da 
universidade local.

Em 2003, invasores destruíram grande 
parte do local, roubando vários livros e 

Acervo de instituição pública iraquiana manuscritos. O conteúdo acabou sendo 
incluía raridades de até 5.000 a.C., segundo a recuperado e devolvido, segundo o ex-diretor 
Unesco. O grupo queimou muitos livros e adjunto da instituição, Qusai al-Faraj.
levou outros embora – dentre eles, 
publicações de temas religiosos. Em julho de 2014, o EI destruiu em Mosul 

um santuário de dois profetas reivindicados 
Militantes do Estado Islâmico (EI) pelos cristãos locais e os próprios 

queimaram pelo menos 8 mil livros e muçulmanos.
manuscritos raros da biblioteca pública de 
Mosul, no Iraque, no último domingo (22). Mosul foi tomada pelo EI em junho do 
Segundo o diretor do local, moradores da ano passado, durante o momento mais crítico 
região tentaram convencer os radicais a não da expansão territorial do grupo. Forças 
destruírem instalações da biblioteca, mas eles curdas, com apoio dos EUA e do governo 
acabaram explodindo praticamente todo o iraquiano, têm lutado para retomar a cidade.
acervo. Eles fizeram depois uma fogueira 
com livros culturais e científicos, e ainda Fonte:  Globo 27 fev 2015

Estado Islâmico destrói mais 
de 8 mil livros e manuscritos 
raros no Iraque



Aporelly (1895-1971), o 'Barão de Itararé'.

Ao sair da sala, o aluno ainda teve a 
No Curso de Medicina, o professor se audácia de corrigir o furioso mestre:

dirige ao aluno e pergunta:
- O senhor me perguntou quantos rins 

- Quantos rins nós temos? 'NÓS TEMOS'. 'NÓS' temos quatro: dois 
meus e dois seus. 'NÓS' é uma expressão 

- Quatro! Responde o aluno. usada para o plural. Tenha um bom apetite e 
delicie-se com o capim.

- Quatro? Replica o professor, arrogante, 
daqueles que sentem prazer em tripudiar Moral da História: 
sobre os erros dos alunos.

A VIDA EXIGE MUITO MAIS 
- Tragam um feixe de capim, pois temos C O M P R E E N S Ã O  D O  Q U E  

um asno na sala. Ordena o professor a seu CONHECIMENTO.
auxiliar.

Às vezes as pessoas, por terem um pouco 
- E para mim um cafezinho! Replicou o a mais de conhecimento ou acreditarem que o 

aluno ao auxiliar do mestre. tem, se acham no direito de subestimar os 
outros.

O professor ficou irado e expulsou o 
aluno da sala. O aluno era Aparício Torelly Não seja um desses.

www.amaivos.org
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Feixe de capim
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por Seus discípulos. Separando cada 
discípulo do mundo, Ele deixa bem claro que 
todos pertencem ao Pai. Você pode imaginar 
por que devemos ser diferentes e separados  “9 Eu rogo por eles; não rogo pelo 
do mundo? A oração de Jesus ― que ecoa até mundo, mas por aqueles que me tens dado, 
hoje ― tem coberto a vida de todos que O porque são teus; 10 todas as minhas coisas 
levam a sério e permanecem em obediência.são tuas, e as tuas coisas são minhas; e 

neles sou glorificado. (...) 14 Eu lhes dei a 
2.  “todas as minhas coisas são tuas, e as tua palavra; e o mundo os odiou, porque 

tuas coisas são minhas; e neles sou não são do mundo, assim como eu não sou 
glorificado. Eu lhes dei a tua palavra”do mundo. 15 Não rogo que os tires do 

mundo, mas que os guardes do Maligno. 16 
Jesus deixa bem claro que entre Ele e o Eles não são do mundo, assim como eu não 

Pai não há separação e que Ele será sou do mundo. 17 Santifica-os na verdade, 
glorificado através de nós, os seus discípulos, a tua palavra é a verdade.” 
pela palavra que deve ser vivida por todos.― João 17:9-17

3. “e o mundo os odiou, porque não são O texto acima faz parte da oração de 
do mundo, assim como eu não sou do mundo”Jesus pelos seus discípulos e por todos que 

viriam a crer Nele. Vamos analisar o texto 
Quando não pertencemos ao sistema passo a passo:

deste mundo, todas as nossas atitudes serão 
de contrariedade e sempre seremos 1. “Eu rogo por eles; não rogo pelo 
confrontados pelo sistema. O Espírito que mundo, mas por aqueles que me tens dado, 
atua em nós não é o mesmo que atua no porque são teus”
mundo. Jesus relata que, enquanto Ele esteve 
aqui, sofreu toda pressão sobre Si. Jesus deixa 

claro que Sua 
oração era Pr. Paulo B. Pereira
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35/fev - Janete Neves 22/fev - Aguimar Nunes

horas para percorrer 30 km e entrar em 
Hassake.

"Foram as mais longas e difíceis horas 
da minha vida, porque éramos alvos de 
franco-atiradores e um morteiro atingiu um 
carro", relatou.

Síria, 02 de março de 2015 - Em 
entrevista à agência de notícias AFP, Danny Descrevendo a escapada com sua 
Jano contou que, ao saber que os jihadistas do família, Jano assegura que "todos tinham 
grupo Estado Islâmico se aproximavam de medo por suas vidas", mas que "não 
sua aldeia no nordeste da Síria, ele teve de pensamos duas vezes". "Partimos em pijamas 
fugir de pijama, com sua mulher e as duas sem olhar para trás, sem parar, até chegarmos 
filhas aqui".

Aterrorizada, a família Jano tinha uma O EI lançou um ataque na segunda-feira 
única coisa em mente: chegar a um lugar contra uma série de vilas e aldeias de Haut 
seguro o mais rápido possível sem ser Khabur, sequestrando 220 cristãos assírios e 
apanhada, como muitos outros cristãos tomando o controle de dez aldeias da região 
assírios. de Tall Tamr, no noroeste da província de 

Hassake, de acordo com o OSDH 
Contatado por telefone na cidade de (Observatório Sírio para os Direitos 

Hassake (nordeste), o homem de 35 anos Humanos).
contou à AFP que os combates começaram na 
segunda-feira (23) às 4h da manhã. "Nós Yokhana Harun, líder do ramo sírio do 
ouvimos o som de armas automáticas e Partido Democrático Assírio, afirmou à AFP 
bombardeiros durante sete horas, assustados, que 1.100 famílias que conseguiram fugir 
antes de decidirmos abandonar nossa casa", foram acomodadas e assistidas. Harun, que 
contou. falava de um ponto de encontro para os 

refugiados em Hassake, acrescentou que "as 
"Tomamos essa decisão porque pessoas chegaram exaustas e desamparadas".

sabíamos que o Daech (sigla em árabe para EI 
– Estado Islâmico) já estava muito perto de "É um crime contra os assírios pacíficos. 
nossa aldeia", Tall Missas, agora nas mãos Eles [EI] acabaram com a coexistência, a 
dos jihadistas. civilização e a história, e a comunidade 

internacional olha para tudo isso em silêncio. 
A fuga dos aldeões se deu em carros e É um massacre", disse ele.

tratores. "Eu coloquei três crianças na minha 
moto e me juntei ao comboio", contou Danny Em Qamishli, no nordeste da cidade de 
Jano, um alfaiate, indicando que levou cinco Hassake e perto da fronteira com a Turquia, 

ATENÇÃO ALUNOS DA EETAD

Na aula de amanhã será

necessário recolher o pagamento

do próximo livro (R$ 50).

Assírio relata drama de fuga 
durante ataque do 
Estado Islâmico
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200 famílias que fugiram do EI encontraram dividido entre as forças curdas e o EI, 
abrigos temporários, de acordo com Jean enquanto o exército legalista está presente na 
Tolo, um funcionário da Organização assíria capital provincial.
de Socorro e Desenvolvimento.

O EI é conhecido por sua brutalidade 
"Eles chegaram em um estado mental contra as minorias na Síria e no Iraque. "Este 

terrível", declarou à AFP por telefone, é um crime indizível. Eles queimaram casas, 
informando que "já faz três dias que famílias igrejas, mataram e sequestraram famílias, 
chegam continuamente" em Qamishli. tudo isso por quê? Esta é uma pergunta que eu 

não tenho a resposta", diz Danny Jano. 
Cerca de 30 mil assírios viviam na Síria Apesar disso ele afirma: "Vamos voltar para 

antes do início do conflito, o que representa casa. Se não for amanhã, será depois de 
2,5% dos 1,2 milhão de cristãos. A maioria amanhã".
deles vivia perto do rio Khabur, na província 
de Hassake, um território atualmente Portas Abertas

Estado Islâmico destrói mais 
de 8 mil livros e manuscritos 
raros no Iraque



Brasil ainda pior. Tudo está indo para o 
vinagre.

Devemos prestar atenção às mensagens O pai logo pôs-se a refletir: “Meu filho 
que chegam até nós, e algumas vezes ignorá- estudou, lê jornais, ouve rádio e só pode estar 
las se não vierem de Deus! com a razão.” Então resolveu reduzir as 

compras de salsicha e de pão. Tirou os 
“Era uma vez um homem que vivia à cartazes de propaganda e já não anunciava tão 

beira de uma estrada, onde vendia cachorro- alto seu cachorro quente, abatido que estava 
quente. Ele não ouvia bem, por isso não tinha pela notícia da crise.
rádio. Tinha problemas de visão, por isso não 
lia jornais. Mas ele vendia cachorro-quente. As vendas foram caindo, caindo, 

caindo, até ele fechar o negócio e não 
Colocava cartazes na estrada, fazendo conseguir mais vender seu cachorro quente. 

propaganda da qualidade de seu produto. 
Ficava na beira da estrada e oferecia o seu Então o pai finalmente disse ao filho: 
produto em alta voz, e o povo comprava.

― Você estava certo, meu filho. Nós 
Lentamente foi aumentando as vendas certamente estamos vivendo uma grande 

e cada vez mais aumentava a compra de crise.” 
salsicha e de pão. Comprou um fogão 
industrial para melhor atender os fregueses. (Autor desconhecido)

O negócio prosperava: o homem 
conseguiu até mesmo enviar seu filho para 
estudar na capital.

Certo dia, o filho, já formado, 
retornou para cuidar do pai e viu que as coisas 
não mudavam naquele lugar. Em casa, 
chegou logo dizendo ao pai: Você não ouve 
rádio? Nem lê jornais? Há uma crise no 
mundo. A situação na Europa é terrível e a do 
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facebook.com/ComunidadeAmaivos
twitter.com/AmaivosCaboFrio

Dias de crise



Ed. 542 - 08 de março de 2015 Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio/RJ

 “9 Eu rogo por eles; não rogo pelo 
mundo, mas por aqueles que me tens dado, 
porque são teus; 10 todas as minhas coisas 

são tuas, e as tuas coisas são minhas; e 
neles sou glorificado. (...) 14 Eu lhes dei a 

tua palavra; e o mundo os odiou, porque 
não são do mundo, assim como eu não sou 

do mundo. 15 Não rogo que os tires do 
mundo, mas que os guardes do Maligno. 16 
Eles não são do mundo, assim como eu não 
sou do mundo. 17 Santifica-os na verdade, 

a tua palavra é a verdade.” 
― João 17:9-17

Assim como o Senhor não livrou os três 
jovens da fornalha e nem Daniel dos leões 
(mas os livrou tanto dentro da fornalha como 
na cova com os leões), o Senhor nos livra no 
meio dos problemas e não dos problemas. 
Deixe o Senhor entrar contigo dentro do seu 
problema. Você vai ver que o fogo não te 
queimar e as feras não te fazendo mal algum.
 
3.  “Santifica-os na verdade, a tua palavra é 
a verdade”: 

Jamais haverá santificação na vida de uma 
pessoa se não for através da verdade. Existem 
cinco verdades que precisam ser conhecidas 
de todos: 

1. “...porque não são do mundo, assim 
a) A primeira grande verdade que nos livra da 

como eu não sou do mundo”:
idolatria é conhecer o próprio Deus em sua 
plenitude (Jeremias 10: 10).

É incrível o fato de que aqui Jesus coloca seus 
discípulos na mesma condição Dele, pois 

b) A segunda é que Jesus é a própria Verdade 
assim cada discípulo deverá pensar e viver 

que nos aproxima do Senhor (João 14: 6).
como não sendo deste mundo.
 

c) O Espírito Santo é a pessoa que nos livra de 2. “Não rogo que os tires do 
ficar vagando por aí sem direção (João 14: mundo, mas que os 
17)g u a rd e s  d o  

Maligno”: 
d) A Palavra de Deus é que nos conduz para o 
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centro da vontade de Deus (João 17: 17). o querer de Deus para nós. E só tem um jeito 
de cumpri-lo (Salmos 119: 142 e Gálatas 6: 

e) E na Lei do Senhor (Torá) é que está a base, 2).  
os princípios e todos os fundamentos de todo Pr. Paulo B. PereiraATENÇÃO ALUNOS DA EETAD

Na aula de amanhã será

necessário recolher o pagamento

do próximo livro (R$ 50).
Crianças sequestradas pelo 
Boko Haram “esqueceram 
suas identidades”

nossa aldeia", Tall Missas, agora nas mãos 
dos jihadistas.

A fuga dos aldeões se deu em carros e 
tratores. "Eu coloquei três crianças na minha 
moto e me juntei ao comboio", contou Danny 
Jano, um alfaiate, indicando que levou cinco 

Síria, 02 de março de 2015 - Em horas para percorrer 30 km e entrar em 
entrevista à agência de notícias AFP, Danny Hassake.
Jano contou que, ao saber que os jihadistas do 
grupo Estado Islâmico se aproximavam de "Foram as mais longas e difíceis horas 
sua aldeia no nordeste da Síria, ele teve de da minha vida, porque éramos alvos de 
fugir de pijama, com sua mulher e as duas franco-atiradores e um morteiro atingiu um 
filhas carro", relatou.

Aterrorizada, a família Jano tinha uma Descrevendo a escapada com sua 
única coisa em mente: chegar a um lugar família, Jano assegura que "todos tinham 
seguro o mais rápido possível sem ser medo por suas vidas", mas que "não 
apanhada, como muitos outros cristãos pensamos duas vezes". "Partimos em pijamas 
assírios. sem olhar para trás, sem parar, até chegarmos 

aqui".
Contatado por telefone na cidade de 

Hassake (nordeste), o homem de 35 anos O EI lançou um ataque na segunda-feira 
contou à AFP que os combates começaram na contra uma série de vilas e aldeias de Haut 
segunda-feira (23) às 4h da manhã. "Nós Khabur, sequestrando 220 cristãos assírios e 
ouvimos o som de armas automáticas e tomando o controle de dez aldeias da região 
bombardeiros durante sete horas, assustados, de Tall Tamr, no noroeste da província de 
antes de decidirmos abandonar nossa casa", Hassake, de acordo com o OSDH 
contou. (Observatório Sírio para os Direitos 

Humanos).
"Tomamos essa decisão porque 

sabíamos que o Daech (sigla em árabe para EI Yokhana Harun, líder do ramo sírio do 
– Estado Islâmico) já estava muito perto de Partido Democrático Assírio, afirmou à AFP 
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que 1.100 famílias que conseguiram fugir chegam continuamente" em Qamishli.
foram acomodadas e assistidas. Harun, que 
falava de um ponto de encontro para os Cerca de 30 mil assírios viviam na Síria 
refugiados em Hassake, acrescentou que "as antes do início do conflito, o que representa 
pessoas chegaram exaustas e desamparadas". 2,5% dos 1,2 milhão de cristãos. A maioria 

deles vivia perto do rio Khabur, na província 
"É um crime contra os assírios pacíficos. de Hassake, um território atualmente 

Eles [EI] acabaram com a coexistência, a dividido entre as forças curdas e o EI, 
civilização e a história, e a comunidade enquanto o exército legalista está presente na 
internacional olha para tudo isso em silêncio. capital provincial.
É um massacre", disse ele.

O EI é conhecido por sua brutalidade 
Em Qamishli, no nordeste da cidade de contra as minorias na Síria e no Iraque. "Este 

Hassake e perto da fronteira com a Turquia, é um crime indizível. Eles queimaram casas, 
200 famílias que fugiram do EI encontraram igrejas, mataram e sequestraram famílias, 
abrigos temporários, de acordo com Jean tudo isso por quê? Esta é uma pergunta que eu 
Tolo, um funcionário da Organização assíria não tenho a resposta", diz Danny Jano. 
de Socorro e Desenvolvimento. Apesar disso ele afirma: "Vamos voltar para 

casa. Se não for amanhã, será depois de 
"Eles chegaram em um estado mental amanhã".

terrível", declarou à AFP por telefone, 
informando que "já faz três dias que famílias Portas Abertas, 12 mar 2015

Estado Islâmico destrói mais 
de 8 mil livros e manuscritos 
raros no Iraque



www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
twitter.com/AmaivosCaboFrio

piloto.
A pequena  Jean, na terceira série, era ― Então, seja! ― foi o que ouviu.

muito aplicada em seus estudos. Filha de um E naquele momento Jean decidiu 
piloto, ela sonhava voar. Um dia, em uma concretizar o seu sonho. Foram 10 anos de 
redação, ela abriu seu coração e revelou seus trabalho duro, encarando oposições, 
sonhos: hostilidades, rejeição, e até humilhação. 

― Quero ser piloto de avião, ver as Tornou-se piloto particular. Conseguiu 
nuvens, e saltar de paraquedas! graduação para transportar carga e pilotar 

aviões de passageiros, mas não recebia A sua nota foi zero, porque, segundo sua 
promoção porque era mulher. Mas ela não professora, todas as profissões que ela listara 
desistiu. Foi em frente. Fez tudo o que sua não eram para mulheres. Era meado do século 
professora da terceira série disse que era XX.Nos anos seguintes, Jean foi massacrada 
impossível. Ela pulverizou plantações, pulou de pela negatividade de muitos adultos:
paraquedas centenas de vezes, e em 1978, Jean ― Garotas não podem ser pilotos de avião. 
Harper foi uma das três primeiras mulheres a Não são suficientemente inteligentes para isso!
serem aceitas como piloto pela United Airlines. E ela desistiu. No último ano do ensino 
Por fim, tornou-se piloto de Boeing 737 na médio, a professora de inglês pediu que os 
mesma empresa aérea. Tudo, graças às palavras alunos escrevessem sobre o que estariam 
de encorajamento de sua professora de inglês, e fazendo dentro de 10 anos. Ela apenas escreveu 
de sua determinação em alcançar e concretizar que seria garçonete. Afinal pensou:
seus sonhos.― Isso eu seria capaz de fazer!

Quando éramos crianças não havia limites Duas semanas depois, a professora para sonhar. Pensávamos ter os poderes dos colocou a folha com a resposta de cada um dos super-heróis, e que alcançaríamos as nuvens. alunos, virada para baixo, na frente de cada um Sonhávamos que um dia poderíamos fazer todo deles, e agora pediu que escrevessem o que cada mundo feliz. Eram muitos sonhos. um deles faria se tivessem acesso às melhores 
escolas, a dinheiro ilimitado, e habilidades 
ilimitadas. Quando terminaram, ela disse:

― Tenho um segredo para todos vocês. 
Vocês podem conseguir tudo isso, se o 
desejarem de todo coração! Se não correrem 
atrás da concretização dos seus sonhos, 
ninguém o fará por vocês. Vocês têm muito 
potencial. Não deixem de utilizá-lo.

Jean ficou animada e ao mesmo tempo 
amedrontada. Depois da aula, foi falar com a 
professora e lhe contou sobre seu desejo de ser 

Mas as 
crianças crescem e se tornam adultas. E, quase 
sempre esquecem dos seus sonhos quando 
passam a ter contato com a realidade. Talvez 
encontrem muitos adultos desencantados que as 
façam acreditar que não podem perseguir e 
concretizar os seus sonhos.

Se você abandonou os seus sonhos, é 
tempo de retomá-los. Não diga que é tarde, 
que você está velho demais, que não 
consegue mais. Decida-se e parta para a luta! 
Estude, persevere, conquiste. Utilize a força 
da sua fé. Acredite e invista no seu potencial.

Nunca abandone seus sonhos
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UNIDADE:
UM PROJETO DE DEUS

 

Pr. Paulo B. Pereira

a Jesus, mas com atitudes e caráter.

“Filhinhos, vós sois de Deus, e já os 
tendes vencido; porque maior é aquele que 

está em vós do que aquele que está no 
mundo” (v. 4)

1 João 4:1―6
O fato de estarmos em Cristo já nos 

torna mais que vencedores.“Amados, não creiais a todo espírito, mas 
provai se os espíritos vêm de Deus; porque 

“Eles são do mundo, por isso falam muitos falsos profetas têm saído pelo 
como quem é do mundo, e o mundo os mundo” (v. 1)

ouve” (v. 5)

Esse texto nos adverte de pessoas com 
João revela que a linguagem os aparência de espiritualidade, mas suas ações 

denuncia. Eles falam como o mundo fala e revelam quem elas são de verdade.
nós falamos a linguagem da Palavra de Deus.

“Nisto conheceis o Espírito de Deus: todo 
“Nós somos de Deus; quem conhece espírito que confessa que Jesus Cristo veio 

a Deus nos ouve; quem não é de Deus não em carne é de Deus; e todo espírito que não 
nos ouve. assim é que conhecemos o confessa a Jesus não é de Deus; mas é o 

espírito da verdade e o espírito do erro” (v. espírito do anticristo, a respeito do qual 
6)tendes ouvido que havia de vir; e agora já 

está no mundo” (vv. 2,3)
Quem é de Deus ouve Sua Palavra e 

obedece sem problema. Quem vive andando Não é só com 
sem direção não conhece o Senhor.palavras que 

declaramos 
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"Não troque o CORDEIRO
pelo COELHO"

de ritos e costumes pagãos. Isto não significa, 
porém, que a celebração da Páscoa não tenha 
relação alguma com certos eventos da Bíblia. 
O nosso apelo neste singelo estudo sobre a 
Páscoa, é para que possamos voltar as origens 
e, que possamos celebrar a páscoa do Senhor, 
desprovida de qualquer tipo de receio e, senso 

A páscoa tradicional como nós de inferioridade em relação ao paganismo, 
conhecemos, deriva da palavra inglesa mesmo por que a páscoa cristã nada tem a ver 
(Easter) deusa anglo saxônica cuja com a páscoa que tem sido celebrada nos dias 
festividade principal era celebrada no de hoje.
equinócio vernal.  Os babilônios tinham o 
ovo como símbolo sagrado, por conta da A História dos Ovos de Páscoa – “A lenda 
seguinte lenda: “... um ovo de tamanho babilônica diz que “um dia um grande ovo 
enorme que caiu do céu no rio Eufrates. Deste caiu do céu e dele nasceu Ishtar (ou Astarte, 
ovo maravilhoso de acordo com o mito antigo ou Easter)”. Outra diz que foi colocado em 
a deusa Astarte (Easter) foi chocada. O ovo uma cesta de vime e demorou a romper a 
veio a simbolizar a deusa Easter.” Como nós casca. Dessa segunda lenda, herdamos o 
podemos ver muitas práticas do cristianismo, costume de procurar os ovos escondidos no 
estão associadas com o paganismo, e, por domingo de Páscoa. Na Babilônia, na 
conta disso muitas pessoas tem se deixado primavera, as pessoas saíam buscando o 
levar, sem levar em conta as consequências “Ovo de Ishtar”, pois se alguém presenciasse 
que tal associação pode trazer.  A bíblia nos seu renascimento, ganharia uma dádiva da 
adverte em 2 cor 6:14-18: “Não vos sujeiteis deusa. A partir desta tradição, os povos 
ao mesmo julgo com os infiéis. Porque que começaram a decorar os ovos e a escondê-los 
união pode haver entre a justiça e a para que as crianças os procurassem. Vem 
iniquidade? Ou que sociedade entre a luz e as daí o costume de presentear as pessoas com 
trevas? E que concórdia entre Cristo e ovos artisticamente trabalhados, pintados ou 
Belial? Ou que de comum entre o fiel e o decorados. Eram feitos de diversos 
infiel? E que relação entre o tempo de Deus e materiais: casca de ovo, argila, madeira, 
os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus metal, ouro etc. A partir do século XX, foram 
vivo, como Deus diz: Eu habitarei neles, e criados os populares ovos de chocolate que 
andarei entre eles, e serei o seu Deus; e eles tanto alegram nossas “crianças”. Este é um 
serão o meu povo. Portanto saí do meio dele, legado dos Maias, que consideravam o 
e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis o chocolate a bebida dos deuses. O coelho 
que é impuro; e eu vos receberei e serei vosso representa o símbolo da fertilidade. Na 
pai, e vós sereis meus filhos e minhas filhas, natureza, relatam que é capaz de ter 4 
diz o Senhor Todo-Poderoso.” (A Bíblia ninhadas por ano mas quando confinados 
Sagrada Traduzida da Vulgata e Anotada pelo chegam a 7 e sua prole pode ser de até 10 
PE. Matos Soares 9º Edição) É evidente que a coelhos. Nesta data, as vibrações estão 
Páscoa, como é hoje celebrada, está saturada centradas na comemoração da “Páscoa” e 



as energias geradas nestas celebrações estão  Já na Alemanha, a cor dominante é o verde. A 
voltadas para os processos de libertação, tradição é tão forte que a Quinta-feira Santa é 
comunhão com o Sagrado e o renascimento.” conhecida por Quinta-feira Verde. Na 
O ovo é símbolo bastante antigo, anterior ao Bulgária, em vez de se esconder os ovos, luta-
Cristianismo, que representa a fertilidade e a se com eles na mão. Há verdadeiras batalhas 
renascimento da vida. Muitos séculos antes campais. Toda a gente tem de carregar um 
do nascimento de Cristo, a troca de ovos no ovo e quem conseguir a proeza de o manter 
Equinócio da Primavera (21 de Março) era intacto até ao fim será o mais bem sucedido 
um costume que celebrava o fim do Inverno e da família até à próxima Páscoa. Um dos 
o início de uma estação marcada pelo acontecimentos mais mediáticos da Páscoa 
florescimento da natureza. Para obterem uma nos Estados Unidos é a caça aos ovos na Casa 
boa colheita, os agricultores enterravam ovos Branca, sempre à segunda-feira. A tradição 
nas terras de cultivo. Quando a Páscoa cristã remonta a 1876, quando as crianças da 
começou a ser celebrada, a cultura pagã de família do então presidente Andrew Johnson 
festejo da Primavera foi integrada na Semana resolveram esconder os ovos da Páscoa nos 
Santa. Por isso, aqueles cristãos passaram a jardins do Capitólio. Mais tarde, o costume 
ver no ovo um símbolo da ressurreição de transferiu-se para a Casa Branca.
Cristo. Colorir e decorar ovos é um costume 
também bastante antigo, praticado no O Coelho - Tal como o ovo, o coelho também 
Oriente. Nos países da Europa de Leste, os era tido como um símbolo de fertilidade, 
ortodoxos tornaram-se grandes especialistas antes do cristianismo. No século XVI, os 
em transformar ovos em obras de arte. Da alemães e os suíços adotaram o pequeno 
Rússia à Grécia, os ortodoxos costumam mamífero como ícone da Páscoa. O coelho 
pintar os ovos de vermelho. passou a ser o responsável por esconder os 

ovos coloridos. No século XIX, apareceram 
os primeiros coelhos de açúcar e chocolate, 
que faziam as delícias às crianças. Colonos 
alemães levaram o símbolo do coelho para os 
Estados Unidos, no início do século XVIII. 
Os fabricantes de chocolates adotaram-no 
como imagem promocional e acabaram por 
ser responsáveis pela propagação do símbolo 
pelo mundo inteiro.²

A Páscoa Cristã - A Páscoa, não é somente 
para os judeus, como um marco que 
relembrava a passagem do anjo destruidor 
pela terra do Egito, e de como os hebreus 
foram poupados, mediante o sangue do 
cordeiro que era aspergido nas vergas e 
ombreiras das portas. Observa-se que a 
Páscoa celebrada no A.T. não é a mesma 
celebrada no contexto neotestamentário, 
onde Jesus, em vez de celebrar toda 
cerimônia ritualística da Páscoa voltada a 

Estado Islâmico destrói mais 
de 8 mil livros e manuscritos 
raros no Iraque



tradição judaica, simplesmente a substitui por ceia, dizendo: Este cálice é o Novo 
ordenança da ceia, que seria feita em sua Testamento no meu sangue que é derramado 
memória. Veja o que nos diz a biografia de por vós.” (Almeida RC.1995). De acordo 
Jesus segundo escreveu Lucas: “E, tomando com o texto citado, vemos que Jesus 
o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu- relaciona o dia dos Pães Asmos e a 
lho, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é comemoração da Páscoa com a celebração da 
dado; fazei isso em memória de mim (Lc. Ceia. A Ceia do Senhor é a melhor celebração 
22:19 Almeida RC.1995)”. Este memorial que rememora a Páscoa, isto é, a morte de 
estabelecido por Jesus é um marco que Cristo. A Páscoa do Senhor é lembrada 
registra um importante acontecimento quando os cristãos se reúnem de forma 
histórico. Ele, como Cordeiro, seria imolado. singular para comungar a Ceia do Senhor. O 
A partir dali, Ele seria nossa páscoa, e nosso sincero apelo é para que possamos 
ninguém mais precisaria sacrificar um animal celebrar a Páscoa do Senhor com sinceridade 
como acontecia nos rituais do Antigo de coração, sem o fermento do pecado que tão 
Testamento. Será que diante desses de perto nos persegue. O comer ovos de 
acontecimentos devemos deixar de celebrar o chocolate, ainda que seja tão saboroso quanto 
“Pessach” dos judeus? Já que a palavra outros prazeres da vida, não deve ser pedra de 
Páscoa significa: “passagem, passar por tropeço e embaraço em nossa vida cristã, a 
cima, saltar o marco, poupar.” daí a palavra ponto de desprezarmos os ensinamentos 
“pessach” do hebraico. Seria a mesma bíblicos em detrimento aos costumes pagãos. 
cerimônia? A páscoa celebrada pelos judeus é Atentemos, pois, as palavras do apóstolo dos 
a mesma celebrada pelos cristãos? A gentios que diz: “Purifiquem-se do velho 
diferença é apenas intermediária entre os dois fermento, para serem massa nova, já que 
testamentos? Embora em essência ambas vocês são sem fermento. De fato, Cristo, 
signifiquem “passagem”, ou seja, num nossa páscoa foi imolado. Portanto, 
sentido mais etimológico, não tanto em celebremos a festa, não com o velho 
sentido prático. A festa judaica comemora os fermento, nem com fermento de malícia e 
acontecimentos em torno da passagem do perversidade, mas com pães sem fermento, 
Mar Vermelho pelos hebreus, quer dizer, sua isto é, na sinceridade e na verdade.” (1Co. 
libertação da escravidão no Egito, ao passo 5:7,8 A Bíblia Sagrada Edição Pastoral Ed. 
que os cristãos celebram a passagem da morte Paulus) 
à vida com a ressurreição de Cristo Autor: Erivaldo Santos (extraido em partes)
(Dicionário do Cristianismo). Em Lucas 
22:7-8,14,19,20, Jesus institui a ceia cristã 
como uma referência direta à Páscoa. 
“Chegou, porém, o dia da Festa dos Pães 
Asmos, em que importava sacrificar a 
Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: 
Ide, preparai-nos a Páscoa, para que 
comamos. E chegada à hora, pôs-se à mesa, 
e, com ele, os doze apóstolos. E, tomando o 
pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-
lho, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é 
dado; fazei isso em memória de mim. 
Semelhantemente, tomou o cálice, depois da 

AINDA ESTAMOS 
EM CONGRESSO 

DE FAMÍLIA
Mantenha seus filhos ao seu lado, 
fique junto de sua família durante 

as mensagens do Pr. Paulo 
pelos próximos domingos.
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Há vinte anos, eu ganhava a vida como hora. A não ser que a situação fosse 
motorista de táxi. Era uma vida de cowboy claramente perigosa, eu sempre ia até a porta. 
própria para alguém que não deseja ter “Este passageiro pode ser alguém que 
patrão. O que eu não percebi é que aquela necessita de ajuda”, eu pensei. Assim fui até a 
vida era também um ministério. Em face de porta e bati. “Um minuto”, respondeu uma 
eu dirigir no turno da noite, meu táxi tornou- voz débil e idosa.
se um repositório de reminiscências Eu ouvi alguma coisa ser arrastada 
ambulante, às vezes um confessionário. Os pelo chão. Depois de uma pausa longa, a 
passageiros embarcavam e sentavam atrás, porta abriu-se. Uma octogenária pequenina 
totalmente anônimas, e contavam episódios apareceu. Usava um vestido estampado e um 
de suas vidas, suas alegrias e suas tristezas. chapéu bizarro que mais parecia uma caixa 

Encontrei pessoas cujas vidas com véu, daqueles usados pelas senhoras 
surpreenderam-me, enobreceram-me, idosas nos filmes da década de 40. Ao seu 
fizeram-me rir e chorar. Mas nenhuma tocou- lado havia uma pequena valise de nylon. O 
me mais do que a de uma velhinha que eu apartamento parecia estar desabitado há 
peguei tarde da noite – era Agosto. Eu havia muito tempo. Toda a mobília estava coberta 
recebido uma chamada de um pequeno prédio por lençóis. Não havia relógios, roupas ou 
de tijolinhos, de quatro andares, em uma rua utensílios sobre os móveis. Num canto jazia 
tranquila de um subúrbio da cidade. Eu uma caixa com fotografias e vidros.
imaginara que iria pegar pessoas num fim de ― “O Sr poderia por a minha mala no 
festa, ou alguém que brigara com o amante, carro?”, ela pediu. Eu peguei a mala e 
ou talvez um trabalhador indo para um da caminhei vagarosamente para o meio-fio, ela 
madrugada de alguma fábrica da parte ficou agradecendo minha ajuda.
industrial da cidade. Quando eu cheguei às ― “Não é nada. Eu apenas procuro 
02.30 da madrugada, o prédio estava escuro, tratar meus passageiros do jeito que gostaria 
com exceção de uma única lâmpada acesa que tratassem minha mãe”, aduzi.
numa janela do térreo. Nessas circunstâncias, ― “Oh!, você é um bom rapaz!”
muitos motoristas teriam buzinado umas Quando embarcamos, ela deu-me o 
duas ou três vezes, esperariam um minuto, endereço e pediu:
então iriam embora. Mas eu tinha visto ― “O Sr poderia ir pelo centro da 
inúmeras pessoas pobres que dependiam de cidade?”
táxis, como o único meio de transporte a tal ― “Não é o trajeto mais curto”, 
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alertei-a prontamente. ― “Nada!”, eu disse.
― “Eu não me importo. Não estou ― “Você tem que ganhar a vida, meu 

com pressa, pois meu destino é um asilo de jovem�
velhos”. Eu olhei pelo retrovisor. Os olhos da ―“Há outros passageiros”, respondi.
velhinha estavam marejados, brilhando. Quase sem pensar, curvei-me e dei-

― “Eu não tenho mais família, lhe um abraço.  Ela  me envolveu 
continuou. O médico diz que tenho pouco comovidamente e devolveu-me com um 
tempo”. Eu disfarçadamente desliguei o beijo afetuoso e repleto da mais pura e 
taxímetro e perguntei: genuína gratidão! E disse:

– “Qual o caminho que a Sra. deseja ― “Você deu a esta velhinha bons 
que eu tome? momentos de alegria, como não tinha há tanto 

― “Nas duas horas seguintes nós tempo… Só Deus é quem sabe o quanto você 
dirigimos pela cidade. Ela mostrou-me o fez por mim! Obrigada, MEU AMIGO! Mil 
edifício que havia, em certa ocasião, vezes obrigada!”
trabalhado como ascensorista. Nós passamos Apertei sua mão pela última vez e 
pelas cercanias em que ela e o esposo tinham caminhei no lusco-fusco da alvorada sem 
vivido como recém-casados. olhar para trás, pois as lágrimas corriam-me 

Ela pediu-me que passasse em frente a abundantes pela face.
um depósito de móveis, que havia sido um Atrás de mim uma porta foi fechada. 
grande salão de dança que ela frequentara Era o som do término de uma vida… Naquele 
quando mocinha. De vez em quando, pedia- dia não peguei mais passageiros. Dirigi sem 
me para dirigir vagarosamente em frente a um rumo, perdido nos meus pensamentos. Mal 
edifício ou esquina. Era quando ficava então podia falar. Dois dias depois, tomei coragem 
com os olhos fixos na escuridão, sem dizer e voltei no asilo para ver como estava a minha 
nada… E olhava. Olhava e suspirava… E mais nova amiga. Me disseram, então, que na 
assim rodamos a noite inteira… Quando o noite anterior adormecera para sempre, em 
primeiro raio de sol surgiu no horizonte, ela paz e feliz.
disse de repente: E fiquei a pensar, se a velhinha tivesse 

― “Estou cansada… E pronta! Vamos pego um motorista mal-educado e raivoso. 
agora!” Ou, então, algum que estivesse ansioso para 

Seguimos, então, em silêncio, para o terminar seu turno. Óh, Deus! E se eu 
endereço que ela havia me dado. Chegamos a houvesse recusado a corrida? Ou tivesse 
um prédio rodeado de árvores, uma pequena buzinado uma vez e ido embora? Ao 
casa de repouso.  Dois  atendentes relembrar, creio que eu jamais tenha feito 
caminharam até o taxi, assim que paramos. algo mais importante na minha vida até 
Eram amáveis e atentos e logo se acercaram então! Em geral nos condicionamos a pensar 
da velha senhora, a quem pareciam esperar. que nossas vidas giram em torno de grandes 

Eu abri o porta-malas do carro e levei momentos. Todavia, os GRANDES 
a pequena valise até a porta. A senhora, já MOMENTOS frequentemente nos pegam 
sentada em uma cadeira de rodas, perguntou- desprevenidos e ficam guardados em 
me então pelo custo da corrida. recantos que quase todo mundo considera 

― “Quanto lhe devo?”, ela perguntou, sem importância. Quando nos damos conta… 
pegando a bolsa. Já passou.

Nunca abandone seus sonhos
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O CAMINHO

DA UNÇÃO

 

Pr. Paulo B. Pereira

homens (que não viram obstáculos e estavam 
dispostos a se sacrificar para ajudar o amigo) 
tiveram uma atitude que gerou a unção que os 
levou até a presença de Jesus.

 “Nisso vieram alguns a trazer-lhe um 
1. Qual o preço que você tem pago 

paralítico, carregado por quatro; e não 
para entrar na presença do Senhor? (Isaias 59: 

podendo aproximar-se dele, por causa da 
1 a 4).

multidão, descobriram o telhado onde 
estava e, fazendo uma abertura, baixaram o 

2. O que você tem feito para levar sua 
leito em que jazia o paralítico” 

família até a presença de Deus? (Josué 24: 14 
— Marcos 2: 3 e 4

a 15).

A unção, em diversos casos, nos dará 
3. Você está tentando fazer tudo 

uma ideia de sacrifício. Veja os exemplos 
sozinho ou está fazendo como aqueles quatro 

gordura de animais e a azeitona prensada: em 
homens que agiram em unidade e chegaram 

um o animal morre, no outro a azeitona sofre 
juntos na presença de Jesus? Note que o alvo 

alta pressão para ser extraído o óleo. Assim 
era ajudar o paralítico, mas os cinco 

fica bem claro que a unção tem um preço, que 
chegaram na presença de Jesus. 

é a vida vida e o sacrifício.

Veja que no texto acima, quatro 
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NIGÉRIA: Radical do Boko Haram
aceita Jesus após escutar a mensagem
do Evangelho através do rádio‘

A mensagem veiculada por uma rádio cristã 
na Nigéria levou um terrorista militante do 
Boko Haram a se converter ao Evangelho e 

abandonar a jihad

“Tragicamente, o terrorismo é uma 
realidade dos nigerianos hoje”, constatou ele, 
antes de observar que “mesmo com a 
violência causada pelo Boko Haram, 
demolindo vilas e perturbando as eleições 
nacionais, o grupo não tem poder de abalar a 
paz que o Evangelho de Jesus Cristo traz ao 
coração”.

Os testemunhos de conversão de 
extremistas islâmicos após terem contato 
com a mensagem do Evangelho se 

A notícia se espalhou pelo mundo multiplicam dia após dia. Em outro caso mais 
porque o extremista muçulmano sentiu-se recente, um militante do Estado Islâmico que 
desafiado pela mensagem que tinha acabado estava à beira da morte após atacar cristãos na 
de ouvir, resolveu ligar para a emissora The Síria foi socorrido por suas vítimas e quando 
Tide Global e acabou se convertendo. recuperou a consciência, aceitou a Jesus.

A rádio, que faz parte de um ministério 
cristão internacional, começou a ter sua 
programação transmitida na Nigéria em 
2009, e fala com cerca de dois milhões de 
nigerianos, segundo informações do 
Charisma News.

“Já vimos o poder de Deus trazendo não 
só paz e transformação, mas também 
resgatando aqueles que eram combatentes, 
que tinham compromisso com a jihad”, disse 
Don Shenk, diretor da Tide.

Shenk acrescentou que a motivação 
que mantém a emissora no ar vem de 
testemunhos como esse: “Assim como o 
Boko Haram está tentando manter as pessoas 
em um cativeiro através do terror, os próprios 
terroristas se tornam escravos de um sistema 
de crenças que exige que eles matem e 
aterrorizem. Apenas a mensagem do 
Evangelho tem o poder de resgatar os 
terroristas”.

Fonte: Charisma News
Tradução: Gospel Mais
Portas Abertas, 26/mar/2015
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a cruz do edifício foi condenado a um ano 
de prisão na última terça-feira (24), à noite, 
por um tribunal na província de Zhejiang.

O pastor, Huang Yizi, foi sentenciado pelo 
Tribunal Popular em Pingyang depois de ter 
sido condenado por "reunir multidões para 

O pastor Huang Yizi foi considerado perturbar a ordem social", disse o advogado 
culpado de "juntar multidões para perturbar dele, Zhang Kai. Zhang disse que apelaria o 
a ordem social". Ele questionou o governo a veredito ao tribunal.
respeito dos 50 membros de sua igreja que 
foram espancados enquanto as autoridades O julgamento atraiu mais de 400 pessoas, a 
tentavam retirar ilegalmente a cruz do maioria cristãos locais, que se reuniram em 
edifício. Um mês depois, em julho de 2014, frente ao tribunal Pingyang para esperar 
ele foi preso e até então aguardava pelo pela decisão legal.
julgamento de seu caso

Fonte: NY Times
Um pastor que defendeu a igreja local Tradução: Ana Luíza Vastag
quando as autoridades chinesas removeram Portas Abertas 26/mar/2015

Cristãos perdoam Estado
Islâmico pelas atrocidades

AINDA ESTAMOS EM
CONGRESSO DE FAMÍLIA

Mantenha seus filhos ao seu lado, 
fique junto de sua família durante 

as mensagens do Pr. Paulo 
pelos próximos domingos.

Pastor chinês é sentenciado 
a um ano de prisão
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Nunca abandone seus sonhos

Nobre vingança

“Evitai que alguém retribua a outrem mal desesperadamente arrastar-se de volta para a 
por mal; pelo contrário, segui sempre o trincheira. O jovem soldado reconheceu-o 

bem, entre vós, e para com todos” como o oficial que o havia golpeado. 
― I Ts. 5:15 Arriscando a própria vida, foi em auxílio do 

homem ferido e ajudou-o a ir a um posto de 
Certo dia, um oficial do exército bateu primeiros socorros.

num jovem soldado que era conhecido por 
praticar artes marciais. O golpe era Enquanto o oficial jazia deitado no 
injustificado, mas os regulamentos militares chão, esperando que os médicos o 
proibiam o revide; além disso, o jovem era atendessem, tomou a mão do soldado, 
cristão. gaguejou um pedido de desculpas e 

expressou-lhe gratidão. Apertando a mão do 
― O senhor ainda vai se arrepender oficial, o jovem soldado deu uma risadinha 

disso ― comentou o soldado com um sorriso. amigável e disse: "Eu tinha certeza de que 
algum dia o senhor se arrependeria." Dali em 

Tempos depois, a companhia daquele diante, os dois tornaram-se os melhores 
soldado estava envolvida numa feroz batalha, amigos.
quando ele viu um oficial ferido tentando        
. Durante a Segunda Guerra Mundial, 

Desmond T. Doss, um soldado cristão não-
combatente, foi ridicularizado por causa de 
sua fé, até mesmo por alguns dos oficiais. 
Durante a campanha de Okinawa, um 
daqueles oficiais foi gravemente ferido. Doss 
também arriscou a vida para salvá-lo. Salvou 
igualmente a vida de muitos outros homens 
fer idos,  a lguns dos quais  haviam 
an te r io rmente  zombado  de le .  Em 
reconhecimento por sua coragem, uma nação 
grata concedeu-lhe a Medalha de Honra do 
Congresso, a mais alta condecoração por 
bravura outorgada pelos Estados Unidos ― e 
a primeira dessas medalhas a ser dada a um 
não-combatente.

“Evitai que alguém retribua a outrem mal 
por mal; pelo contrário, segui sempre o 

bem, entre vós, e para com todos” 

desesperadamente arrastar-se de volta para a 
trincheira. O jovem soldado reconheceu-o 
como o oficial que o havia golpeado. 

― I Ts. 5:15 Arriscando a própria vida, foi em auxílio do 
homem ferido e ajudou-o a ir a um posto de 

Certo dia, um oficial do exército bateu primeiros socorros.
num jovem soldado que era conhecido por 
praticar artes marciais. O golpe era Enquanto o oficial jazia deitado no 
injustificado, mas os regulamentos militares chão, esperando que os médicos o 
proibiam o revide; além disso, o jovem era atendessem, tomou a mão do soldado, 
cristão. gaguejou um pedido de desculpas e 

expressou-lhe gratidão. Apertando a mão do 
― O senhor ainda vai se arrepender oficial, o jovem soldado deu uma risadinha 

disso ― comentou o soldado com um sorriso. amigável e disse: "Eu tinha certeza de que 
algum dia o senhor se arrependeria." Dali em 

Tempos depois, a companhia daquele diante, os dois tornaram-se os melhores 
soldado estava envolvida numa feroz batalha, amigos.
quando ele viu um oficial ferido tentando        
. Durante a Segunda Guerra Mundial, 

Desmond T. Doss, um soldado cristão não-
combatente, foi ridicularizado por causa de 
sua fé, até mesmo por alguns dos oficiais. 
Durante a campanha de Okinawa, um 
daqueles oficiais foi gravemente ferido. Doss 
também arriscou a vida para salvá-lo. Salvou 
igualmente a vida de muitos outros homens 
fer idos,  a lguns dos quais  haviam 
an te r io rmente  zombado  de le .  Em 
reconhecimento por sua coragem, uma nação 
grata concedeu-lhe a Medalha de Honra do 
Congresso, a mais alta condecoração por 
bravura outorgada pelos Estados Unidos ― e 
a primeira dessas medalhas a ser dada a um 
não-combatente.
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onde veio. Ele confiava plenamente nos planos 
de Seu Pai, apesar de saber que, aos olhos 
humanos, seria muito difícil entender, porém, “Não se turbem o vosso coração; credes 
Ele sabia que em tudo o Pai estaria com Ele.em Deus, crede também em mim” ― João14.1

Fica aqui as seguintes perguntas: Você Jesus traz uma palavra de consolo e de fé 
tem certeza de que o Pai está o tempo todo com neste texto. Mas gostaria de falar de Jesus, mas 
você ou você não confia em Deus o suficiente o homem. Qual é Sua história? Imagine que 
para suportar uma provação? Você crê que o desde o Seu nascimento Jesus sofreu 
Senhor vai com você? perseguições. Com isso, Ele deveria ser uma 

criança cheia de medos e traumas, mas não era 
assim. Ele tinha tudo para ser uma pessoa aflita Jesus não esperava que Pai O livrasse da 
e angustiada, pois Jesus sabia do Seu futuro e cruz, mas sabia que o Pai o ressuscitaria da 
de como morreria. Tudo à Sua volta poderia morte.
ser traumático, Ele trabalhou com tudo aquilo 
que um dia o mataria: madeira, martelo e 1. Você confia no Senhor até o livramento 
pregos. Como alguém que era confrontado ou até depois da provação? (“Entrega o teu 
todos os dias com esses elementos não tinha caminho ao SENHOR; confia nele, e ele tudo 
crises existenciais? Onde está o segredo de fará” ― Salmos 37:5).
Jesus?

2. Você coloca seus medos e temores 
Ele o revela neste texto: “credes em diante da sua relação com o Pai como Jesus 

Deus” e no verso 2 Ele conta o maior dos fazia? (“Não estejais inquietos por coisa 
segredos: “na casa do meu Pai há muitas alguma; antes, as vossas petições sejam em 
moradas”. Aqui está Sua força: Sua mente e tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e 
Suas fontes de alegria estavam em ter um Pai súplicas, com ação de graças” ― Fp.4.7. “E a 
presente o tempo todo em Sua vida. Jesus sabia paz de Deus, que excede todo o entendimento, 

que o seu Pai estava guardará os vossos corações e os vossos 
c o m  E l e  e  sentimentos em Cristo Jesus” ― Fp.4.6).

conhecia o 
l uga r  de  Pr. Paulo B. Pereira
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Oito cristãos chineses são 
condenados à prisão

o julgamento, mas nem todos foram 
autorizados a participar. "Há 168 assentos na 
sala de audiências do terceiro andar do 

‘ Tribunal Popular de Yongjia County. Quase 
todos os lugares foram tomados", contou o 
homem.

Os cristãos se declararam culpados de 
"ocupação ilegal de terras agrícolas" e 
"reunir uma multidão para perturbar a ordem 
pública" em suas tentativas de proteger a 
Igreja de Sanjiang da destruição ilegal pelas 
mãos do governo. As sentenças variam de 
alguns meses a três anos

Na última quarta-feira (25) os oito foram 
sentenciados à prisão, incluindo Guo Yunhua, 
um ancião da igreja, e Zhao Rendi, que estava No julgamento, a promotoria afirmou 
no comando das igrejas no distrito de que os acusados construíram a Igreja 
Jiangbei. Este último, depois que ficou ao Sanjiang em mais de 38 mil metros quadrados 
lado dos outros cristãos locais contra os de terras agrícolas e que eles planejaram e 
funcionários que pretendiam demolir a igreja. organizaram reuniões ilegais nas quais os 
Apesar disso, o intento do governo foi membros da igreja cantavam hinos e oravam. 
cumprido em 28 de abril de 2014, dia em que A acusação também alega que os réus 
a igreja foi destruída. "obstruíram os esforços do governo para 

corrigir a estrutura ilegal do templo", o que 
"Todos os oito se declararam culpados", resultou no gasto de mais de 1,2 milhões de 

afirmou um membro da igreja que participou yuans (moeda local) do governo para a 
do julgamento. "Zhao Rendi foi condenado a manutenção da estabilidade do prédio.
três anos de prisão com uma prorrogação de 
quatro anos de cumprimento da sentença. Os Autoridades afirmaram que a igreja 
outros foram condenados a penas que variam "excedeu o padrão fornecido pelo governo". 
de vários meses a um ano, e todos têm o No entanto, os membros da igreja afirmaram 
adiantamento de vários meses até o início de que o governo aprovou o tamanho da igreja 
cumprimento da pena." Há uma forte durante a construção e emitiu toda a 
especulação de que os réus foram coagidos a documentação necessária. 
se declararem culpados.

Ore para que esses irmãos sejam 
Outro membro da igreja disse à agência considerados inocentes antes mesmo do 

de notícias China Aid que mais de 100 início de sua sentença. (Portas Abertas, 30 de 
pessoas solicitaram passes de visitantes para março de 2015)
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Mantenha seus filhos ao seu lado, 
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A cobra

Um mestre do Oriente viu quando uma Alguns perseguem a felicidade, outros a 
cobra estava morrendo queimada e decidiu criam.
tirá-la do fogo, mas quando o fez, a cobra o 
picou. Pela reação de dor, o mestre o soltou e Preocupe-se mais com sua consciência 
o animal caiu de novo no fogo e estava se do que com a sua reputação. Porque sua 
queimando de novo. O mestre tentou tirá-la consciência é o que você é, e sua reputação é o 
novamente e novamente a cobra o picou. que os outros pensam de você. E o que os 
Alguém que estava observando se aproximou outros pensam, não é problema nosso... é 
do mestre e lhe disse: problema deles.

— 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; apenas 
tome precauções.
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o profético ao falar de Jesus Cristo. O NT 
ensina explicitamente que as festas judaicas 
“são sombras das coisas futuras” (Cl 2.16,17; 

A PÁSCOA Hb 10.1), a redenção pelo sangue de Jesus 
Cristo. Note os seguintes itens em Êxodo 12, 

Êx 12.11 “Assim, pois, o comereis: Os que nos fazem lembrar o nosso Salvador e do 
vossos lombos cingidos, os vossos sapatos seu propósito para conosco. 
nos pés, e o vosso cajado na mão; e o 
comereis apressadamente; esta é a páscoa do (1) O âmago do evento da Páscoa era a 
Senhor.” graça salvadora de Deus. Deus tirou os 

israelitas do Egito, não porque eles eram um 
CONTEXTO HISTÓRICO povo merecedor, mas porque Ele os amou e 

porque Ele era fiel ao seu concerto (Dt 7.7-
Desde que Israel partiu do Egito em 10). Semelhantemente, a salvação que 

cerca de 1445 A.C., o povo hebreu recebemos de Cristo nos vem através da 
(posteriormente chamado “judeus”) celebra a maravilhosa graça de Deus (Ef 2.8-10; Tt 
Páscoa todos os anos, na primavera (em data 3.4,5).
aproximada da sexta-feira santa). Depois de 
os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó (2) O propósito do sangue aplicado às 
passarem mais de quatrocentos anos de vergas das portas era salvar da morte o filho 
servidão no Egito, Deus decidiu libertá-los da primogênito de cada família; esse fato 
escravidão. Suscitou Moisés e o designou prenuncia o derramamento do sangue de 
como o líder do êxodo (3 — 4). Cristo na cruz a fim de nos salvar da morte e 

da ira de Deus contra o pecado (Ex. 12.13, 23, 
A PÁSCOA E JESUS CRISTO. 27; Hb 9.22). 

Para os cristãos, a (3) O cordeiro pascoal era um 
Páscoa contém “sacrifício” (Ex.12.27) a servir de substituto 

r i c o  do primogênito; isto prenuncia a morte de 
simbolism Cristo em substituição à morte do crente (Rm 



3.25 ). Paulo expressamente chama Cristo 
nosso Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado 
por nós (1Co 5.7). 

(4) O cordeiro macho separado para 
morte tinha de ser “sem mácula” (Ex.12.5); 
esse fato prefigura a impecabilidade de 
Cristo, o perfeito Filho de Deus (Jo 8.46; Hb 
4.15). 

( 5 )  A l i m e n t a r- s e  d o  c o r d e i r o  
representava a identificação da comunidade 
israelita com a morte do cordeiro, morte esta 
que os salvou da morte física (1Co 10.16,17; Houve um banquete, o copeiro foi 
11.24-26). Assim como no caso da Páscoa, enforcado e o padeiro voltou ao seu cargo;
somente o sacrifício inicial, a morte Dele na 
cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizamos em C) Houve uma grande revolta contra o rei;
continuação a Ceia do Senhor como um 
memorial, “em memória” Dele (1Co 11.24). D) Não aconteceu nada.

(6) A aspersão do sangue nas vergas das A resposta será publicada no boletim da 
portas era efetuada com fé obediente semana que vem! :) 
(Ex.12.28; Hb 11.28); essa obediência pela fé 
resultou, então, em redenção mediante o 
sangue (12.7, 13). A salvação mediante o 
sangue de Cristo se obtém somente através da 
“obediência da fé” (Rm 1.5; 16.26). 

(7) O cordeiro da Páscoa devia ser 
comido juntamente com pães asmos 
(Ex.12.8). Uma vez que na Bíblia o fermento 
normalmente simboliza o pecado e a 
corrupção (13.7; Mt 16.6; Mc 8.15), esses 
pães asmos representavam a separação entre 
os israelitas redimidos e o Egito, i.e., o mundo 
e o pecado (Ex.12.15). Semelhantemente, o 
povo redimido por Deus é chamado para 
separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-
se exclusivamente a Deus.

O que aconteceu no dia do aniversário do 
Faraó, rei do Egito, na época de José?

A) Houve um banquete, o padeiro foi 
condenado e o copeiro foi reabilitado;

B) 

‘

Pr. Paulo B. Pereira

Agenda
QUARTAS-FEIRAS
 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

ATENÇÃO ALUNOS

 DA EETAD
Até dia 27 de abril será

necessário recolher o pagamento

do próximo livro (R$ 50).

CONHECIMENTO
CRISTÃO



2ª feira –  - 3ª feira – 
4ª feira – 2 Samuel 11 /12 / 13 - 5ª feira – 2 Samuel 14 / 15 / 16  

6ª feira – 2 Samuel 17 / 18 / 19 - Sábado – 2 Samuel 20 / 21 / 22 
Domingo – 2 Samuel 23 / 24

Período atual: Décima quarta semana

2 Samuel 05 / 06 / 07 2 Samuel 08 / 09 / 10Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

AINDA ESTAMOS EM
CONGRESSO DE FAMÍLIA

Mantenha seus filhos ao seu lado, 
fique junto de sua família durante 

as mensagens do Pr. Paulo 
pelos próximos domingos.

Parabéns para
06/abr - Evelyn Ribeiro 08/abr - Suelen Mendonça 
06/abr - Marcelo Cardoso 26/abr - Elizete Aparecida 
08/abr - Sueli Rosa 

"Vizinhos do lugar onde nos reunimos 
para um culto dominical podem saber quem 
somos e, por isso, poderiam chamar a 
polícia a qualquer minuto, por isso 
decidimos nos encontrar para estudos 
bíblicos em locais públicos. Um café é 

O termo "igreja secreta" sugere imagens de ideal. Nós só precisamos seguir algumas 
grupos de cristãos reunidos em casas, em pequenas regras para nossa segurança ", 
ambientes escuros, que chamem pouca ou continua Raikhan.
nenhuma atenção do lado de fora. Mas, feche 
os olhos e tente imaginar o seguinte: o cheiro "Estamos passando por uma série de 
de café em grão, uma luz amarelada, e o lições que exploram o fruto do Espírito 
murmúrio suave e constante de conversas Santo, e hoje, pouco antes de você chegar, 
amigáveis. estávamos discutindo a questão de por que 

às vezes é um desafio permitir que o Espírito 
Abra os olhos. Você está em um café Santo trabalhe em nós e através de nós."

em uma cidade grande da Ásia Central, 
onde as pessoas costumam ir ao final do seu Quando os membros dessa igreja 
dia de trabalho. Um colaborador da Portas secreta oram, eles não fecham os olhos e, 
Abertas teve a oportunidade de ir a um durante o estudo das Escrituras, mantêm 
desses cafés: "Olhei para a esquerda e vi um suas Bíblias escondidas. "Somos forçados a 
grupo de pessoas. Eles estavam tendo uma agir desta forma, de modo a não atrair 
reunião cristã secreta." atenção desnecessária", conta Raikhan. "No 

entanto, estamos felizes e satisfeitos que, 
"É melhor nos reunirmos em um local juntos, podemos estudar e aprender. E o café 

público, como um café, do que nos e o bolo são muito saborosos!" Depois de 
encontrarmos secretamente em um intercederem pelas necessidades de cada 
apartamento", diz Raikhan*, esposa de um um, o encontro chega ao fim.
pastor da igreja secreta. De acordo com a lei 
religiosa do país, os seguidores de Cristo "Muito obrigado por nos visitar e 
podem se reunir e realizar suas atividades compartilhar seu amor com a gente," disse o 
religiosas apenas em edifícios de igrejas pastor Ravil*ao colaborador da Portas 
registradas. A obtenção de um prédio e da Abertas que esteve com eles. "Saudações e 
autorização de funcionamento é quase gratidão a todos aqueles que estão orando 
impossível. Muitos cristãos como Raikhan por nós e nos ajudam em nossas 
são forçados a viver na clandestinidade. necessidades." (Portas Abertas 10abr15)

Cristãos se reúnem de 
maneira secreta na Ásia Central
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Nunca abandone seus sonhos
Discurso do pai da noiva ainda conseguia carregar feno nas costas. 

(Percebe o que tá levando pra casa?)
Fato real. Esse é um pequeno discurso 

de um pai, no momento em que, no Mas ao mesmo tempo, ela tinha suas 
casamento de sua filha, para no momento em opiniões, era muito emocional, cabeça dura. 
que a entregaria às mãos do noivo para contar Daí eu disse: “Senhor vamos acertar logo 
a ele uma pequena história e dar um conselho. isso, faça com que ela seja como Você!”. E 
Um momento emocionante e ao mesmo Ele assim fez. Ele a deu o desejo de ajudar as 
tempo engraçado, em que o pai conta de pessoas. Ela ama pessoas. Deu sua vida pra 
maneira breve a trajetória da sua filha até ser um enfermeira. Trouxe pessoas de volta 
aquele momento. da morte. Segurou a mão de pessoas que 

respiraram pela última vez. Ainda a deu um 
“Phillip, quero te contar uma história. E coração voltado pra missões e, assim, ela 

como todas as histórias legais, ela começa viajou pelo mundo inteiro empurrando 
assim: “Era uma vez...” canoas rio acima, deitada no chão enquanto 

balas era disparadas lá fora, para que pudesse 
Havia um pai, e caso não tenha notado, falar de Jesus para as pessoas.

esse pai sou eu. Esse pai tinha um lindo filho 
pequeno e era muito feliz. Mas um dia ele Mas ainda faltava alguma coisa. Por 
descobriu que sua mulher ia ter outro bebê. isso eu orei: “Senhor, a faça feliz”. E foi assim 
Daí eu orei: que ela te conheceu. Vê o olhar no rosto dela?  

Eu nunca tinha visto até o dia em que te 
“Senhor, se for da Tua vontade, que seja conheceu. Te agradeço por isso.

uma menina”. E assim foi. Fui a primeira 
pessoa a pegá-la no colo. Eu olhei pra ela e Hoje te dou a melhor coisa que tenho 
disse: “Senhor, faça com que ela seja como pra dar. E antes de fazer isso, só quero que 
sua mãe é”. E Ele a fez assim. Ela era amável, saiba o quanto eu e Deus trabalhamos pra 
caridosa, muito boa e muito gentil. deixá-la pronta. Por isso, Phillip, te dou 

minha filha, imaginando que não vá se 
Mas daí eu percebi que estava sendo importar por eu te dar só mais um conselho:

esquecido. Daí eu disse: “Senhor, faça com 
que ela seja como eu”. E Ele fez! Ela Eu e Deus trabalhamos bastante. Não 
conseguia dirigir um caminhão e um trator e estrague isso.
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pensa se realmente necessitamos daquilo. 
Percebo, ao longo da minha caminhada, que 
muito dinheiro é gasto sem perguntarmos se 

 realmente é necessário.

Priorizando a necessidade do Espírito Gostaria de fazer uma pergunta:
Santo 

Porque buscar o Espírito Santo? O que 
 “Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar ganhamos com isso?

boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais 
dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles Ganhamos o Espírito Santo, quando 
que lho pedirem”? — Lc 11.13 aceitamos a Jesus como Salvador. Qual é a 

vantagem nisso? O próprio Deus vem habitar 
Jesus tinha um relacionamento especial em nós e nunca mais ficaremos sós, teremos 

com o Espírito Santo, relacionamento este alguém por nós e que nunca nos deixara 
importante também para nossa vida pessoal. órfãos. Ele sempre nos ajudará em nossas 
Vejamos as lições práticas disso: fraquezas e intercederá por nós.

Há uma grande necessidade na raça O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele 
humana pelo ganhar e ter coisas. Sem nos dá força, graça, nos capacita para vencer 
percebermos somos movidos por modismos. o mal, para superar nossas enfermidades de 
Na minha época de adolescente, todos tinham alma e nos curar de cada uma delas. É o 
que ter calça uma jeans e a aprender a lavar Espírito Santo que intercede por nós com 
sua calça. gemidos inexprimíveis. Só Ele pode 

completar a obra da salvação em nós.
Sempre estamos envolvidos, de alguma 

forma, com alguns Veja esse texto: “O Espírito do Senhor 
mod i smos  e ,  Deus está sobre mim, porque o Senhor me 

p o u c a s  ungiu para pregar boas-novas aos mansos; 
vezes, se enviou-me a restaurar os contritos de 



coração, a proclamar liberdade aos cativos, e 
a abertura de prisão aos presos; a apregoar o 
ano aceitável do Senhor e o dia da vingança 
do nosso Deus; a consolar todos os tristes; a 
ordenar acerca dos que choram em Sião que 
se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo 
de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor 
em vez de espírito angustiado; a fim de que se Resposta do desafio da semana passada:
chamem árvores de justiça, plantação do 
Senhor, para que ele seja glorificado” — O que aconteceu no dia do aniversário do 
Isaias 61: 1—3 Faraó, rei do Egito, na época de José?

1.  Tendo agora  um pouco de Resposta correta: A) Houve um banquete, o 
conhecimento sobre o Espírito Santo, você padeiro foi condenado e o copeiro foi 
está disposto a buscá-Lo com mais reabilitado:
intensidade?

"Três dias depois era o aniversário do faraó, e 
2. Você pode pensar no Espírito Santo ele ofereceu um banquete a todos os seus 

como a maior necessidade para sua vida? conselheiros. Na presença deles reapresentou 
o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros: 

3. Você acredita que o Espírito Santo Restaurou à sua posição o chefe dos copeiros, 
pode suprir todas as sua necessidades? de modo que ele voltou a ser aquele que servia 

a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros 
Pr. Paulo B. Pereira mandou enforcar, como José lhes dissera em 

sua interpretação" (Genesis 40:20,21,22)

Próximo desafio:

Onde Abraão nasceu?

A) Em Ur dos Caldeus

B) Em Canaã

C)  Siquem

D) Em Zoar

A resposta será publicada no boletim da 
semana que vem! :) 

AgendaTERÇAS-FEIRAS -  19h Culto Jovem
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

ATENÇÃO ALUNOS

 DA EETAD
Devido o feriado do dia 21/04

Não haverá aula amanhã, dia 20/04

Mas na próxima aula, dia 27, 
será necessário recolher o 

pagamento do próximo livro 
(R$ 50).

CONHECIMENTO
CRISTÃO



2ª feira –  - 3ª feira – 
4ª feira – 1 Reis  07 / 08 / 09 - 5ª feira – 1 Reis 10 / 11 / 12  
6ª feira – 1 Reis 13 / 14 / 15 - Sábado – 1 Reis 16 / 17 / 18 

Domingo – 1 Reis 19 / 20 / 21 / 22
Período atual: Décima Quinta semana

1 Reis 01 / 02 / 03 1 Reis 04 / 05 / 06 Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

AINDA ESTAMOS EM
CONGRESSO DE FAMÍLIA

Mantenha seus filhos ao seu lado, 
fique junto de sua família durante 

as mensagens do Pr. Paulo 
pelos próximos domingos.

Parabéns para
06/abr - Evelyn Ribeiro 08/abr - Suelen Mendonça 
06/abr - Marcelo Cardoso 26/abr - Elizete Aparecida 
08/abr - Sueli Rosa 

minoria, foram ameaçados de serem 
atirados à água por uma quinzena de 
passageiros", indicou a polícia no 

‘ comunicado. O motivo da ira dos agressores 
"seria a profissão da fé cristã pelas vítimas, 
ao contrário da fé muçulmana professada 

A polícia italiana anunciou nesta quinta-feira pelos atacantes".
(16) ter detido 15 imigrantes muçulmanos "As ameaças teriam, em seguida, se 
africanos depois de testemunhas relatarem concretizado, e 12 pessoas, todas nigerianas 
que eles haviam atirado 12 passageiros e ganesas, sucumbiram nas águas do 
cristãos borda fora. Os 15 homens foram Mediterrâneo", descreveu a polícia. "Os 
acusados de "múltiplo homicídio agravado sobreviventes conseguiram resistir pela 
motivado por ódio religioso" força à tentativa de afogamento, formando, 

 em alguns casos, uma verdadeira corrente 
As vítimas eram "de fé cristã, ao passo humana", referia o comunicado, dando 

que os seus atacantes eram de fé conta de "pormenores horríveis" relatados 
muçulmana", disse a polícia de Palermo em por "testemunhas em lágrimas".
comunicado, indicando que os 15 
imigrantes, detidos na quarta-feira à Segundo fontes judiciais citadas pela 
chegada à Sicília, a bordo do navio i m p r e n s a ,  e s s e s  " t e s t e m u n h o s  
Ellensborg, que os recolheu, são de coincidentes" permitiram reconstituir os 
nacionalidade costa-marfinense, maliana e factos. Algumas fotografias teriam sido 
senegalesa. Os 15 homens foram nesta tiradas a bordo.
quinta-feira acusados de "múltiplo 
homicídio agravado motivado por ódio Outros responsáveis poderão ser 
religioso". O drama ocorreu no estreito da identificados. A polícia enviou um relatório 
Sicília e, segundo testemunhos fornecidos à ao Ministério Público de Palermo, que tem 
polícia por uma dezena de refugiados 48 horas para confirmar as detenções. 
nigerianos e ganeses que se encontravam a Detenções por este motivo são inéditas na 
bordo da embarcação, a disputa deveu-se a Itália. Já houve casos de barqueiros detidos 
razões religiosas. por terem maltratado imigrantes ou os terem 

deixado morrer a bordo, mas não devido a 
Os sobreviventes explicaram que "ódio religioso".

tinham partido na terça-feira da costa líbia 
num barco pneumático transportando, no Fonte CNN
total, uma centena de passageiros. "Durante Portas Abertas16/abr/2015
a travessia, os nigerianos e os ganeses, em 

Quinze muçulmanos são 
detidos por atirarem cristãos 
para fora de barco
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Nunca abandone seus sonhos

O cão e o coelho
Eram dois vizinhos. O primeiro vizinho cardíaco. Umas três horas depois eles ouvem a 

comprou um coelhinho para os filhos. Os filhos vizinhança chegar.
do outro vizinho pediram um bicho para o pai. O Notam os gritos  das  crianças,  
homem comprou um pastor alemão. Descobriram! Não deram cinco minutos e o 

― Mas ele vai comer o meu coelho. dono do coelho veio bater à porta. Branco, 
assustado. Parecia que tinha visto um fantasma. ― De jeito nenhum. Imagina. O meu 

pastor é filhote. Vão crescer juntos, pegar ― O que foi? Que cara é essa? 
amizade. Entendo de bicho. Problema nenhum. ― O coelho... o coelho.... 

E parece que o dono do cachorro tinha ― O que tem o coelho? 
razão. Juntos cresceram e amigos ficaram. Era ― Morreu!
normal ver o coelho no quintal do cachorro e ― Morreu? Ainda hoje à tarde parecia tão 
vice-versa. As crianças, felizes. Eis que o dono bem!
do coelho foi passar o final de semana na praia 

― Morreu na sexta-feira! com a família e o coelho ficou sozinho. Isso na 
― Na sexta? sexta-feira. No domingo, de tardinha, o dono do 
― Foi. Antes de a gente viajar as crianças cachorro e a família tomavam um lanche, 

o enterraram no fundo do quintal!quando entra o pastor alemão na cozinha. Trazia 
o coelho entre os dentes, todo imundo, A história termina aqui. O que aconteceu 
arrebentado, sujo de terra e, claro, morto.  Quase depois não importa. Nem ninguém sabe. Mas o 
mataram o cachorro. personagem que mais cativa nesta história toda, 

o protagonista da história, é o cachorro. Imagine A primeira providência foi bater no 
o pobre do cachorro que, desde sexta-feira, cachorro, escorraçar o animal, para ver se ele 
procurava em vão pelo amigo de infância, o aprendia um mínimo de civilidade e boa 
coelho. Depois de muito farejar descobre o vizinhança. Claro, só podia dar nisso. Mais 
corpo. Morto. Enterrado. O que faz ele? Com o algumas horas e os vizinhos iam chegar. E 
coração partido, desenterra o pobrezinho e vai agora? Todos se olhavam. O cachorro chorando 
mostrar para os seus donos. lá fora, lambendo as pancadas. 

Provavelmente estivesse até chorando, Não se sabe exatamente de quem foi a 
quando começou a levar pancada de tudo quanto ideia, mas era infalível. 
era lado. O cachorro é o herói. ― Vamos dar um banho no coelho, deixar 

O bandido é o dono do cachorro. O ser ele bem limpinho, depois a gente seca com o 
humano. O homem continua achando que um secador da sua mãe e colocamos na casinha dele 
banho, um secador de cabelos e um perfume no quintal. 
disfarçam a hipocrisia, o animal desconfiado que Como o coelho não estava muito 
tem dentro dele. estraçalhado, assim o fizeram. Até perfume 

Julga os outros pela aparência, mesmo colocaram no falecido. Ficou lindo, parecia vivo, 
que tenha que deixar esta aparência como diziam as crianças. E lá foi colocado, com as 
melhor lhe convier. Maquiada.perninhas cruzadas, como convém a um coelho 
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está na minha língua” ― 2Sm 23.2
“Pelo que, como diz o Espírito Santo: 

Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os 
vossos corações, como na provocação, no dia 
da tentação no deserto, onde vossos pais me 
tentaram, pondo-me à prova, e viram por 
quarenta anos as minhas obras. Por isto me 

O Espírito Santo (da verdade) indignei contra essa geração, e disse: Estes 
sempre erram em seu coração, e não 

O  Esp í r i t o  e s t ava  a t i vo  na  chegaram a conhecer os meus caminhos.  
comunicação da mensagem de Deus ao Seu Assim jurei na minha ira: Não entrarão no 
povo. Era o Espírito, por exemplo, quem meu descanso” ― Hb 3.7-11
instruía os israelitas no deserto. 

Precisamos ouvir a voz do Espírito 
“Também lhes deste o teu bom Santo e obedecer-Lo, se quisermos ter uma 

Espírito para ensiná-los, e o teu maná não vida abençoada. Semelhantemente, os 
retiraste da tua boca, e água lhes deste quando profetas eram inspirados pelo Espírito de 
tiveram sede” ― Ne 9.20 Deus a declarar Sua palavra ao povo (Nm 

11.29; 1Sm 10.5,6,10; 2Cr 20.14; 24.19,20; 
Esse texto deixa claro que o Espírito Ne 9.30; Is 61.1-3; Mq 3.8; Zc 7.12; cf. 2Pe 

Santo sempre foi e sempre será o único jeito 1.20,21). 
seguro e certo de Deus conduzir Seu povo.  
Quando os salmistas de Israel compunham Ezequiel ensina que os falsos profetas 
seus cânticos, faziam-no mediante o Espírito “seguem o seu próprio espírito” ao invés de 
do Senhor. andarem segundo o Espírito de Deus (Ez 

13.2,3). Era possível, entretanto, o Espírito de 
“O Espírito do Deus vir sobre alguém que não tinha um 
Senhor fala por relacionamento genuíno com Deus para levá-

mim, e a sua lo a entregar uma mensagem verdadeira ao 
p a l a v r a  povo.



“Filho do homem, profetiza contra os 
profetas de Israel e dize a esses videntes que 
só profetizam o que vê o seu coração: Ouvi a 
palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: 
Ai dos profetas insensatos, que seguem o seu 
próprio espírito e que nada viram!” ― Ez 
13.2,3

Precisamos nos humilhar e parar de 
ficar usando o nome de Deus em vão e Onde Abraão nasceu? 
buscarmos uma vida de submissão a Deus e Resposta correta: A) Em Ur dos Caldeus
não dos nossos próprios interesses. 
Precisamos entender que se o Espírito Santo 
foi capaz de criar tudo que existe! Não será 
Ele competente para cuidar de nós e tudo 
mais?

1. Você está disposto a fazer uma declaração 
de sua confiança plena no Espírito Santo?

2. Você tem coragem de falar em nome de 
Deus sem ter certeza de que o que você vai 
dizer está escrito na Palavra de Deus?

3. Você já usou o nome de Deus em vão e 
gostaria de pedir perdão a Ele por isso? Faça 
uma oração de arrependimento!

Resposta do desafio da semana passada:

«E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho 
de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, 
mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de 
Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã; e 
vieram até Harã, e habitaram ali.» (Gn. 11:31)

Próximo desafio: 
Malaquias, para quem são abertas as janelas do 
céu?

A) Para os judeus
B) Para os caridosos
C) Para os dizimistas
D) Para os sacerdotes

A resposta será publicada no boletim da 
Pr. Paulo B. Pereira semana que vem! :) 

‘

De acordo com o profeta 

AgendaTERÇAS-FEIRAS -  19h Culto Jovem
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

ATENÇÃO ALUNOS DA EETAD

Na AULA DE AMANHÃ, será necessário recolher o 

pagamento do próximo livro (R$ 50).

CONHECIMENTO
CRISTÃO



2ª feira –  - 3ª feira – 
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

2 Reis 01 / 02 / 03 2 Reis 04 / 05 / 06 Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

AINDA ESTAMOS EM
CONGRESSO DE FAMÍLIA

Mantenha seus filhos ao seu lado, 
fique junto de sua família durante 

as mensagens do Pr. Paulo 
pelos próximos domingos.

Parabéns para
06/abr - Evelyn Ribeiro 08/abr - Suelen Mendonça 
06/abr - Marcelo Cardoso 26/abr - Elizete Aparecida 
08/abr - Sueli Rosa 

Cristãos etíopes executados
na Líbia são identificados

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário
 "Se a mim me perseguiram, também vos 
perseguirão a vós; se guardaram a minha 
palavra, também guardarão a vossa." João 
15.20

(Portas Abertas, 24 abr 2015)Pelo menos 
dois dos 30 ou mais etíopes mortos pelo Estado 
Islâmico na Líbia no domingo, 19 de abril, 
foram identificados por suas famílias, em Adis 
Abeba. As famílias confirmaram à agência de 
notícias AP que os dois, Eyasu Yekuno Amlak 
e Balcha Belete, deixaram a Etiópia há dois 
meses, com a intenção de tentar migrar para a 
Europa. Um analista que trabalha com os 
cristãos perseguidos em todo o mundo afirma 
que pode não ser especulação sugerir que, 
considerando a situação atual na Líbia e a 
prevalência de tráfico ilegal através do 
Mediterrâneo, a maioria dos migrantes que 
foram trabalhar na Líbia está apenas de 
passagem, procurando uma maneira de chegar 
ao continente europeu. 

Um colaborador da Portas Abertas no 
Oriente Médio compartilhou que a igreja está 
se esforçando muito para suportar as famílias 
necessitadas de ajuda. "Acreditamos que a 
igreja local precisa em primeiro lugar tomar 
conta dessas pessoas. Nosso alvo é fortalecer 
a igreja que está lá. Com certeza faremos a 
mesma coisa agora na Etiópia", concluiu ele.

Muito pode ser feito, se você for
FIEL NO POUCO

Contribuindo com 50 centavos por 
dia você pode fazer com que 

tudo isso aconteça!

Já pegou seu cofrinho? :) 



www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
twitter.com/AmaivosCaboFrio

Nunca abandone seus sonhosO amor
trouxe? 

E a criança timidamente respondeu: 
― Desculpe professora. Vi a flor e 

Numa sala de aula haviam várias crianças. senti o seu perfume, pensei em arrancá-la, 
Uma delas perguntou à professora: mas preferi deixá-la para que seu perfume 

― Professora, o que é o amor? exalasse por mais tempo. Vi também a 
A professora sentiu que a criança borboleta, leve, colorida! Ela parecia tão feliz 

merecia uma resposta à altura da pergunta que não tive coragem de aprisioná-la. Vi 
inteligente que fizera. Como já estava na hora também o passarinho caído entre as folhas, 
do recreio, pediu para que cada aluno desse mas ao subir na árvore notei o olhar triste de 
uma volta pelo pátio da escola e que trouxesse sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. 
o que mais despertasse nele o sentimento de Portanto professora, trago comigo o perfume 
amor. As crianças saíram apressadas e ao da flor, a sensação de liberdade da borboleta e 
voltarem a professora disse: a gratidão que senti nos olhos da mãe do 

― Quero que cada um mostre o que passarinho. Como posso mostrar o que 
trouxe consigo. trouxe? 

A primeira criança disse: A professora agradeceu a criança e lhe 
― Eu trouxe esta flor, não é linda? deu nota máxima, pois ela fora a única que 
A segunda criança falou: percebera que só podemos trazer o amor no 
― Eu trouxe esta borboleta. Veja o coração e não em nada físico.

colorido de suas asas, vou colocá-la em Nós, homens e mulheres somos como 
minha coleção. aquelas crianças temos que levar vantagem 

A terceira criança completou: em tudo, não importa a dor que ou a quem 
― Eu trouxe este filhote de causamos, sejam nos negócios, no 

passarinho. Ele havia caído do ninho junto supermercado, com um vizinho, no trânsito, 
com outro irmão. Não é uma gracinha? buscamos sempre a nota máxima da esperteza 

E assim as crianças foram se e do “eu fiz”, “eu aconteci”, “eu”, “eu”, “eu”. 
colocando. Terminada a exposição a Lembre-se que Deus lhe deu o mais puro dos 
professora notou que havia uma criança que sentimentos e o mais nobre de todos os dons, 
tinha ficado quieta o tempo todo. tire a nota máxima na escola da vida, aos 

Ela estava vermelha de vergonha, pois olhos dEle. Jesus um dia falou “em verdade 
nada havia trazido. A professora se dirigiu a vos digo que quem não receber o reino de 
ela e perguntou: Deus como criança, de maneira nenhuma 

― Meu bem, porque você nada entrará nele” (Mc 10:15)
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israelitas, Deus tomou do Espírito que estava 
O Espírito Santo (da verdade) sobre Moisés, e o colocou sobre eles (Nm 

11.16,17; 11.12). Moisés satisfazia tanto ao 
“E, levantando Balaão os olhos, viu a Senhor que para um líder ser levantado seria 

Israel que se achava acampado segundo as necessário que o líder bebesse do espírito de 
suas tribos; e veio sobre ele o Espírito de Moisés, pois assim é na igreja. Quando um 
Deus” — Nm. 24.2 líder agrada a Deus e é levantado por Ele, 

podem reclamar e até falar mau dele, mas 
Espírito de Deus veio sobre alguém quem fizer, se verá com Deus, como foi com 

que não tinha um relacionamento genuíno Moisés. Semelhantemente, quando Josué foi 
com Ele, só para levá-lo a entregar uma comissionado para que sucedesse Moisés 
mensagem verdadeira ao povo. Seu como líder, Deus indicou que “o Espírito” (o 
ministério (se ele tinha um ministério), estava Espírito Santo) estava nele (Nm 27.18). Deus 
corrompido pela ganância, mas Deus usa não levanta ninguém que o Espírito do 
quem Ele quiser a favor do Seu povo. A Senhor já não tenha visitado e aprovado. O 
liderança do povo de Deus no Antigo mesmo Espírito veio sobre Gideão (Jz 6.34), 
Testamento era fortalecida pelo Espírito do Davi (1Sm 16.13) e Zorobabel (Zc 4.6). 
Senhor. Moisés, por exemplo, estava em tão Noutras palavras, no Antigo Testamento, a 
estreita harmonia com o Espírito de Deus que maior qualificação para a liderança era a 
compartilhava dos próprios sentimentos de presença do Espírito de Deus.
Deus; sofria quando Ele sofria, e ficava irado 
contra o pecado quando Ele se irava (são as 1. Você acha que o Senhor pode te 
características do ministério profético e não escolher para liderar? (Atos 9.15).
do dom de profecia, Êx. 33.11 e Êx. 32.19). 

2. O líder sempre será o servo dos 
Quando Moisés escolheu, em servos, você está pronto para servir? (Isaías 

obediência à ordem do 6.5—9).
Senhor,  se tenta  

anciãos para 3. Quanto você se importa com as 
ajudá-lo a coisas de Deus? (Salmos 69.9 e João 2.17).

liderar os 



Resposta do desafio da semana passada:
Muito pode ser feito, se você for

De acordo com o profeta Malaquias, para FIEL NO POUCO
quem são abertas as janelas do céu?
Resposta correta: C) Para os Dizimistas Contribuindo com 50 centavos por 

dia você pode fazer com que 
«Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, tudo isso aconteça!
para que haja mantimento na minha casa, e 
depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor Já pegou seu cofrinho? :) 
dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do 
céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal 
até que não haja lugar suficiente para a 
recolherdes.» (Malaquias 3:10)

Próximo desafio: 

Em que foi baseada a Nova Aliança de Deus 
com os homens?

A) Na lei
B) Nas alianças anteriores
C) Na morte de Cristo
D) No sistema religioso

A resposta será publicada no boletim da 
semana que vem! :) 

AgendaTERÇAS-FEIRAS -  19h Culto Jovem
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

ATENÇÃO ALUNOS DA EETAD
As mensalidades em atraso devem ser

sanadas urgentemente, para realizar a encomenda

do próximo livro.

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário



2ª feira –  - 3ª feira – 
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

2 Reis 22 / 23 2 Reis 24 / 25 Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

AINDA ESTAMOS EM
CONGRESSO DE FAMÍLIA

Mantenha seus filhos ao seu lado, 
fique junto de sua família durante 

as mensagens do Pr. Paulo 
pelos próximos domingos.

Parabéns para
15/mai - Matheus Felizardo 22/mai - Suely Mendonça

15/mai - Izabela Rangel 23/mai - Caroline de Alcântara

17/mai - Izabelly Garcia 24/mai - Ana Roseli Ramos

19/mai - Peter Garcia 31/mai - Pr. Paulo Pereira

Começou dia 27 a Semana pela 
Liberdade na Coreia do Norte

A NKFW é patrocinada pela Coligação pela 
Liberdade na Coreia do Norte, um grupo de 
mais de 40 ONGs não partidárias, das quais 
a Portas Abertas nos Estados Unidos é 
membro. Os membros da coalizão são todos 

Pelo 13º ano consecutivo, a Coreia do de partidos políticos e confissões religiosas, 
Norte é classificada como o país mais mas compartilham a visão de que a 
opressor aos cristãos, ocupando a primeira promoção dos direitos humanos na Coreia 
posição na Classificação da Perseguição do Norte deve ser o foco principal de todas 
Religiosa da Portas Abertas, em 2015. A as decisões políticas que envolvem a Coreia 
adoração obrigatória ao líder Kim Jong-Um e do Norte.
seus antecessores deixa pouco espaço para 
quaisquer outras religiões, e os cristãos Entre aqueles que integram os eventos 
enfrentam uma pressão inimaginável em da Semana em Washington há uma 
todas as esferas da vida. Continue a orar pelos delegação de desertores norte-coreanos, 
mais de 50 mil cristãos encarcerados em indivíduos que sofreram sob o regime e que 
campos de trabalho forçado da Coreia do irão compartilhar suas experiências em 
Norte. primeira mão. A programação inclui várias 

atividades, tais como vigílias de oração, 
A Semana pela Liberdade na Coreia do audiências no Congresso e um comício. 

Norte (NKFW, sigla em inglês) é parte de um Desertores norte-coreanos irão partilhar as 
esforço anual para sensibilizar para as suas histórias em vários eventos ao longo da 
trágicas violações dos direitos humanos semana. 
realizadas contra o povo da Coreia do Norte. Portas Abertas27/abr/2015
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Nunca abandone seus sonhos

Pontes, não muros!

Nos relacionamentos humanos, há mais fazendeiro. – Está vendo aquela fazenda além 
do riacho? É do meu irmão. Quero que você muros do que pontes. Muros representam 
construa uma cerca bem alta para que eu não separação, medo, dor, ressentimento, 
precise vê-lo. indiferença, inimizade, preconceito e 

insegurança. Pontes significam união, 
– Entendo a situação – disse o amizade,  confiança,  sol idariedade,  

carpinteiro. – Farei um trabalho que o deixará proximidade, intimidade, confiança. 
satisfeito. 

Malcolm Chrisholm afirma: “Há muros 
O fazendeiro foi até a cidade e deixou o físicos e emocionais separando pessoas que 

carpinteiro trabalhando. Quando o costumavam viver juntas em paz. As pessoas 
fazendeiro retornou, seus olhos não podiam frequentemente falam de paz e reconciliação, 
acreditar no que viam. Não havia cerca mas poucas realmente se dão ao trabalho 
alguma! Em seu lugar, havia uma ponte custoso de derrubar esses muros de 
ligando um lado ao outro do riacho. Ao erguer separação.” 
os olhos para a ponte, viu seu irmão se 
aproximando da outra margem, correndo de Na maioria das famílias, há muros 
braços abertos. Então, correram na direção emocionais separando cônjuges, separando 
um do outro e se abraçaram no meio da ponte. pais e filhos. Isso causa muito sofrimento. 
Emocionados, viram o carpinteiro arrumar Contudo, há esperança para aqueles que estão 
suas ferramentas para partir. dispostos a construir pontes, uma das quais é 

o perdão. Quando perdoamos, construímos 
– Não, espere! – disse o irmão mais pontes.  

velho. – Fique conosco mais alguns dias. 
Tenho muitos outros projetos para você.       Dois irmãos, que moravam em fazendas 

vizinhas, separadas por um riacho, entraram 
Respondeu o carpinteiro: “Adoraria certa vez em conflito. O que começara com 

ficar, mas tenho muitas outras pontes para um pequeno mal-entendido, finalmente 
construir.”explodiu numa troca de palavras ríspidas, 

seguidas por semanas de total silêncio. Certa 
Existe algum muro entre você e seu manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à 

cônjuge ou entre você e um filho? Não porta. Era um carpinteiro com uma caixa de 
continue sofrendo. Permita que o Carpinteiro ferramentas procurando trabalho. 
de Nazaré construa pontes em sua vida e em 
seus relacionamentos.– Tenho trabalho para você – disse o 
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com alguns modismos e, poucas vezes, se 
pensa se realmente necessitamos daquilo. 
Percebo, ao longo da minha caminhada, que 
muito dinheiro é gasto sem perguntarmos se 

Priorizando a necessidade do Espírito realmente é necessário.
Santo (Republicação)

Gostaria de fazer uma pergunta: 
“Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar 

boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Porque buscar o Espírito Santo? O que 
dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles ganhamos com isso? 
que lho pedirem”? — Lc 11.13 

Ganhamos o Espírito Santo, quando 
aceitamos a Jesus como Salvador. Qual é a Jesus tinha um relacionamento 
vantagem nisso? O próprio Deus vem habitar e s p e c i a l  c o m  o  E s p í r i t o  S a n t o ,  
em nós e nunca mais ficaremos sós, teremos relacionamento este importante também para 
alguém por nós e que nunca nos deixara nossa vida pessoal. Vejamos as lições práticas 
órfãos. Ele sempre nos ajudará em nossas disso:
fraquezas e intercederá por nós.

Há uma grande necessidade na raça 
O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele humana pelo ganhar e ter coisas. Sem 

nos dá força, graça, nos capacita para vencer percebermos somos movidos por modismos. 
o mal, para superar nossas enfermidades de Na minha época de adolescente, todos tinham 
alma e nos curar de cada uma delas. É o que ter calça uma jeans e a aprender a lavar 
Espírito Santo que intercede por nós com sua calça. 
gemidos inexprimíveis. Só Ele pode 
completar a obra da salvação em nós.Sempre estamos 

envolvidos, de 
Veja esse texto: “O Espírito do a l g u m a  

Senhor Deus está sobre mim, porque o f o r m a ,  



Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos 
mansos; enviou-me a restaurar os contritos 
de coração, a proclamar liberdade aos 
cativos, e a abertura de prisão aos presos; a 
apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da 
vingança do nosso Deus; a consolar todos os 
tristes; a ordenar acerca dos que choram em 
Sião que se lhes dê uma grinalda em vez de 
cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, Em que foi baseada a Nova Aliança de Deus 
vestidos de louvor em vez de espírito com os homens? C) Na 
angustiado; a fim de que se chamem árvores morte de Cristo
de justiça, plantação do Senhor, para que ele 
seja glorificado” Isaias 61: 1—3 

1. Tendo agora um pouco de conhecimento 
sobre o Espírito Santo, você está disposto a 
buscá-Lo com mais intensidade?

2. Você pode pensar no Espírito Santo como a 
maior necessidade para sua vida? 

3. Você acredita que o Espírito Santo pode 
suprir todas as sua necessidades? 

Pr. Paulo B. Pereira

Muito pode ser feito, se você for
FIEL NO POUCO

Contribuindo com 50 centavos por 
dia você pode fazer com que 

tudo isso aconteça!
Já pegou seu cofrinho? :) 

Resposta do desafio da semana passada:

Resposta correta: 

«Isto é o meu sangue da aliança, que é 
derramado em favor de muitos, para perdão 
de pecados» (Mateus 26.28)

Próximo desafio: Qual a mulher na Bíblia foi 
considerada a mais formosa entre as mulheres?

A) Raquel
B) Rebeca
C) Rute
D) Sulamita

A resposta será publicada no boletim da 
semana que vem! :) 

AgendaTERÇAS-FEIRAS -  19h Culto Jovem
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

ATENÇÃO ALUNOS DA EETAD
As mensalidades em atraso devem ser

sanadas urgentemente, para realizar a encomenda

do próximo livro.

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário



2ª feira –  - 3ª feira – 
4ª feira – 1 Crônicas 22 / 23 / 24 - 5ª feira – 1 Crônicas  25 / 26  

6ª feira – 1 Crônicas 27 / 28 / 29 - Sábado – 2 Crônicas 01 / 02 / 03 
Domingo – 2 Crônicas 04 / 05 / 06

Período atual: Décima oitava semana

1 Crônicas 16 / 17 / 18 1 Crônicas 19 / 20 / 21  Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

AINDA ESTAMOS EM
CONGRESSO DE FAMÍLIA

Mantenha seus filhos ao seu lado, 
fique junto de sua família durante 

as mensagens do Pr. Paulo 
pelos próximos domingos.

Parabéns para
15/mai - Matheus Felizardo 22/mai - Suely Mendonça

15/mai - Izabela Rangel 23/mai - Caroline de Alcântara

17/mai - Izabelly Garcia 24/mai - Ana Roseli Ramos

19/mai - Peter Garcia 31/mai - Pr. Paulo Pereira

Sete cristãos estão presos
injustamente na Etiópia

convertidos. Os cristãos foram mantidos em 
uma delegacia, antes de serem transferidos 
para a prisão local. Foram sete dias oficiais 
de investigação e, durante a audiência no 
tribunal na segunda-feira, 4 de maio, o juiz 

Dos sete cristãos presos sob falsas concedeu o pedido das autoridades de mais 
acusações de se reunirem ilegalmente, três sete dias para concluir a investigação. A 
eram líderes e quatro eram membros de uma próxima audiência está marcada para 11 de 
igreja na Etiópia. Eles foram presos pela maio.Fontes que visitaram os homens na 
polícia no sábado (25) na cidade de Asela, a prisão dizem que eles estão de bom humor, 
170 quilômetros ao sul da capital Addis apesar das circunstâncias difíceis que têm 
Abeba, durante um culto em que quase 40 enfrentado. “A situação na prisão é muito 
novos convertidos foram batizados difícil. Mais de 168 detentos ocupam um 

espaço muito pequeno. Os cristãos têm 
A igreja local está negando as acusações apenas o espaço suficiente para se deitar de 

contra esses cristãos, insistindo que eles lado à noite. Um deles tem que dormir na 
possuíam toda a documentação necessária área que eles usam como banheiro”, 
aprovada para realizarem as reuniões. "Eles informou a fonte.
comunicaram as autoridades, tanto 
pessoalmente como por escrito, sobre seu Mas o líder do grupo de cristãos, 
ministério e sobre as reuniões", informou Ahmedin Shikur* compartilhou com a 
uma fonte local, que permanece anônima por nossa fonte: “Eu não vou reclamar. Deus 
motivo de segurança. Durante a invasão, está no controle. Nos consideramos 
cerca de 15 policiais cercaram o local da sortudos de sofrer por Cristo desta maneira. 
reunião e, em seguida, prenderam os três Nós não tivemos que encarar a morte, como 
líderes e depois perseguiram quatro recém- muitos outros tiveram. Mantemos a nossa 
convertidos que haviam fugido com medo. paz e mantemos a calma. Estamos 
Todos eles são ex-muçulmanos e estavam trabalhando”, concluiu ele, referindo-se às 
sendo pressionados por suas famílias para suas atividades de evangelismo dentro da 
retornar ao Islã. prisão. Aqueles que estão presos são gratos 

pelas orações que muitos outros cristãos ao 
A polícia também confiscou documentos redor do mundo têm feito por eles; e nos 

que fornecem detalhes sobre membros da pedem para não desistirmos de orar. *Nome 
igreja. Os líderes da igreja temem que isso alterado por motivo de segurança. 
leve a uma pressão ainda maior sobre a 
comunidade já vulnerável de novos (Portas Abertas 08/maio/2015)
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Nunca abandone seus sonhosTempo de despertar! futuro - o retorno de nosso Salvador como Rei 
dos reis e Senhor dos senhores.

Outra razão para um viver correto é Cristo advertiu: "Por isso ficai também 
esta: vocês sabem como já é tarde. O tempo vós apercebidos; porque, à hora em que não 

está se escoando. Despertem, pois que a cuidais, o Filho do homem virá." S. Mat. 
vinda do Senhor está mais próxima agora 24:44. Somente aqueles que regularem a vida 

do que quando cremos no princípio. A noite pelo grande relógio de Deus estarão prontos 
já passou e o dia de Sua volta estará aqui para ir com Jesus para a "pátria celestial" 
logo. Portanto, deixem as más obras das (Heb. 11:16) que Ele prometeu aos que O 
trevas e vistam a armadura de uma vida amam. Preste atenção:

direita, como devemos fazer os que vivemos 
na luz do dia! "A vinda do Senhor está mais próxima 

Rom. 13:11 e 12 (A Bíblia Viva). do que quando aceitamos a fé. O grande 
conflito aproxima-se de seu fim. Toda notícia 

Tenho um relógio digital de pulso que de calamidade em mar ou terra é um 
me prestou bons serviços até hoje de manhã. testemunho de que o fim de todas as coisas 
Sua bateria acabou e, acostumado como eu está próximo. Guerras e rumores de guerras 
estava a regular por ele minhas atividades, declaram-no. Haverá um só cristão cuja 
estou sentindo muito sua falta. pulsação não se acelere ao prever os 

acontecimentos que se iniciam perante nós?
Existe um outro marcador de tempo, 

entretanto, que tem uma importância "O Senhor vem. Ouvimos os passos de 
infinitamente maior para nós. Sem ele, um Deus que Se aproxima, ao vir Ele punir o 
estaríamos perdidos e desorientados quanto mundo por sua iniqüidade. Temos que 
ao ponto em que nos encontramos na corrente preparar-Lhe o caminho mediante o 
do tempo. Refiro-me, logicamente, à profecia desempenho de nossa parte em preparar um 
bíblica, ao grande relógio do tempo profético povo para esse grande dia." - Evangelismo, 
de Deus (ver Gál. 4:4). Se estivéssemos pág. 219.
privados dele, não compreenderíamos o 
significado dos acontecimentos que se Se já houve um alto tempo para 
desenrolam à nossa volta. Ignoraríamos despertar, é agora. Os sinais dos tempos nos 
como nos preparar para o maior evento do dizem que Cristo vai voltar muito em breve!
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lugar, virei outra vez e vos levarei para mim 
mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós 
também” ― Jo.14.3

JESUS VOLTARÁ 
Jesus voltará e:

“Na casa de meu Pai há muitas 
moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria (1) Tão certamente como Cristo subiu ao céu, 
dito, pois vou preparar-vos lugar” ― Jo. 14.2 Ele voltará para levar seus seguidores para si 

mesmo, conduzindo-os à casa do Pai, o lugar 
"Na casa de meu Pai" é claramente que lhes está preparado. Esta era a esperança 

uma referência ao céu, porque Jesus para lá dos crentes dos tempos do Novo Testamento, 
precisava "ir", para nos preparar lugar (Sl e de igual modo, a de todos os crentes de hoje. 
33.13,14). Deus tem um celeste lar onde há O propósito supremo da volta do Senhor é ter 
"muitas moradas", e para as quais a "família os crentes com Ele para sempre.
de Deus", ora vivendo na terra, (Ef 2.19) será 
trasladada; "não temos aqui cidade  (2) A expressão "vos levarei para mim 
permanente" (Hb 13.14). mesmo" fala da esperança futura de todos os 

crentes vivos naquele momento, quando 
Não podemos viver achando que as então serão "arrebatados juntamente com eles 

bênçãos que nos aguardam estão aqui, mas nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e 
deveremos ampliar nossa visão e contemplar assim estaremos sempre com o Senhor" (1 Ts 
a grandeza do que de fato nos aguarda. 4.17). 

Um lugar está sendo preparado para (3) A vinda de Cristo para buscar os seus fiéis, 
todos que vivem nessa esperança e que abrem livrá-los-á da futura "hora da provação" que 
mão dos prazeres desta vida para viverem sobrevirá ao mundo.

com o Senhor eternamente. 
 “E, se eu 1. Você vive na esperança da volta de Jesus?

f o r  e  v o s  
p r e p a r a r  2. Você pensa na volta de Jesus? 



Resposta do desafio da semana passada: 
a mulher na Bíblia foi considerada a mais 
formosa entre as mulheres (Por Salomão)? 
Resposta correta: C) Sulamita

«Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as 
mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e 
apascenta os teus cabritos junto às tendas dos 
pastores.» (Cantares 1:8 - A sulamita de 
Cânticos dos Cânticos é a personagem 
principal desse livro. A referência a sua origem 
aparece em Ct. 6.13)

Próximo desafio: Qual mulher na Bíblia 
escondeu dois espias no eirado?

A) Diná
B) Rute
C) Raabe
D) Lia

A resposta será publicada no boletim da 
semana que vem! :) 

Muito pode ser feito, se você for
FIEL NO POUCO

Contribuindo com 50 centavos por 
dia você pode fazer com que 

Qual 

AgendaTERÇAS-FEIRAS -  19h Culto Jovem
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

ATENÇÃO ALUNOS DA EETAD
As mensalidades em atraso devem ser

sanadas urgentemente, para realizar a encomenda

do próximo livro.

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas Projeto PAI
Apoio Missionário



2ª feira –  - 3ª feira – 
4ª feira – 2 Crônicas 13 / 14 / 15 - 5ª feira – 2 Crônicas  16 / 17 / 18  
6ª feira – 2 Crônicas 19 / 20 / 21 - Sábado – 2 Crônicas 22 / 23 / 24 

Domingo – 2 Crônicas 25 / 26 / 27
Período atual: Décima nona semana

2 Crônicas 07 / 08 / 09 2 Crônicas 10 / 11 / 12 Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

AINDA ESTAMOS EM
CONGRESSO DE FAMÍLIA

Mantenha seus filhos ao seu lado, 
fique junto de sua família durante 

as mensagens do Pr. Paulo 
pelos próximos domingos.

Parabéns para
15/mai - Matheus Felizardo 22/mai - Suely Mendonça

15/mai - Izabela Rangel 23/mai - Caroline de Alcântara

17/mai - Izabelly Garcia 24/mai - Ana Roseli Ramos

19/mai - Peter Garcia 31/mai - Pr. Paulo Pereira

Igrejas não-ortodoxas enfrentam
crescente pressão na Rússia

organizações religiosas são ou não agentes tudo isso aconteça!
estrangeiros no país. O que o governo quer Já pegou seu cofrinho? :) 
saber é quanto de dinheiro as organizações 
religiosas recebem de seus países de origem 
e para qual fim. Rolf, analista de 
perseguição de World Watch Research, diz: No dia 15 de abril, o jornal russo 
"É muito cedo para falar de uma nova guerra Nezavisimaya Gazeta publicou um artigo que 
fria. Mas a Rússia voltou a sofrer da mesma discutia os efeitos das tensões entre a Rússia e 
paranoia que sofria durante o período da o Ocidente em relação à liberdade religiosa 
URSS. Segundo as teorias de conspiração no país. A Rússia tem se fechado para grupos, 
do Kremlin, o velho inimigo do ocidente igrejas e organizações religiosas que têm 
planeja destruir a Rússia. O país já tem uma ligações no exterior. Todos os grupos 
longa lista de ONGs ocidentais que têm de religiosos que se originaram fora da Rússia 
usar o termo de 'agente estrangeiro' - o velho devem declarar sua lealdade absoluta à 
termo da KGB para identificar espiões." Rússia. Os meios de comunicação 

justificaram esta pressão pelo fato de o 
Agora,  o Kremlin parece ter  movimento protestante no país representar 

acrescentado a essa lista os cristãos russos um meio de colaboração aos serviços secretos 
cuja fé vem de "fora" da Rússia. Isto, na de países estrangeiros, aos olhos do governo 
prática, inclui todas as denominações, autoritário russo, que continua a restringir a 
exceto a Igreja Ortodoxa Russa que fornece liberdade de expressão, de reunião, de 
suporte completo para o Kremlin, como religião e outros direitos humanos. 
pode ser deduzido a partir da fala acima do Associações protestantes foram descritas 
arcipreste Chaplin. Todas as igrejas, todos como destrutivas e perigosas para a 
os cristãos com laços no exterior e todos que sociedade; e até mesmo como organizações 
recebem algum tipo de ajuda financeira que terroristas.
vem de fora do país são suspeitos. A pressão 
é existe." Atualmente, a Rússia não faz parte De acordo com Catherine Elbakyan, da 
dos 50 países listados na Classificação da Academia de Trabalho e Assuntos Sociais, 
Perseguição Religiosa, mas está colocado "tendências emergentes apresentam novos 
como 54º país onde mais há perseguição aos grupos religiosos como agentes estrangeiros; 
cristãos.  As principais forças de eles retratam a situação como se esses grupos 
perseguição no país são o extremismo trouxessem valores alheios à sociedade 
islâmico e a ditadura paranoica, enquanto a russa". Vários ramos da lei têm intensificado 
'arrogância eclesiástica' vem em segundo o monitoramento dos cristãos protestantes - 
plano. (Portas Abertas, 12/mai/15)eles estão verificando ativamente se as 
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Nunca abandone seus sonhosO Ateu violento veneno, capaz de causar a morte a 
qualquer pessoa. 

Conta-se que um farmacêutico se dizia As pernas bambearam. O coração bateu 
ateu e vangloriava-se de seu ateísmo. Deus, descompassado. Foi até a rua e olhou. Nem 
com certeza, deveria ser uma quimera, uma sinal da pequena. Onde procurá-la? O que 
dessas fantasias para enganar a pessoas fazer? De repente, como se fosse tomado de 
incautas e menos letradas. Talvez alguns mais uma força misteriosa, o farmacêutico se 
desesperados que necessitassem de consolo e indaga: E se Deus existir...? 
esperança. 

Coloca a mão na fronte e em desespero 
Um dia, no quase crepúsculo, uma clama: - Deus, se existes, me perdoa. Faze com 

garotinha adentrou sua farmácia. Era loira, de que aconteça alguma coisa, qualquer coisa 
tranças e trazia um semblante preocupado. para que ninguém beba daquela droga que 
Estendeu uma receita médica e pediu que a preparei. Salva-me, Deus, de cometer um 
preparasse. O farmacêutico, embora ateu, era assassinato involuntário. Ainda se encontrava 
homem sensível e emocionou-se ao verificar o em oração, quando alguém aciona a campainha 
sofrimento daquela pequena, que, enquanto ele do balcão. Pálido, preocupado, ele vai atender. 
se dispunha a preparar a fórmula, assim se Era a menina das tranças douradas, com os 
expressava: Prepare logo, moço, o médico olhos cheios de lágrimas e uns cacos de vidro 
disse que minha mãe precisa com urgência na mão. - Moço, pode preparar de novo, por 
dessa medicação. favor? Tropecei, cai e derrubei o vidro. Perdi 

todo o remédio. Pode fazer de novo, pode? 
Com habilidade, pois era muito bom em 

seu ofício, o farmacêutico preparou a fórmula, O farmacêutico se reanima. Prepara 
recebeu o pagamento e entregou o embrulho novamente a fórmula, com todo cuidado e a 
para a menina, que saiu apressada, quase a entrega, dizendo que não custa nada. Ainda 
correr. Retornou o profissional para as suas formula votos de saúde para a mãe da garota. 
prateleiras e preparou-se para recolocar nos Desse dia em diante, o farmacêutico 
seus lugares os vidros dos quais retirara os reformulou suas idéias. Decidiu ler e estudar a 
ingredientes para aviar a receita.É quando se dá respeito do que dizia não crer e brincava. 
conta, estarrecido, que cometera um terrível Porque embora a sua descrença, Deus que é Pai 
engano. Em vez de usar uma certa substância , atendeu a sua oração e lhe estendeu a Sua 
medicamentosa, usara a dosagem de um misericórdia.



Ed. 553 - 24 de maio de 2015 Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio/RJ

caráter de Cristo, que O glorificam: “Mas o 

fruto do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, a 

longanimidade, a benignidade, a bondade, a 
Ação do Espírito Santo na vida do fidelidade. A mansidão, o domínio próprio; 

cristão contra estas coisas não há lei. E os que são de 

Cristo Jesus crucificaram a carne com as 
O Espírito Santo nos ajuda em todas as suas paixões e concupiscências” (Gl 5.22,23 

circunstâncias:“Do mesmo modo também o e 24).
Espírito nos ajuda na fraqueza; porque não 

sabemos o que havemos de pedir como 1. Você já pode detectar o Espírito Santo 
convém, mas o Espírito mesmo intercede por agindo a seu favor em alguma 
nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que situação?
esquadrinha os corações sabe qual é a 

intenção do Espírito: que ele, segundo a 2. Você já aprendeu a ouvir a voz do 
vontade de Deus, intercede pelos santos” Espírito Santo?
(Rm 8.26,27). 

3. Você vê os frutos no texto acima se 
Ele produz em nós as qualidades do 

manifestar em sua vida?



 

Resposta do desafio da semana passada: 

Qual mulher na Bíblia escondeu dois espias 
no eirado? 

Resposta correta: C) Raabe

«Por isso mandou o rei de Jericó dizer a 
Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e 
entraram na tua casa, porque vieram espiar 
toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 
dois homens, e os escondeu, e disse: É verdade 
que vieram homens a mim, porém eu não sabia 
de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de 
fechar a porta, sendo já escuro, aqueles 
homens saíram; não sei para onde aqueles 
homens se foram; ide após eles depressa, 
porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito 
subir ao eirado, e os tinha escondido entre as 
canas do linho, que pusera em ordem sobre o 
eirado» (Josué 2:3-6)

Próximo desafio: 

Quando Asafe e seu irmão foram 
encarregados de celebrar co hinos aos 
Senhor?

A) Quando Davi introduziu a Arca na tenda
B) No início no ano
C) No dia do jubileu

Muito pode ser feito, se você forD) na Páscoa
FIEL NO POUCO

A resposta será publicada no boletim da Já pegou seu cofrinho? :) 
semana que vem! :) 

AgendaTERÇAS-FEIRAS -  19h Culto Jovem
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

ATENÇÃO ALUNOS DA EETAD
As mensalidades em atraso devem ser

sanadas urgentemente, para realizar a encomenda

do próximo livro.

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário



2ª feira –  - 3ª feira – 
4ª feira – 2 Crônicas 34 / 35 / 36 - 5ª feira – 2 Crônicas  16 / 17 / 18  

6ª feira – Esdras 01 / 02 / 03 - Sábado – Esdras 04 / 05 / 06 
Domingo – Esdras 07 / 08 / 09 / 10

Período atual: Vigésima semana

2 Crônicas 28 / 29 / 30 2 Crônicas 31 / 32 / 33 Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

AINDA ESTAMOS EM
CONGRESSO DE FAMÍLIA

Mantenha seus filhos ao seu lado, 
fique junto de sua família durante 

as mensagens do Pr. Paulo 
pelos próximos domingos.

Parabéns para
15/mai - Matheus Felizardo 22/mai - Suely Mendonça

15/mai - Izabela Rangel 23/mai - Caroline de Alcântara

17/mai - Izabelly Garcia 24/mai - Ana Roseli Ramos

19/mai - Peter Garcia 31/mai - Pr. Paulo Pereira

O direito dos cristãos ao voto 
está sendo contestado pelo 
governo da Tanzânia

será realizado antes das próximas eleições 
presidenciais, previstas para outubro de 
2015. Enquanto isso, as relações entre 
muçulmanos e cristãos estão tensas.

Os cristãos na Tanzânia têm estado sob 
forte pressão nos últimos anos, devido 
principalmente ao aumento do extremismo 
islâmico no arquipélago de Zanzibar e na 
região costeira do continente. Agora, o 
governo da Tanzânia emitiu um aviso 
informando que qualquer igreja ou instituição 
religiosa que exercer alguma influência de 
oposição ao novo projeto de lei do país 
perderá o seu registro. Já presente no O que isso significa para os cristãos? 
arquipélago de Zanzibar, onde a maioria é Uma analista de perseguição da Portas 
muçulmana, o projeto de lei introduz Abertas responde: "Tal como está, a ideia de 
tribunais islâmicos em todo o país e incluir tribunais islâmicos em todo o país só 
princípios islâmicos em leis já existentes. impulsionaria o aumento do radicalismo 
Estas leis lidam com questões familiares, islâmico no país, bem como a influência da 
como casamento, divórcio e questões de comunidade muçulmana. A tentativa de 
herança. diminuir o esforço dos cristãos de ter sua 

própria opinião sobre o projeto de lei agrava 
Os cristãos na Tanzânia continental o problema. Além de limitar os direitos dos 

declararam oposição ao novo projeto de lei. cristãos de exercer o seu direito de voto, a 
Por isso, os cristãos são o alvo principal do ameaça do governo de cancelar o registro de 
aviso emitido pelo governo. De acordo com a igrejas cristãs causará problemas maiores: 
organização Barnabas Aid, o Ministro limitará profundamente a liberdade de 
Mathias Chika disse que os líderes de expressão, bem como a liberdade de se 
instituições religiosas têm o direito de se reunir. Acima de tudo, a situação chegará a 
expressar individualmente, mas que usar suas um ponto em que as pessoas terão de decidir 
posições para influenciar os votos dos seus sobre o novo projeto de lei tendo como base 
rebanhos é uma prática ilegal. O referendo razões erradas ou a desinformação. 
para aprovação do novo projeto de lei, Portanto, é crucial que o governo alivie a 
programado para ser realizado no dia 30 de pressão que está colocando sobre os 
abril, foi adiado. Mas, provavelmente, ele cristãos". (Portas Abertas, 21/mai/15)
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Nunca abandone seus sonhos

O milagre da vida
Como qualquer mãe, quando Karen soube que Ele ainda não tinha visto a irmã e, se não 

um bebê estava a caminho, fez todo o possível para fosse hoje, talvez não a visse viva. Ela vestiu 
ajudar o seu outro filho, Michael, com três anos de Michael com uma roupa um pouco maior, para 
idade, a se preparar para a chegada. Os exames disfarçar a idade, e rumou para o hospital. A 
mostraram que era uma menina, e todos os dias enfermeira não permitiu que ele entrasse e exigiu 
Michael cantava perto da barriga de sua mãe. Ele já que ela o retirasse dali. Mas Karen insistiu: "Ele não 
amava a sua irmãzinha antes mesmo dela nascer. irá embora até que veja a sua irmãzinha!" Então ela 

A gravidez se desenvolveu normalmente. levou Michael até a incubadora. 
No tempo certo, vieram as contrações. Primeiro, a Ele olhou para aquela trouxinha de gente 
cada cinco minutos; depois a cada três; então, a cada que perdia a batalha pela vida. Depois de alguns 
minuto uma contração. Entretanto, surgiram segundos olhando, ele começou a cantar, com sua 
algumas complicações e o trabalho de parto de voz pequenininha: "Você é o meu sol, o meu único 
Karen demorou horas. sol. Você me deixa feliz mesmo quando o céu está 

Todos discutiam a necessidade provável de escuro..." (Sunshine) Nesse momento, o bebê 
uma cesariana. Até que, enfim, depois de muito pareceu reagir. A pulsação começou a baixar e se 
tempo, a irmãzinha de Michael nasceu. Só que ela estabilizou. Karen encorajou Michael a continuar 
estava muito mal. Com a sirene no último volume, a cantando. "Você não sabe, querida, quanto eu te 
ambulância levou a recém-nascida para a UTI amo. Por favor, não leve o meu sol embora..." 
neonatal do Hospital Saint Mary. Enquanto Michael cantava, a respiração difícil do 

Os dias passaram. A menininha piorava. O bebe foi se tornando suave. "Continue,querido!", 
médico disse aos pais: "Preparem-se para o pior. Há pediu Karen, emocionada. "Outra noite, querida, eu 
poucas esperanças". Karen e seu marido sonhei que você estava em meus braços... " O bebê 
começaram, então, os preparativos para o funeral. começou a relaxar. "Cante mais um pouco, Michael. 
Alguns dias antes estavam arrumando o quarto para " A enfermeira começou a chorar. "Você é o meu 
esperar pelo novo bebê. Hoje, os planos eram outros. sol,o meu único sol. Você me deixa feliz mesmo 

Enquanto isso, Michael todos os dias pedia quando o céu está escuro...Por favor, não leve o meu 
aos pais que o levassem para conhecer a sua sol embora..." 
irmãzinha. "Eu quero cantar pra ela", ele dizia. A No dia seguinte, a irmã de Michael já tinha 
segunda semana de UTI entrou e esperava-se que o se recuperado e em poucos dias foi para casa. O 
bebê não sobrevivesse até o final dela. Michael Woman's Day Magazine chamou essa história de O 
continuava insistindo com seus pais para que o milagre da canção de um irmão. Os médicos 
deixassem cantar para sua irmã, mas crianças não chamaram simplesmente de milagre. Karen chamou 
eram permitidas na UTI. Entretanto, Karen decidiu. de milagre do amor de Deus. Nós estamos 
Ela levaria Michael ao hospital de qualquer jeito. chamando de O Milagre da Vida.
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assim estaremos sempre com o Senhor" (1 Ts 
4.17).Vivendo na esperança das Promessas

 
A vinda de Cristo para buscar os seus “E, se eu for e vos preparar lugar, virei 

fiéis, livrá-los-á da futura "hora da provação" 
outra vez e vos levarei para mim mesmo, para 

que sobrevirá ao mundo.
que, onde eu estiver, estejais vós também” ―  
Jo.14.3 Devemos sempre guardar essa 

esperança e por isso devemos nos manter 
Tão certamente como Cristo subiu ao conectados com o Pai através do Espírito 

céu, Ele voltará para levar seus seguidores Santo sempre ouvido sua voz sem desanimar, 
para si mesmo, conduzindo-os à casa do Pai pois a gloria que alcançaremos, não há nada 
(João 14.2, João 17.24), o lugar que lhes está neste mundo que possamos comparar.
preparado. Esta era a esperança dos crentes  
dos tempos do NT, e de igual modo, a de todos “Mas, como está escrito: As coisas que o olho 
os crentes de hoje. O propósito supremo da não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram 
volta do Senhor é ter os crentes com Ele para ao coração do homem são as que Deus 
sempre. preparou para os que o amam. Por esse 

 motivo não poderá ser salvo.” ― 1 Coríntios 
Não podemos viver sem ter essa 2:9

certeza, pois não poderá haver uma vida 
cristã sem esta esperança. 1. Você vive na fé e na esperança da volta de 

 Jesus?
A expressão "vos levarei para mim 

mesmo" fala da esperança futura de todos os 2. Você vê suas provações como uma 
crentes vivos naquele momento, quando oportunidade para ser fiel? Ou esquece desse 
então serão "arrebatados juntamente com eles plano de Deus para você?

n a s  n u v e n s  a  
e n c o n t r a r  o  3. Você entende que a missão de ganhar almas 

Senhor nos é mais importante que nossos problemas 
a r e s ,  e  



pessoais?

 

Resposta do desafio da semana passada: 

Resposta correta: 

«Então naquele mesmo dia Davi, em primeiro 
lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo 
ministério de Asafe e de seus irmãos, 
louvassem ao Senhor» - 1 Crônicas 16:7

Próximo desafio: Quando houve fome em 
Samaria, por quanto foi vendida uma cabeça 
de jumento?

A) Por um ciclo de prata
B) Por oitenta ciclos de prata
C) Por um prato de lentilhas
D) Por dez ciclos de prata

A resposta será publicada no boletim da 
semana que vem! :) 

Muito pode ser feito, se você for
FIEL NO POUCO

Já pegou seu cofrinho? :) 

Quando Asafe e seu irmão foram 
encarregados de celebrar com hinos aos 
Senhor? 

A) Quando Davi 
introduziu a Arca na tenda

AgendaTERÇAS-FEIRAS -  19h Culto Jovem
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

ATENÇÃO ALUNOS DA EETAD
As mensalidades em atraso devem ser

sanadas urgentemente, para realizar a encomenda

do próximo livro.

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas
Projeto PAIApoio Missionário



2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira – Neemias 07 / 08 / 09 / 10 

Período atual: Vigésima primeira semana

Neemias 01 / 02 / 03 Neemias 04 / 05 / 06 
- 5ª feira – Neemias 11 / 12 / 13

6ª feira – Ester 01 / 02 / 03 - Sábado – Ester 04 / 05 / 06 
Domingo – Ester 07 / 08 / 09 / 10

Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

Parabéns para
02/jun - Karen Corrêa 22/jun - Suely Mendonça

02/jun - Rosângela Alves 25/jun - Gilsimar Sodré

06/jun - Nathan Pinheiro 25/jun - Pra. Nete Carvalho

11/jun - Fátima Simões 30/jun - Pedro Duarte

12/jun - Ilda Araújo 29/jun - João Pedro Alves

17/jun - Suyane Ricardo 29/jun - Pedro Paulo Borges

20/jun - Elizabeth Aparecida

Uma criança morreu e sua mãe
ficou ferida em ataque no Sudão
 

medo entre as pessoas.»

Esses ataques têm sido organizados pelo 
governo sudanês desde abril de 2012. O 
total de morte de civis já subiu para 3.500. 

O governo sudanês  tem s ido ,  Desde a separação do Sudão do Sul em 
supostamente, o responsável por ataques e 2011, o governo sudanês tem pretende se 
mortes de civis, especialmente cristãos em livrar não só de rebeldes militarizados, mas 
certas partes do país. No começo desta também de cristãos que vivem no país 
semana, tivemos conhecimento de mais islâmico, cada vez mais radicalizado. 
vítimas desses ataques (Portas Abertas, 29 maio 2015)

Uma bomba da Força Aérea do Sudão, nesta 
segunda-feira (25), matou uma menina de três 
anos de idade e feriu sua mãe, que era cristã, 
em sua própria casa em Kauda.

"Neste momento, os aviões estão voando 
sobre a área, causando uma série de pânico 
entre a população", disse uma testemunha em 
Kauda. "Ficou calmo por alguns meses, mas o 
bombardeio aéreo voltou e está causando 
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Nunca abandone seus sonhos

O lenhador e a raposa

Existiu um Lenhador que acordava às 6 da ― "Quando sentir fome, comerá seu filho! " 
manhã e trabalhava o dia inteiro cortando 
lenha, e só parava tarde da noite. Um dia o Lenhador muito exausto do 

trabalho e muito cansado desses comentários 
Esse lenhador tinha um filho, lindo, de ― ao chegar em casa viu a raposa sorrindo 

poucos meses e uma raposa, sua amiga, como sempre e sua boca totalmente 
tratada como bicho de estimação e de sua ensanguentada. O Lenhador suou frio e sem 
total confiança. pensar duas vezes acertou o machado na 

cabeça da raposa.
Todos os dias o lenhador ia trabalhar e 

deixava a raposa cuidando de seu filho. Ao entrar no quarto desesperado, 
encontrou seu filho no berço dormindo 

Todas as noites ao retornar do trabalho, a tranquilamente e ao lado do berço uma cobra 
raposa ficava feliz com sua chegada. Os morta.
vizinhos do Lenhador alertavam que a raposa O Lenhador enterrou o Machado e a 
era um bicho, um animal selvagem; e Raposa juntos.
portando, não era confiável. Quando ela 
sentisse fome comeria a criança. Se você confia em alguém e já orou e 

perguntou a Deus sobre isto e Ele confirmou, 
O Lenhador sempre retrucando com os não importa o que os outros pensem a respeito 

vizinhos falava que isso era uma grande e siga sempre o que diz seu coração , pois é lá 
bobagem. A raposa era sua amiga e jamais que o Senhor vai falar e lhe mostrar . Não se 
faria isso. Os vizinhos insistiam: deixe influenciar.

― "Lenhador abra os olhos! A Raposa 
vai comer seu filho." 
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TUDO É POSSÍVEL AO QUE CRÊ

(2) A razão porque os discípulos poderão 
fazer obras maiores é que Jesus foi para seu 
Pai e enviou o poder do Espírito Santo (At 
1.8; 2.4), e atende as orações feitas em seu 
nome. 
 

As obras dos discípulos serão 
João 14.1 a 15 - Não se turbe o vosso coração; "maiores" em número e em alcance. 

Precisamos crer e viver de forma tal que não credes em Deus, crede também em mim. Na 
haja dúvidas de que somos discípulos de verdade, na verdade vos digo que aquele que 
Jesus e, assim, crer em Suas promessas e que crê em mim também fará as obras que eu faço 
podemos fazer os milagres que Ele fez, numa e as fará maiores do que estas, porque eu vou 
escala maior, pois será sempre Ele que estará 

para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu operando através de nossas vidas.
nome, eu o farei, para que o Pai seja 
glorificado no Filho.Se pedirdes alguma coisa A base para que tudo isso se torne 
em meu nome, eu o farei. Se me amardes, possível será sempre nossa intimidade com o 

Senhor. Precisamos passar mais tempo na guardareis os meus mandamentos.
 presença de Deus e não só falando, mas 
O propósito e o desejo de Jesus é que Seus também ouvindo Sua voz.

 seguidores façam as mesmas obras que Ele 
(1) Você gostaria de fazer os milagres que fazia. 

 Jesus fez? (Marcos 9:23).
(1) As obras "maiores" incluem tanto a 
conversão de pessoas a Cristo, como a (2) O que fazer para que o milagre aconteça? 
operação de milagres. Este fato demonstrado (Marcos 11:22 a 24).
em de Atos (At 2.41,43; 4.33; 5.12), e na 

declaração de Jesus em (3) Você gasta seu tempo na presença de 
Mc 16.17,18. Deus? Faça um levantamento de como você 

 administra seu tempo! 



Resposta do desafio da semana passada: 

Resposta correta: 

«E houve grande fome em Samaria, porque eis 
que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça 
de um jumento por oitenta peças (ciclos) de 
prata, e a quarta parte de um cabo de esterco 
de pombas por cinco peças de prata.» - 2 Reis 
6:25

Próximo desafio: Quantos anos tinha Abraão 
quando seu nome foi mudado?

A) 100 anos
B) 99 anos
C) 120 anos
D) 60 anos

A resposta será publicada no boletim da 
semana que vem! :) 

Muito pode ser feito, se você for
FIEL NO POUCO

Já pegou seu cofrinho? :) 

Quando houve fome em Samaria, por quanto 
foi vendida uma cabeça de jumento? 

B) Por oitenta ciclos de prata

AgendaTERÇAS-FEIRAS -  19h Culto Jovem
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

ATENÇÃO SEMINARISTAS
Os pagamentos do próximo 

livro devem ser

efetuados até 29 de junho

PARA REALIZAR O PAGAMENTO

PROCURE A IRMÃ ALESSANDRA

OU NETO, NA SECRETARIA 

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas
Projeto PAIApoio Missionário

Parabéns para
02/jun - Amanda Passos



2ª feira – - 3ª feira – 
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

Jó 01 / 02 / 03 Jó 04 / 05 / 06 Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

Bangladesh
importante, já que o governo pode ceder a 
pressões de grupos de pressão islâmicos, a 
tomar as ruas. Isso também se reflete no fato 
de que o governo, em 2013 aprovou uma lei 
para proibir a política baseada na religião, 

Na Classificação da Perseguição que se destina especificamente a 
Religiosa 2015, Bangladesh assume a 43ª extremistas muçulmanos. Embora isso 
posição, cinco acima em relação a 2014, possa beneficiar as minorias religiosas 
quando ficou em 48º lugar. O aumento é, em como cristãos e dar-lhes um pouco de 
parte, devido a um aumento do nível de espaço para respirar, grupos islâmicos 
violência igualmente distribuído entre esferas boicotaram o projeto de lei e protestaram 
da perseguição. em diferentes formas.

O país insiste em se considerar uma Violência contra os cristãos
nação laica e sua Constituição garante 
liberdade a todas as religiões. Em tese, apesar A perseguição em Bangladesh tornou-
de não ter leis de blasfêmia ou projetos se mais violenta nos últimos anos. Em 
anticonversão, a mesma Constituição janeiro de 2014, Monika Mridha e seu filho 
estabelece o islamismo como religião oficial Sushil, cristãos, foram mortos a tiros. 
e o governo cede constantemente às pressões Embora os motivos sejam obscuros, as 
muçulmanas que exigem a instauração da lei suspei tas  apontam para  viz inhos  
Sharia. muçulmanos que supostamente estavam 

querendo reivindicar o seu pedaço de terra. 
À medida que a minoria cristã cresce, Seis igrejas cristãs e uma escola foram 

enfrenta mais e mais restrições e desafios. destruídas; uma igreja teve que fechar e se 
Isso não é impulsionado pelo governo, o que mudar por causa de falsas acusações de um 
também é demonstrado pelo fato de que o vizinho. Quatro convertidos do budismo 
presidente em julho 2014 nomeou uma cristã foram sequestrados, pelo menos dezenove 
como sua secretária pessoal. A pressão é foram agredidos fisicamente por suas 
conduzida por grupos extremistas islâmicos, famílias e por membros da comunidade e 
líderes religiosos budistas locais e famílias tiveram de ser hospitalizados. Vários 
(que pressionam os novos convertidos a cristãos tiveram que se esconder devido às 
voltarem à religião original). ameaças.

A competição entre os grandes partidos Portas Abertas, 
políticos do país também é um fator atualização anual 2015
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Nunca abandone seus sonhos

Ecos da vida

Um filho e um pai caminhavam pela diz, tudo que você deseja de bem e de mal aos 
montanha. De repente, o menino cai, se outros, a vida lhe devolverá toda a blasfêmia, 
machuca e grita: inveja, incompreensão, falta de honestidade 

- Ai! que você desejou, praguejou às pessoas que 
Para sua surpresa, escuta sua voz se lhe cercam como por exemplo. 

repetindo em algum lugar da montanha: Muitos pais dizem a seus filhos “você 
- Ai! não vai ser nada nesta vida”, o poder da 
Curioso, o menino pergunta: palavra de um pai sobre um filho é muito 
- Quem é você? grande e repare a sua volta, muitos fazem isto. 
E recebe como resposta: Nossa vida é simplesmente o reflexo 
- Quem é você? das nossas ações. Se você quer mais amor, 
Contrariado grita: compreensão, sucesso, harmonia, felicidade, 
- Seu covarde! crie mais amor, compreensão, harmonia, no 
E escuta como resposta: seu coração. 
- Seu covarde! Se agir assim, a vida lhe dará 
O menino olha para o pai e pergunta, felicidade, sucesso, amor das pessoas que lhe 

aflito: cercam.
- O que é isso? Melhore sua vida enquanto há tempo, 
O pai sorri e fala: crie bons ecos em sua vida e à sua volta, fale 
- Meu filho, preste atenção. somente palavras que tragam vida e não 
Então o pai grita em direção à morte.

montanha: 
 - Eu admiro você! 
A voz responde: 
- Eu admiro você! 
De novo o homem grita: 
- Você é um campeão! 
A voz responde: 
- Você é um campeão! 
E o seu pai explica: 
- As pessoas chamam isso eco, mas, na 

verdade, isso é a vida. 
A vida lhe dá de volta tudo o que você 
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TUDO É POSSÍVEL AO QUE CRÊ
 

Marcos 11.23- A prática da fé está ligada ao 
que se fala e ao que você tem de Deus no seu 
coração; pois se no seu coração não existir 
uma intimidade e você não puder testificar a 
sua relação com Ele, isso significa que sua 
relação com Deus ainda não é sincera como 
deveria ser.

Marcos 11 – “22 E Jesus, respondendo, Note o seguinte: “qualquer que disser a este 
disse-lhes: Tende fé em Deus, 23 porque em monte”, esse texto não fala de ninguém em 
verdade vos digo que qualquer que disser a especial; e a outra parte “que se fará aquilo 
este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não que diz, tudo o que disser lhe será feito.” 
duvidar em seu coração, mas crer que se fará Precisamos exercitar a fé ao falarmos, 
aquilo que diz, tudo o que disser lhe será declarando e crendo no coração.
feito. 24 Por isso, vos digo que tudo o que 
pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê- Marcos.11.24 – quem crê recebe. O crer que 
lo-eis. 25 E, quando estiverdes orando, resulta em receber não é algo humanamente  
perdoai, se tendes alguma coisa contra produzido; é uma fé persistente comunicada 
alguém, para que vosso Pai, que está nos ao coração do crente pelo próprio Deus (Mt 
céus, vos perdoe as vossas ofensas. 26 Mas, 9.23).
se vós não perdoardes, também vosso Pai, 
que está nos céus, vos não perdoará as vossas Às vezes, o recebimento daquilo que a 
ofensas.” verdadeira fé almeja ocorre imediatamente. 

Às vezes não; mas Deus dá a fé para a pessoa 
Marcos 11.22- Sem fé é impossível agradar a crer que a sua oração foi ouvida e que o seu 
Deus e assim receber o resultado que se pedido será concedido. O que é incerto é o 
espera. Mas viver uma vida de fé requer uma exato momento do cumprimento daquilo que 

vida de temor e se pede, e não o atendimento do pedido (Mt 
submissão total 17.20).

a Deus.



Marcos. 11.25 - A oração precisa ser regada 
de perdão, pedidos de perdão e liberação de 
perdão, senão não funciona! Se o crente 
secretamente abrigar no seu coração 
animosidade ou amargura contra quem quer 
que seja, sua fé jamais será suficiente para a 
resposta às suas orações. Que nenhum cristão 
iluda-se neste particular.

Pr. Paulo B. Pereira

Quantos anos tinha Abraão quando seu nome 
foi mudado?

Resposta do desafio da semana passada: 

 

Resposta correta: B) 99 anos

«1Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e 
nove anos, apareceu o SENHOR a Abrão, e 
disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda 
em minha presença e sê perfeito. (...) 5 E não 
se chamará mais o teu nome Abrão, mas 
Abraão será o teu nome; porque por pai de 
muitas nações te tenho posto» Gênesis 17:1,5

Próximo desafio: Quantos anos de fome 
houve no tempo de Davi?

A) 7 anos
B) 3 anos
C) 10 anos
D) 1 ano

A resposta será publicada no boletim da 
semana que vem! :) 

AgendaTERÇAS-FEIRAS -  19h Culto Jovem
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

ATENÇÃO SEMINARISTAS
Os pagamentos do próximo 

livro devem ser

efetuados até 29 de junho

PARA REALIZAR O PAGAMENTO

PROCURE A IRMÃ ALESSANDRA

OU NETO, NA SECRETARIA 

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas
Projeto PAIApoio Missionário

Parabéns para
02/jun - Amanda Passos



2ª feira – - 3ª feira – 
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

Jó 01 / 02 / 03 Jó 04 / 05 / 06 Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

Igreja é incendiada no México

México”.
O especialista ainda explica que o 

segundo incidente é parte da guerra em 
curso entre o  governo mexicano e os cartéis 
de drogas. Entretanto, os dois incidentes 

Onze de junho de 2015, o estado não são independentes. “Ambos são parte 
mexicano de Michoacán é palco de intensa de uma cultura de violência que afeta o 
violência, como mostra os dois incidentes direito à moradia de todos os mexicanos. Os 
seguintes: dois incidentes também são um reflexo da 

incapacidade do estado mexicano de 
Há cerca de um mês, a cabana usada para garantir a segurança de sua população, 

reuniões de uma igreja local na aldeia de especialmente dos grupos mais vulneráveis, 
Santa Fe de la Laguna foi incendiada por que inclui os cristãos pertencentes a 
moradores contrários aos cristãos. Com um religiões minoritárias.”
trator e marretas as fundações e paredes de 
um novo templo ainda em construção O México  en t ra  na  l i s ta  da  
também foram destruídas, segundo um site de Classificação da Perseguição Religiosa 
notícias local. 2015, com uma pontuação de 55 pontos, 

ficando em 38º lugar. Ele não apareceu na 
De acordo com a BBC,  doze dias Classificação de 2014, mas ainda assim 

depois,  43 pessoas foram mortas em um marcou 44 pontos, apenas um ponto abaixo 
tiroteio entre as forças de segurança do do último colocado, Níger, que em 2014 
México e o cartel de drogas Jalisco New ficou no 50º lugar. O aumento da 
Generation, em Tanhuato, uma cidade perseguição no México pode ser explicado 
localizada próxima à fronteira do estado de pelo crescimento do crime organizado no 
Jalisco. país e no registro de incidentes mais 

violentos contra os cristãos. 
Para Dennis, analista de perseguição da 

Portas Abertas, "os dois incidentes são de O México é um país que está passando 
origens muito diferentes. O primeiro um flagelo intenso do crime organizado. De 
incidente pode ser categorizado como parte certa forma, o país passa pelo que a 
da fonte de perseguição que vem da liderança Colômbia experimentou durante os cruéis 
religiosa local. Infelizmente, expressões anos 1990. Nos últimos anos, a base mais 
semelhantes de hostilidade à formas não importante do narcotráfico mudou-se da 
tradicionais do cristianismo ocorrem com Colômbia para a América Central e México 
bastante frequência em áreas rurais do (Portas Abertas)
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Defeitos

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 
Um carregador de água na Índia levava velho pote, e com compaixão falou:

dois potes grandes, ambos pendurados em - "Quando retornarmos para a casa de 
cada ponta de uma vara a qual ele carregava meu senhor, quero que percebas as flores ao 
atravessada em seu pescoço. Um dos potes longo do caminho."
tinha uma rachadura, enquanto o outro era De fato, à medida que eles subiam a 
perfeito e sempre chegava cheio de água no montanha, o velho pote rachado notou as 
fim da longa jornada entre o poço e a casa do flores selvagens ao lado do caminho, e isto 
chefe; o pote rachado chegava apenas pela lhe deu certo ânimo. Mas ao fim da estrada, o 
metade. Foi assim por dois anos, pote ainda se sentia mal porque tinha vazado 
diariamente, o carregador entregando um a metade, e de novo pediu desculpas ao 
pote e meio de água na casa de seu chefe. homem por sua falha.

Claro, o pote perfeito estava orgulhoso Disse o homem ao pote:
de suas realizações. Porém, o pote rachado - "Você notou que pelo caminho só havia 
estava envergonhado de sua imperfeição, e flores no seu lado. Eu ao conhecer o seu 
sentindo-se miserável por ser capaz de defeito, tirei vantagem dele. E lancei 
realizar apenas a metade do que ele havia sido sementes de flores no seu lado do caminho, e 
designado a fazer. cada dia enquanto voltávamos do poço, você 

Após perceber que por dois anos havia as regava. Por dois anos eu pude colher estas 
sido uma falha amarga, o pote falou para o lindas flores para ornamentar a mesa de meu 
homem um dia à beira do poço. senhor.

- "Estou envergonhado, e quero pedir- Sem você ser do jeito que você é, ele não 
lhe desculpas." poderia ter esta beleza para dar graça à sua 

- "Por quê?" Perguntou o homem. casa."
- "De que você está envergonhado?" Cada um de nós temos nossos próprios e 
- "Nesses dois anos eu fui capaz de únicos defeitos. Todos nós somos potes 

entregar apenas a metade da minha carga, rachados. Porém, se permitirmos, o Senhor 
porque essa rachadura no meu lado faz com vai usar estes nossos defeitos para embelezar 
que a água vaze por todo o caminho da casa de a mesa de seu Pai. Na grandiosa economia de 
seu senhor. Por causa do meu defeito, você Deus, nada se perde.
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mandamento geral de “temer ao Senhor” 
inclui uma variedade de aspectos do 
relacionamento entre o crente e Deus. 
 
(1) É fundamental, no temor a Deus, 

TEMOR A DEUS: PRINCÍPIOS DE reconhecer a sua santidade, justiça e retidão 
SABEDORIA E BÊNÇÃOS como complemento do seu amor e 
 misericórdia, conhecê-lo e compreender 
“Estes, pois, são os mandamentos, os plenamente quem Ele é (Pv 2.5). Esse temor 
estatutos e os juízos que mandou o SENHOR, baseia-se no reconhecimento que Deus é um 
vosso Deus, para se vos ensinar, para que os Deus santo, cuja natureza inerente o leva a 
fizésseis na terra a que passais a possuir; para condenar o pecado. 
que temas ao SENHOR, teu Deus, e guardes  
todos os seus estatutos e mandamentos, que Quando passamos a conhecer o Senhor e ter 
eu te ordeno, tu, e teu filho, e o filho de teu intimidade com Ele, começamos a mudar de 
filho, todos os dias da tua vida; e que teus dias fato, pois passamos a amar a Deus e assim Ele 
sejam prolongados” ― Dt. 6.1 e 2 nos comunica sua vontade e caráter.  Dessa 
 forma, ele vai caminhar em nosso 
Um mandamento frequente ao povo de Deus relacionamento com Ele, nos transformando 
do Antigo Testamento é “temer a Deus” ou em pessoas semelhantes ao seu querer e 
“temer ao Senhor”. É importante que vontade; assim o temor é envolvido também 
saibamos o que esse mandamento significa com amor e intimidade, pois não queremos 
para nós como crentes. Somente à medida mais ferir nosso relacionamento com Ele.
que verdadeiramente temermos ao Senhor é  
que seremos libertos da escravidão de todas Você pensa nas suas atitudes e na 
as formas de temores anormais e satânicos. possibilidade delas ferirem a Deus? (Ef. 4:30) 

 
S i g n i f i c a d o  d o  

t e m o r :  O  
Pr. Paulo B. Pereira
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DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

ATENÇÃO SEMINARISTAS
Não esqueçam de efetuar

o pagamento do próximo ciclo

de estudos!

PARA REALIZAR O PAGAMENTO

PROCURE A IRMÃ ALESSANDRA

OU NETO, NA SECRETARIA 

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas

Projeto PAI
Apoio Missionário

Parabéns para
02/jun - Amanda Passos

Resposta do desafio da semana passada: 

Resposta correta: B) 3 anos

«E houve nos dias de Davi uma fome de três 
anos consecutivos; e Davi consultou ao 
SENHOR, e o SENHOR lhe disse: É por causa 
de Saul e da sua casa sanguinária, porque 
matou os gibeonitas » 1 Samuel 21:1

Próximo desafio: 

A resposta será publicada no boletim da 
semana que vem! :) 

Não esqueça que
você pode contribuir
com apenas R$0,50

por dia!
Pegue já o seu

cofrinho!

Quantos anos de fome houve no tempo de 
Davi?

Por que a ira de Deus se 
acendeu contra Israel (nos dias de Eúde)?

A) Porque não venceu todas as batalhas
B) Porque fizeram acordo com os gibeonitas
C) Porque serviram a Baal e a Astarote
D) Porque não entregaram os dízimos



2ª feira – - 3ª feira – 
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

Jó 22 / 23 / 24 Jó 25 / 26 / 27 Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

Reunidos em secreto
Jesus porque eu quero que ela saiba como 
ele mudou completamente a minha vida. 
Mas, muitas vezes quando eu falo, ela 
começa a gritar comigo.»

Imagine uma reunião cristã onde não são Outro jovem compartilhou que um dos 
tiradas fotos, nem e-mails enviados e seus amigos foi preso por causa da sua fé. 
nenhuma menção no Facebook. Essa era a "Eu estava realmente com medo, mas 
situação em um evento de formação bíblica depois pensei em Paulo, que foi preso e que 
para estudantes cristãos, que aconteceu Deus esteve com ele e até mesmo o libertou. 
secretamente no final de março. Cerca de 15 Então eu percebi que eu não tenho nenhuma 
jovens estudantes que vivem em um país no razão para ter medo.»
Sul da Ásia, onde há perseguição religiosa, 
viajaram para a Europa para aprender mais A maioria dos jovens faz devocional 
sobre o estudo da Bíblia, evangelismo pessoal regularmente, lê a Bíblia, e alguns deles 
e sua identidade em Cristo. Apesar de estarem estão estudando cursos online de teologia. 
em outro país, eles tinham de ser cautelosos, Um líder cristão que participou do encontro 
já que outras pessoas do seu país poderiam contou: "Fiquei impressionado ao ouvir 
reconhecê-los como cristãos. como Deus mudou suas vidas. Tive o prazer 

de ver que três jovens, que já haviam 
Em um passo de ousadia, o grupo se participado de um treinamento de formação 

reuniu à noite em uma praia para andar e bíblica antes, cresceram na fé e 
conversar. Um jovem presente na reunião desempenham papéis-chave em trazer 
contou que havia dado uma Bíblia e o filme outros amigos a Cristo.»
"Jesus" para uma amiga dizendo: "Porque eu 
amo Jesus." A amiga foi tocada e chamada a Ao redor do mundo há muitos lugares 
seguir Jesus no final do filme. "Eu realmente como esse, onde é preciso ser muito 
senti que queria fazer isso", disse ela. Ela cuidadoso. Lugares onde não é seguro ser 
passou muito tempo pesquisando e conhecido como um cristão, locais onde a 
finalmente se convenceu. Hoje eles namoram perseguição ao povo de Deus é comum ou 
e estão planejando se casar em breve! onde é ilegal realizar atividades cristãs. 

Países onde você pode pagar com a sua vida 
Uma estudante contou a dificuldade de por ser um cristão. Ore pela Igreja 

conviver com sua mãe, que é uma muçulmana Perseguida e para que esses permaneçam 
muito conservadora. "Às vezes, eu tento firmes na fé!
compartilhar um pouco sobre como eu vejo 

 (Portas Abertas, 17 de junho de 
2015)
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Nunca abandone seus sonhos
O caminho

posteriormente a avenida principal de uma 
cidade.

Logo, a avenida transformou-se no 
Um dia, um bezerro precisou atravessar a centro de uma grande metrópole, e por ela 

floresta virgem para voltar a seu pasto. Sendo passaram a transitar diariamente milhares de 
animal irracional, abriu uma trilha tortuosa, pessoas, seguindo a mesma trilha torta feita 
cheia de curvas, subindo e descendo colinas. pelo bezerro centenas de anos antes.

No dia seguinte, um cão que passava por 
ali, usou essa mesma trilha torta para Os homens têm a tendência de seguir 
atravessar a floresta. como cegos por trilhas feitas por pessoas 

inexperientes, e se esforçam de sol a sol a 
Depois foi a vez de um carneiro, líder de repetir o que os outros já fizeram.

um rebanho, que fez seus companheiros 
seguirem pela trilha torta. Contudo, a velha e sábia floresta ria 

daquelas pessoas que percorriam aquela 
Mais tarde, os homens começaram a usar trilha, como se fosse um caminho único, sem 

esse caminho: entravam e saíam, viravam à se atrever a mudá-lo.
direita, à esquerda, abaixando-se, desviando-
se de obstáculos, reclamando e praquejando, Muitas vezes nos chamam de ousados, 
até com um pouco de razão. Mas não faziam chatos, cri-cri, metidos, pois temos ousado 
nada para mudar a trilha. por caminhos novos. Nos falam que devemos 

seguir aquele caminho, pois todos estão indo 
Depois de tanto uso, a trilha acabou por ali, mas não sentimos paz no coração, 

virando uma estradinha onde os pobres buscamos a resposta do alto, os conselhos de 
animais se cansavam sob cargas pesadas, Deus e através dEle, por Ele e com Ele à nossa 
sendo obrigados a percorrer em três horas frente seguimos novos desafios. 
uma distância que poderia ser vencida em, no 
máximo, uma hora, caso a trilha não tivesse Sempre digo que não devemos ser 
sido aberta por um bezerro. cordeiros de homens, mas cordeiros de Deus. 

A propósito, qual é o seu caminho? Você 
Muitos anos se passaram e a estradinha serve a quem?

tornou-se a rua principal de um vilarejo, e 
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nte usada, a mera "confiança reverente", mas 
inclui o santo temor do poder de Deus, da sua 
santidade e da sua justa retribuição, e um 
pavor de pecar contra Ele e das 
consequências desse pecado (Êx 3:6; Sl 

TEMOR A DEUS: PRINCÍPIOS DE 
119:120; Lc 12:4,5). 

SABEDORIA E BÊNÇÃOS  
 Não é um temor destrutivo, mas um 
Temer ao Senhor é considerá-lo com santo temor que controla e que redime, 
temor e reverência, honrá-lo como Deus, por aproximando o crente de Deus, de suas 
causa da sua excelsa glória, santidade, bênçãos, da pureza moral, da vida e da 
majestade e poder: Filipenses 2:12 - De sorte salvação. 
que, meus amados, assim como sempre  
obedecestes, não só na minha presença, mas Quando, por exemplo, os israelitas no 
muito mais agora na minha ausência, assim monte Sinai viram Deus manifestar-se 
também operai a vossa salvação com temor e através de “trovões e relâmpagos sobre o 
tremor. monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de 

 buzina mui forte” o povo inteiro 
Na salvação efetuada por Cristo, Paulo “estremeceu” (Êx 19:16) e implorou a Moisés 

vê lugar para "temor e tremor" da nossa parte. que este falasse, ao invés de Deus (Êx 20:18-
Todo filho de Deus deve possuir um santo 19; Dt 5:22-27). Além disso, o salmista, na 
temor que o faça tremer diante da Palavra de sua reflexão a respeito do Criador, declara 
Deus (Is 66:2) e o leve a desviar-se de todo o explicitamente: “Tema toda a terra ao 
mal (Pv 3:7; 8:13). SENHOR; temam-no todos os moradores do 

 mundo. Porque falou, e tudo se fez; mandou, 
O temor do Senhor não é de e logo tudo apareceu” (Sl 33:8,9). 

conformidade com a  
d e f i n i ç ã o  Tenho certeza em meu coração que o 

frequenteme
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ATENÇÃO SEMINARISTAS
Não esqueçam de efetuar

o pagamento do próximo ciclo

de estudos!

PARA REALIZAR O PAGAMENTO

PROCURE A IRMÃ ALESSANDRA

OU NETO, NA SECRETARIA 

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas

Projeto PAI
Apoio Missionário

Parabéns para
02/jun - Amanda Passos

Senhor não quer que ninguém tenha medo darão a legalidade para Ele nos abençoar.
Dele, mas tenho certeza também que o  1. Você entende a diferença entre temor e 
Senhor não quer ser tratado como qualquer medo? (Salmos 33:8 ao 11).
um, ou como alguém que não tratamos com o  
devido respeito, sem preocupação alguma. 2. Você já aprendeu a amar a Deus pelo que 

 Ele é, e não pelo que Ele pode fazer por você? 
Deus é Espírito; Ele não tem seu dia mal (Deuteronômio 6: 5).

e não sofre mudanças comportamentais como  
nós, mas existe coisas no mundo espiritual 3. O que Deus é para você? (Romanos  8:31 
que desconhecemos.  Deus espera de nós ao 39). 
atitudes de respeito em relação a Ele, que 

Pr. Paulo B. Pereira semana que vem! :) 
Resposta do desafio da semana passada: 
Por que a ira de Deus se acendeu contra Israel Não esqueça que você pode contribuir com 
(nos dias de Eúde)? apenas R$0,50 por dia! Pegue já o seu 

cofrinho!
Resposta correta: C) Porque serviram a Baal 
e a Astarote

“Porquanto deixaram ao Senhor, e serviram 
a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor 
se acendeu contra Israel, e os entregou na 
mão dos espoliadores que os despojaram; e 
os entregou na mão dos seus inimigos ao 
redor; e não puderam mais resistir diante dos 
seus inimigos.” ― Juízes 2:13,14

Próximo desafio: De quem eram os levitas?

A) Do povo
B) Do templo
C) do Senhor
D) Dos pais

A resposta será publicada no boletim da 



2ª feira – - 3ª feira – 
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

Salmos 01 / 02 / 03 Salmos 04 / 05 / 06 Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

Jihadistas do EI entram em 
Kobane para reconquistá-la

grupo jihadista assumiu o controle de dois 
bairros na zona sul da cidade.

"Os civis dos bairros fogem para o 
norte da cidade, controlado pelos curdos. 

O conflito entre jihadistas e curdos pelo Continuam os violentos combates com 
controle da cidade não cessa. Dessa vez, pelo bombardeios dos dois lados", afirmou o 
menos 20 morreram. OSDH. "Os jihadistas cometeram um 

ataque suicida na área próxima ao posto de 
Os jihadistas do grupo Estado Islâmico fronteira com a Turquia e pelo menos cinco 

(EI) entraram novamente nesta quinta-feira pessoas morreram", disse o diretor do 
(25) na cidade curdo-síria de Kobane (norte), OSDH, Rami Rahmane. Kobane, na 
da qual haviam sido expulsos em janeiro fronteira com a Turquia, foi devastada pelos 
pelos combatentes curdos. "Forças do EI combates entre jihadistas e curdos que 
mataram pelo menos 20 pessoas na começaram no fim de 2014. Em janeiro de 
localidade curda de Barkh Butan, incluindo 2015, após quatro meses de combates, os 
mulheres e crianças e moradores que pegaram jihadistas, que estiveram perto de assumir o 
em armas para lutar", afirmou o Observatório controle da cidade, foram derrotados.
Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

A ofensiva do EI nas áreas curadas do 
Eles também conseguiram entrar nos norte da Síria acontece depois de uma série 

b a i r r o s  s o b  c o n t r o l e  d a s  f o r ç a s  de derrotas jihadistas na província de Raqa, 
governamentais da cidade de Hasake, que em particular a perda da cidade de Tall 
tentam dominar há um mês, anunciou o Abyad, que permitia ao grupo extremista 
OSDH. Violentos combates aconteceram em sunita transportar armas e combatentes a 
Hasake, onde pelo menos 20 jihadistas e 30 partir da Turquia. Ao mesmo tempo, uma 
soldados do governo morreram. coalizão rebelde que tem a participação do 

braço sírio da Al-Qaeda iniciou nesta 
Hasake, capital de uma província na quinta-feira um ataque contra a cidade de 

fronteira com a Turquia, fica na região Deraa (sul), segundo o OSDH. A coalizão, 
nordeste da Síria, onde algumas áreas são que também tem a presença de combatentes 
controladas pelas forças curdas. A ofensiva do grupo islamita Ahrar al-Sham, 
do EI em Hasake começou na quarta-feira bombardeou áreas leais ao regime.
(24) com um atentado suicida contra um 
posto de controle do governo. Mais tarde, o Portas Abertas, 26 de junho de 2015
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Nunca abandone seus sonhos
Largar o peso TODO

Um fazendeiro passou por ele de carroça 
e ofereceu-lhe carona. O andarilho aceitou. 

Depois de algum tempo, o fazendeiro 
“Lançando sobre Ele toda a vossa observou que o homem havia erguido o seu 

ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós”. 1 fardo. Quando o fazendeiro insistiu para que 
Pedro 5:7 ele o colocasse no assoalho da carroça, o 

homem teria respondido: 
A seguinte anedota pode ser fictícia, mas 

ilustra um fato. De acordo com a história, ― "Não creio que o pobre cavalo 
quando um montanhês completou seu agüente sozinho."
septuagésimo quinto aniversário, um piloto 
de avião ofereceu-se para levá-lo a um 
passeio aéreo e sobrevoar as terras onde ele 
havia vivido. Apreensivo a princípio, o idoso 
senhor finalmente aceitou o convite.

Depois que ele retornou à terra firme, um 
de seus amigos perguntou:

― E daí, o senhor não ficou com medo, 
Tio Dudley?

― Não, não cheguei a ter medo. Sabe, eu 
não larguei todo o meu peso no banco do 
avião!

Nós sorrimos, mas não é assim que 
acontece conosco muitas vezes? Não 
confiamos completamente em Deus e 
podemos ser comparados ao homem que se 
arrastava ao longo de uma estradinha 
carregando um pesado fardo às costas.
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ALIMENTO 1 X 3 temor (Mt 17:1-8).

As bênçãos contínuas que recebemos da 
parte de Deus, especialmente o perdão dos 

O FIM DA LEI É A OBEDIÊNCIA nossos pecados (Sl 130:4), devem nos levar 
a temê-lo e a amá-lo.

“Estes, pois, são os mandamentos, os 
estatutos e os juízos que mandou o O que produz a benção de Deus em 
SENHOR, vosso Deus, para se vos nossas vidas está ligado ao nível de temor 

ensinar, para que os fizésseis na terra a que é encontrado dentro de cada um de nós 
que passais a possuir;  para que temas ao pelo Espírito Santo.

SENHOR, teu Deus, e guardes todos os 
seus estatutos e mandamentos, que eu te Nossos atos revelam este temor e se 

ordeno, tu, e teu filho, e o filho de teu caminhamos numa direção em que nossas 
filho, todos os dias da tua vida; e que teus atitudes glorificam ao Pai e seguimos 

dias sejam prolongados.” ― princípios de obediência, um desses atos é 
Deuteronômio 6:1- 2 dar testemunho de filhos de Deus santos, 

ganhar vidas e cuidar delas. 
Quando nós nos apercebemos da 

santidade do nosso Deus, sua separação do 
pecado, e sua aversão constante a ele, a 1. Você entende que é um filho de Deus e 
resposta normal do espírito humano é temê- que tem compromisso com a santidade do 
lo (Ap 15:4). seu Pai?

Todos quantos contemplarem o 2. Você sabe qual o plano de Deus para sua 
esplendor da glória de Deus não vida? (Marcos 16:15 ao 17).

podem deixar de 
experimentar 3. Você gostaria de ter discípulos para 

reverente cuidar?  
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SEGUNDAS-FEIRAS - Seminário EETAD

ATENÇÃO ALUNOS 
DA EETAD

AGORA TEMOS UM CARNÊ 
PARA FACILITAR

O CONTROLE DE DATAS 
DE PAGAMENTO.

ESTARÃO DISPONÍVEIS
NA PRÓXIMA AULA.

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário

Resposta do desafio da semana passada: 
Para onde levaram a Arca de Deus?

Resposta correta: C) Para a casa de 
Dagom "Os filisteus, pois, tomaram a arca 
de Deus e a trouxeram de Ebenézer a 
Asdode. Tomaram os filisteus a arca de 
Deus, e a colocaram na casa de Dagom, e a 
puseram junto a Dagom" (1 Samuel 5:1,2)

Próximo desafio: O que aconteceu com a 
estátua do deus Dagom no dia seguinte à 
chegada da Arca a Asdode?

A) Jazia caído com o rosto em terra
B) Estava intacto no mesmo lugar
C) Havia desaparecido
D) Foi encontrada destruída

A resposta será publicada no boletim da 
semana que vem! :)

Muito pode ser feito
se você apenas for
FIEL NO POUCO

Já pegou seu cofrinho? :) 

ATENÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

DIA 26 DE JULHO

ÀS 9H DA MANHÃ

(HORÁRIO DO PROGRAMA

DE QUALIDADE DE VIDA)
TODOS OS MEMBROS ESTÃO

CONVOCADOS



Declarações de guerra, ameaças, 
palavras hostis, perseguições ou ataques, 
nada disso pode deter o cristianismo que, 
pelo contrário, cresce, contrariando os 

Embora o Irã tenha um histórico nada planos seculares. No Irã, as igrejas oficiais 
animador para os  seguidores  do (registradas pelo governo) têm cerca de 150 
cristianismo, isso não impede que cristãos mil membros.
vivam ali e anunciem Jesus Cristo

A situação da igreja no Irã não tem sido 
fácil, as reuniões são monitoradas pela 
polícia secreta e os cristãos ativos são 
interrogados frequentemente e, muitas 
vezes, presos e agredidos por causa de sua 
fé. Essas pessoas são privadas de uma vida 
t r a n q u i l a  e m  s o c i e d a d e ,  s e n d o  
discriminadas e vivendo como clandestinas A maior parte deles é de origem 
em seu próprio país. armênia ortodoxa, mas há também alguns 

milhares de protestantes e católicos 
Neste especial sobre o Irã, traremos romanos, quase todos de famílias cristãs. É 

notícias e informações do campo, em que a difícil dizer exatamente a quantidade de 
Portas Abertas atua constantemente, e membros de igrejas clandestinas, mas 
desafiamos o leitor a tirar esse dia para orar estima-se que haja pelo menos 300 mil 
pelos cristãos dessa nação e pelos cristãos secretos, a maior parte de ex-
perseguidores. Que eles conheçam a muçulmanos convertidos.
Verdade e que sejam libertados.

Pedidos de Oração: Ore pelos ex-
A religião predominante dos iranianos muçulmanos convertidos a Jesus. Eles 

é o islamismo, a mesma que se compromete enfrentam a perseguição do governo, de 
a “fazer uma limpeza religiosa” em escala suas comunidades e, predominantemente, 
mundial. Recentemente, o Estado Islâmico de suas famílias, sendo muitas vezes 
declarou guerra contra judeus e cristãos, expulsos de casa.  Clame a Deus para que as 
ameaçando em nome de Alá, com palavras leis do país sejam revistas e que os direitos 
violentas e hostis, em vídeos postados na dos cristãos sejam respeitados. Ore pelo 
internet. perseguidor.

Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

Quanto maior a perseguição, 
maior o número de novos 
convertidos

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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Caráter de prata refinada especificações passou a ser marcada como 
esterlina.

Vai sentar-se, como o purificador de 
prata, vigiando com atenção, até que todo No verso de hoje, o Senhor é 
o refugo tenha sido queimado. Purificará retratado como refinador de metais 

os levitas, os servos de Deus, e os limpará preciosos. Os refinadores de ouro e prata 
como se limpa o ouro e a prata. Assim, dos tempos bíblicos são descritos como 

eles servirão a Deus com corações puros. estando assentados diante de uma fornalha, 
Ml. 3:3 observando atentamente o processo de 

purificação, para que nada se perdesse do 
A parte de trás de objetos feitos com precioso metal (Is. 1:25). Para que o 

prata da melhor qualidade em geral traz resultado fosse o melhor, o refinador não 
estampada a palavra "sterling" (esterlina). aplicava calor de mais nem de menos. 
Você sabe como se originou a palavra Quando o minério chegava ao ponto de 
"esterlina"? fundir-se, a escória era removida sem 

danificar o precioso metal.
Segundo Walter de Pinchebek, que 

viveu por volta do ano 1300, havia na Deus ― frequentemente ― usa 
cidade de Hanse, no norte da Alemanha, um provas que parecem "ardentes" para refinar 
estabelecimento mercantil chamado o nosso caráter. Como o salmista diz: "Tu 
Easterling. Os sócios dessa firma eram nos colocaste no fogo para nos purificar, 
reconhecidos como sendo tão íntegros em como se faz com a prata." Sl. 66:10. 
suas transações, que receberam privilégios "Esterlina" está para a prata assim como 
especiais no comércio e nos bancos. Os "cristão" deve estar para o caráter.
comerciantes da filial inglesa dessa firma 
obtiveram permissão para cunhar moedas 
com seu próprio nome. Essas moedas eram 
cunhadas com a palavra "Easterling". 
Compunham-se de 92,2% de prata e menos 
de 8% de liga (esta última era necessária 
para evitar que a prata se desgastasse muito 
rapidamente). Por fim, a palavra Easterling 
foi encurtada para "sterling" (esterlina) e 
daí em diante toda prata que atinge essas 
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Vivendo na esperança das Promessas, 

algumas pessoas aceitaram a proposta do 
Senhor e deram continuidade; mas eu gostaria 
de levar meus discípulos um pouco mais além 
do que simplesmente pregar, pois vejam o que Aceitando a proposta do Senhor 
o texto acima diz: Os sinais seguirão aos que 
crerem.  Então, precisamos buscar os sinais, “Por último, então, apareceu aos onze, estando 
não para crermos, mas porque já cremos.  eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto 
Assim, precisamos ser audaciosos indo mais a sua incredulidade e dureza de coração, por 
além do que pregar, devemos ministrar cura e não haverem dado crédito aos que o tinham 
libertação aos que precisam.visto já ressurgido. E disse-lhes: Ide por todo o 

mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. 
Não podemos ficar carregando fardos do Quem crer e for batizado será salvo; mas 
passado e olhando para nossos limites.  quem não crer será condenado. E estes sinais 
Precisamos olhar para Jesus e saber que se acompanharão aos que crerem: em meu nome 
estamos Nele, não haverá limites para realizar expulsarão demônios; falarão novas línguas; 
coisa alguma, mas precisamos viver pegarão em serpentes; e se beberem alguma 
plenamente Nele e abrirmos mão de nossas coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e 
fraquezas que nos limitam.porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão 

curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter 
1. Você está disposto a aceitar a proposta do falado, foi recebido no céu, e assentou-se à 
Senhor e parar de olhar para si, passando a direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram 
olhar só para o Senhor? (Hebreus 12:1 ao 3)por toda parte, cooperando com eles o Senhor, 

e confirmando a palavra com os sinais que os 
2. Você sabia que se aceitar a proposta do acompanhavam” ― Marcos 16:14 ao 20.
Senhor, Ele irá contigo promovendo sinais e 
maravilhas? (Lucas 1: 37)Entendendo a proposta

3. Você está disposto a continuar na proposta Se estamos em 
do Senhor, mesmo que nada aconteça? Cristo hoje, 
(Hebreus 11:6)foi porque 

ALIMENTO 1X3



 

Resposta do desafio da semana passada: 

O que aconteceu com a estátua do deus Dagom 
no dia seguinte à chegada da Arca a Asdode?

Resposta correta: 

«E, levantando-se de madrugada, no dia 
seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia 
caído com o rosto em terra diante da arca do 
Senhor; e a cabeça de Dagom e ambas as 
palmas das suas mãos estavam cortadas sobre 
o limiar; somente o tronco ficou a Dagom. Por 
isso nem os sacerdotes de Dagom, nem 
nenhum de todos os que entram na casa de 
Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdode, 
até ao dia de hoje. Porém a mão do Senhor se 
agravou sobre os de Asdode, e os assolou; e os 
feriu com hemorróidas, em Asdode e nos seus 
termos.» (1 Samuel 5:4-6)

Próximo desafio: 

Quando Asafe e seu irmão foram 
encarregados de celebrar co hinos aos 
Senhor?

A) Quando Davi introduziu a Arca na tenda
B) No início no ano
C) No dia do jubileu

Muito pode ser feito, se você forD) na Páscoa
FIEL NO POUCO

A resposta será publicada no boletim da Já pegou seu cofrinho? :) 
semana que vem! :) 

A) Jazia caído com o rosto 
em terra

AgendaTERÇAS-FEIRAS -  19h Culto Jovem
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

ATENÇÃO ALUNOS DA EETAD
As mensalidades em atraso devem ser

sanadas urgentemente, para realizar a encomenda

do próximo livro.

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário

Parabéns para
01/ago - Wildo Franklin

06/ago - Nicolas Tavares

21/ago - Mauro Siqueira

22/ago - Eric Carvalho

29/ago - Natália Garcia



2ª feira –  - 3ª feira – 
4ª feira – Salmos 70 / 71 / 72 - 5ª feira – Salmos 73 / 74 / 75  
6ª feira – Salmos 76 / 77 / 78 - Sábado – Salmos 79 / 80 / 81 

Domingo – Salmos 82 / 83 / 84
Período atual: Vigésima sétima semana

Salmos 64 / 65 / 66 Salmos 67 / 68 / 69 Devocional
Semanal

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

AINDA ESTAMOS EM
CONGRESSO DE FAMÍLIA

Mantenha seus filhos ao seu lado, 
fique junto de sua família durante 

as mensagens do Pr. Paulo 
pelos próximos domingos.

Expansão islâmica e negligência 
política andam de mãos dadas

governos ocidentais precisam refletir bem 
sobre os seus limites em relação às 
manifestações do Islã político. Segundo ele, 
a cultura do "apaziguamento" faz com que 
os cidadãos fiquem ainda mais vulneráveis 

Faltou ação das autoridades no caso das à manipulação dos islâmicos. “Para eles, é 
meninas agredidas por islâmicos tudo uma questão de promover a 

supremacia islâmica no Ocidente. No final, 
O colunista Raymond Ibrahim isso pode ser devastador para as sociedades 

comentou no Jornal Human Events as ocidentais. Políticas de debate público e de 
recentes revelações dos estupros que as governo, são indispensáveis para virar esse 
meninas britânicas sofreram, por homens jogo da expansão islâmica, comentou Frans 
muçulmanos. Segundo ele, os casos já eram na ocasião.
conhecidos pela polícia britânica, já em 2010, 
mas que nunca se tornaram públicos. Portas Abertas, 28 jul 2015
Raymond acredita que se as autoridades 
tivessem agido com base nas informações 
disponíveis, poderiam salvar muitas delas. 
Ibrahim culpa o "politicamente correto" para 
essa falta de ação, que impulsionou ainda 
mais os abusos da lei islâmica ou sharia.

Dennis, analista da Portas Abertas, 
observa: "A presença da lei islâmica e outras 
expressões de extremismo islâmico, em áreas 
de Birmingham e de outras partes do Reino 
Unido, é bem conhecida. Na verdade, é uma 
grande preocupação, porque as autoridades 
falham sistematicamente na hora de tomar 
medidas adequadas, para proteger as 
populações vulneráveis, como as meninas 
britânicas, neste caso".

O analista Frans, também da Portas 
Abertas, já havia comentado sobre um 
relatório, de julho de 2014, que dizia que os 
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Nunca abandone seus sonhos

O Custo da Convicções

Sam Houston, general e estadista “A Vox Populi nem sempre é a voz de 
texano, ficou conhecido por defender causas Deus, pois quando os demagogos e líderes 
impopulares, mesmo que o custo fosse políticos egoístas conseguem excitar o 
elevado. Numa época em que era impopular preconceito do público e silenciar a voz da 
defender os índios americanos, ele foi a razão, pode-se ouvir o clamor popular 
Washington como membro de uma delegação 'Crucifica-O, crucifica-O!' A Vox Populi 
dos "Cherokees" para queixar-se ao governo torna-se então a voz do diabo.”
das práticas corruptas dos agentes 
indigenistas. Opôs-se à escravatura numa Essas palavras foram destemidas, mas 
época em que era impopular fazer isso. No dia observe que, antes de tomar uma posição 
18 de março de 1861, foi deposto como conscienciosa, Houston procurava assegurar-
governador de Estado porque se opunha à se de que estava ao lado da justiça.
secessão e recusou-se a jurar lealdade à 
Confederação. D e f e n d e r  o  q u e  é  c o r r e t o  

frequentemente desperta oposição e 
Duas semanas mais tarde, no discurso a perseguição. Hoje em dia é popular ser 

uma multidão que clamava por seu sangue, cristão, mas pode não continuar sendo assim. 
Houston declarou: "Sempre tive como regra Para você e para mim vem a pergunta: "Estão 
invariável na minha vida não formar certas as convicções de minha consciência? 
nenhuma opinião ou dar veredicto sobre Estão em harmonia com a Palavra de Deus?" 
qualquer grande questão pública antes de Se estiverem, apeguemo-nos a elas, seja qual 
o u v i r  e  c o n s i d e r a r  c u i d a d o s a  e  for o preço.
imparcialmente todas as evidências..., e, uma 
vez tendo assumido minha posição, nenhum 
temor da condenação popular me poderá 
induzir a modificá-la. Nunca permiti que o 
clamor, a paixão, o preconceito ou a egoísta 
ambição popular me induzissem a mudar uma 
opinião ou um veredicto que minha 
consciência e razão tenham formado e 
considerado justos...
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Aprendendo a ser sábio

 A vida é uma grande aventura, quando 
deixamos de achar que sabemos de tudo e 
entendemos que aprender é fascinante.  Fico 
impressionado quando olho uma situação e 
acho que tenho certeza dos fatos, mas quando 

“Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de paro e olho de forma mais ampla, percebo que 
Israel:  Para se conhecer a sabedoria e a tudo que imaginei está totalmente errado.  

instrução; para se entenderem as palavras de Assim será este estudo, aprenderemos a ser 
inteligência; para se instruir em sábio mais prudentes em nossas decisões e 

procedimento, em retidão, justiça e equidade; conclusões. Precisamos entender que, acima 
para se dar aos simples prudência, e aos de qualquer julgamento que venhamos fazer, 

jovens conhecimento e bom siso. Ouça o Senhor está nos observando com justiça e 
também, o sábio e cresça em ciência, e o esperando de nós, seus filhos, atos de justiça, 

entendido adquira habilidade, para entender misericórdia e amor.
provérbios e parábolas, as palavras dos sábios, Quero que meus amados discípulos saibam 

e seus enigmas. O temor do Senhor é o que uma boa parte de tudo o que sofremos ou 
princípio do conhecimento; mas os insensatos em que somos abençoados está relacionada 

desprezam a sabedoria e a instrução” ― com nossos julgamentos, decisões e palavras 
Provérbios 1:1―7 que declaramos.

 
Estaremos estudando o livro de Provérbios Às vezes sofremos e não sabemos o 

para que o estilo de vida de Jesus seja porquê, mas pense que você poderá estar 
impresso em nossas almas. sofrendo talvez por um julgamento errado, 

uma palavra mal dita ou uma atitude injusta.
Só tomarão para si esses alimentos os sábios,  

pois os tolos dirão "Este alimento serve para o Às vezes somos abençoados e também não 
irmão fulano"; mas os sábios aprenderão e sabemos porquê, mas uma coisa é certa, se 

colocarão imediatamente nossas atitudes forem sábias, se falarmos 
em prática o estilo menos e ao falar agirmos como mais 

de vida de prudência,  não perdendo tempo com 
Provérbios. sentimentos que não provém de Deus, as 

ALIMENTO 1X3



bênçãos virão sem fazer muita força, pois 
Deus estará julgando nossas causas e nos 
abençoando.

1. Você fala demais e precipitadamente? 
(Tiago 1: 19 ao 21)

2. Como se sente quando você é injustiçado?

3. Você acha que precisa mudar de 
comportamento?

Quando Asafe e seu irmão foram encarregados 
de celebrar com hinos aos Senhor?

A) Quando Davi introduziu 
a Arca na tenda. 

 

Pr. Paulo Baptista Pereira

Resposta do desafio da semana passada: 

Resposta correta: 
«Então naquele mesmo dia 

Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo 
para que, pelo ministério de Asafe e de seus 
irmãos, louvassem ao Senhor(...)» -1 Crônicas 
16:7

Próximo desafio: Quais dessas aves não 
podia ser comida segundo a Lei? 

A) Garça
B) Pombo
C) Galinha
D) Pato Muito pode ser feito, se você for

FIEL NO POUCOA resposta será publicada no boletim da 
Já pegou seu cofrinho? :) semana que vem! :) 

AgendaTERÇAS-FEIRAS -  19h Culto Jovem
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário



2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira – Salmos 91 / 92 / 93 - 5ª feira – Salmos 94 / 95 / 96  

6ª feira – Salmos 97 / 98 / 99 - Sábado – Salmos 100 / 101 / 102
Domingo – Salmos 103 / 104 / 105

Período atual: Vigésima oitava semana

Salmos 85 / 86 / 87 Salmos 88 / 89 / 90 Devocional
Semanal

Onde seguir a Cristo pode 
custar o emprego e a vida

governo e das famílias de ex-muçulmanos 
convertidos. Faizullah* é membro de uma 
igreja local em uma das cidades do 
Turquemenistão. Durante o mês de julho, 
ele foi chamado várias vezes para visitar a 

No Turcomenistão a elite governante faz delegacia de polícia, onde foi interrogado a 
de tudo para permanecer no poder, e a minoria respeito de sua fé e atividades religiosas em 
cristã está em constante pressão. sua casa. De acordo com a fonte interna no 

país, na semana passada, Faizullah foi 
Os governantes do país querem extinguir c o n d e n a d o  a  p a g a r  m u l t a  ( d e  

todos os grupos considerados perigosos, entre aproximadamente US$ 300) por sua 
eles, os cristãos. A atividade religiosa não 'suposta' atividade religiosa ilegal. Por 
registrada é ilegal e igrejas não registradas favor, orem para Faizullah e sua família em 
são delatadas por informantes e enfrentam particular, e pela igreja no Turquemenistão, 
ameaças, prisões e multas. O islã faz parte da em geral, como a situação se agravou para a 
cultura turcomena, e os ex-muçulmanos igreja cristã durante o último mês.
convertidos são pressionados para voltar ao 
islamismo. Os líderes de igreja são os que Portas Abertas - 06 ago 2015 - *Nome 
enfrentam maior perseguição por parte do alterado por motivos de segurança.
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Coragem diante da derrota
Retornando para a Inglaterra, Churchill 
relatou ao seu gabinete a gravidade da 
situação. Não abrandou o quadro, mas 
concluiu com estas memoráveis palavras: 

Tendo ali [em Roma] os irmãos ouvido "Nós agora enfrentaremos a Alemanha 
notícias nossas, vieram ao nosso encontro até completamente isolados. Estamos sós." A 
à Praça de Ápio e às Três Vendas. Vendo-os seguir, olhando desafiadoramente ao seu 
Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu- redor, acrescentou: "Mas para mim isso é até 
se mais animado. Atos 28:15. inspirador!" A coragem daquele homem, 

diante de avassaladoras desvantagens e 
Quando Lucas escreveu essas palavras a derrota quase certa, foi contagiosa. 
respeito de Paulo, este se encontrava a Galvanizou o povo britânico levando-o à 
caminho de Roma, onde enfrentaria ação e, como todos sabemos, prosseguiu para 
possivelmente a execução pelas mãos de um a vitória final.
imperador brutal e excêntrico - Nero. Paulo, 
contudo, não temia essa possibilidade. Em 
vez disso, contemplando as primícias de uma 
abundante colheita de almas, deu graças a 
Deus e sentiu-se animado.

O mundo necessita de mais almas corajosas 
como Paulo.
Durante os negros dias de junho de 1940, 
Winston Churchill, primeiro-ministro da 
Grã-Bretanha, voou até à sede temporária do 
governo francês em Tours e esforçou-se para 
incentivar seus hesitantes aliados a 
continuarem a resistência contra o holocausto 
nazista. Seus esforços foram infrutíferos. O 
exército francês praticamente deixara de 
existir, o governo estava à beira do colapso e o 
futuro parecia desesperançadamente negro.
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verdade, para que fôssemos como que 
primícias das suas criaturas” 

―  Tiago 1:18
 Aprendendo a ser sábio
Agora somos representantes do Senhor 
neste mundo:“Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e 
 não deixes o ensino de tua mãe.  Porque 

“E a paz de Cristo, para a qual também eles serão uma grinalda de graça para a 
fostes chamados em um corpo, domine em tua cabeça, e colares para o teu pescoço. 

vossos corações; e sede agradecidos. A Filho meu, se os pecadores te quiserem 
palavra de Cristo habite em vós ricamente, seduzir, não consintas” 

em toda a sabedoria; ensinai-vos e ― Provérbios 1: 8 ao 10
admoestai-vos uns aos outros, com salmos, 

hinos e cânticos espirituais, louvando a Gostaria que os discípulos vissem o 
Deus com gratidão em vossos corações. E pai e a mãe aqui, não como as pessoas de 

tudo quanto fizerdes por palavras ou por carne que geraram vocês fisicamente, mas 
obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, que o Pai seja o Pai do céu, o nosso Deus;  e a 

dando por ele graças a Deus Pai” ― mãe seja a palavra de Deus.  É dessa forma, 
Colossenses 3:15―17como filhos, precisamos entender que somos 

representantes do Senhor e que o nosso 
1. Você vive como quem representa Cristo testemunho de fé e caráter poderão honrar e 
nesta terra?glorificar o Senhor nosso Pai. O nosso caráter 

refletirá o caráter de Cristo gerado em nós, 
2 .  Você  t em consc iênc ia  da  sua  pela palavra de Deus, pois fomos gerados por 
responsabilidade como filho de Deus?ela:

 
3. Você se sente responsável pela salvação “Segundo a sua própria 
dos outros à sua volta?vontade, ele nos 

gerou pela 
Pr. Paulo Baptista Pereirapalavra da 

ALIMENTO 1X3



Resposta do desafio da semana passada: 

Resposta correta: 

A) Garça. «Estas são as aves que vocês 
considerarão impuras, das quais não poderão 
comer porque são proibidas: a águia, o urubu, 
a águia-marinha, o milhafre, o falcão, 
qualquer espécie de corvo, a coruja-de-chifre, 
a coruja-de-orelha-pequena, a coruja-
orelhuda, qualquer espécie de gavião, o 
mocho, a coruja-pescadora e o corujão, a 
coruja-branca, a coruja-do-deserto, o abutre,a 
cegonha, qualquer tipo de garça, a poupa e o 
morcego» - 

Próximo desafio: 

Qual mulher se declarava profetiza, mas levou 
a Igreja de Tiatira à prostituição?

A) Atália
B) Varti
C) Jezabel

Muito pode ser feito, se você forD) Dalila
FIEL NO POUCO

A resposta será publicada no boletim da Já pegou seu cofrinho? :) 
semana que vem! :) 

Quais dessas aves não podia ser comida 
segundo a Lei? 

Levítico 11:13-19

AgendaTERÇAS-FEIRAS -  19h Culto Jovem
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

CONHECIMENTO
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agência 3071 c/c  13000243-6



2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira – Salmos 113 / 114 / 115 - 5ª feira – Salmos 116 / 117 / 118 

6ª feira – Salmos 119 - Sábado – Salmos 120 / 121 / 122
Domingo – Salmos 123 / 124 / 125

Período atual: Vigésima nona semana

Salmos 106 / 107 / 108 Salmos 109 / 110 / 111 Devocional
Semanal

China: Apesar da 
perseguição, igreja cristã
cresce

dinheiro algum"). Ore também pelo 
perseguidor, que está nas famílias, governo, 
em sua maioria budistas ou muçulmanos. 
Que eles conheçam a Verdade e Vida que é 
Jesus Cristo, se convertam do seu mau 

Testemunhos de irmãos e irmãs que, caminho e também encontrem a paz.
contrapondo a todos os contras e ameaças, 
continuam indo, pregando e ensinando a Portas Abertas - 14 ago 2015 - *Nomes 
Palavra de Deus. Como Enlai* e Heidi*, que alterados por motivos de segurança.
evangelizam e discipulam famílias chinesas e 
podem ver, em lugar de tristeza, dor e deserto, 
um lindo jardim florido sendo cultivado pelo 
Senhor. Desde agora e ao longo deste final de 
semana, convidamos o leitor a orar e clamar a 
Deus por essa nação. Para que haja paz e 
alegria aos cristãos perseguidos (essa paz que 
o irmão Zhang já sente e proclama: "Não 
tenho dinheiro ou conforto, mas tenho alegria 
e paz que não poderiam ser comprados com 

CONVITES COM
BETE E LUZIA
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Crueldade castigada

“O justo atenta para a vida dos seus animais, para açoitar um dos cavalos, o qual ele 
mas o coração dos perversos é cruel” Pv. julgava estar-se negando a trabalhar. Seu 
12:10. movimento assustou os cavalos. Eles deram 

uma guinada, esticando as cordas. Com a 
Quando eu tinha 9 anos de idade, nossa rapidez de um relâmpago, o homem foi 

família morava na Ilha da Madeira. As ruas de jogado para o ar. A imagem daquele homem 
Funchal, a capital, eram pavimentadas com descendo com a cabeça para baixo está 
paralelepípedos (ainda o são), e grande parte indelevelmente gravada em minha memória. 
do transporte nas ilhas era feito em trenós Caiu de cabeça e se machucou muito. Eu 
arrastados sobre aquelas pedras. Os trenós estremeci, mas em minha mente infantil 
tinham longos patins de aço e eram puxados fiquei feliz porque o homem havia provado 
por cavalos ou mulas. Os condutores desses um pouquinho de seu próprio "remédio".
trenós reduziam a fricção sobre os patins, 
engraxando-os periodicamente com sebo Um cristão nunca deve regozijar-se com 
bovino envolto em sacos de aniagem. o infortúnio alheio, mesmo que este seja o 

resultado dos erros da própria pessoa (Pv. 
Um dia, enquanto eu caminhava pelas 24:17). Afinal de contas, a vingança pertence 

ruas da cidade, vi uma multidão que a Deus. Mas por outro lado, maltratar os 
observava um homem com uma parelha de animais está errado e Deus vai pedir contas a 
cavalos e um daqueles trenós, tentando quem comete essa maldade. Se um pardal não 
mover um grande barracão colocado na cai ao chão sem que nosso Pai celestial o 
calçada de cimento. Também parei para olhar. observe (Mt. 10:29), com certeza Ele está 
O condutor havia amarrado longas e grossas acompanhando a maneira como tratamos as 
cordas dos cabrestos para o trenó, e batia sem Suas outras criaturas. Se isso é verdade, não 
piedade nos cavalos. Meu coração se deveríamos tratar bondosamente os nossos 
condoeu das pobres criaturas. Por mais força semelhantes, que valem mais "do que muitos 
que fizessem, não conseguiam mexer a carga. pardais"? (Lc. 12:7)

Enquanto o condutor pensava no que 
faria a seguir, as cordas se afrouxaram 
momentaneamente. O condutor virou-se e 
começou a juntar as cordas, aparentemente 
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Aprendendo a ser sábio
 
Neste alimento, vamos trabalhar 

como devemos c

Você já sofreu por tomar uma 
decisão errada? (Colossenses 1: 9)

2. Você já experimentou a alegria de 
andar no centro da vontade de Deus? 
(Romanos 12: 2)

3. Você gostaria de ser mais criterioso 
para tomar decisões? (Efésios 6:6) 

esquadrinha os corações sabe qual é a 
intenção do Espírito: que ele, segundo a 
vontade de Deus, intercede pelos santos.

Precisamos buscar a direção do 
Espírito Santo e aguardarmos a manifestação 
do seu querer para nós, pois se agirmos de onduzir e administrar nossas 
forma justa e correta, a direção virá sem vidas.
medo.

Leia Provérbios 2: 1 ao 15 
Obs.: Devemos sempre nos perguntar 

antes de tomar uma decisão "Onde quero Gostaria de chamar a atenção dos 
chegar, vale à pena e estou preparado para amados para os versículos 6 ao 9 do capítulo 2 
isso agora?" (Continua)de Provérbios.  Existem promessas para os 

que andam na justiça e no caminho reto (a 
1. palavra vereda significa o mesmo que 

caminho), pois todas as vezes que tomamos 
uma decisão, significa que tomamos um 
caminho e, se nossa decisão for pautada na 
justiça, na verdade e dentro da vontade de 
Deus, o próprio Senhor nos livrará do mal e 
Ele mesmo será nosso escudo.

 
Critérios para tomar uma decisão.

Romanos 8:27 - 
E aquele que 

Pr. Paulo Baptista Pereira

ALIMENTO 1X3



Resposta do desafio da semana passada: 

Resposta correta: 

C) Jezabel. «Ao anjo da igreja em Tiatira 
escreva: Estas são as palavras do Filho de 
Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os 
pés como bronze reluzente. Conheço as suas 
obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a 
sua perseverança, e sei que você está fazendo 
mais agora do que no princípio. No entanto, 
contra você tenho isto: você tolera Jezabel, 
aquela mulher que se diz profetisa. Com os 
seus ensinos, ela induz os meus servos à 
imoralidade sexual e a comerem alimentos 
sacrificados aos ídolos» Apocalipse 2:18-20

Próximo desafio: 

O que Raquel levou da casa de seu pai?

A) Joias
B) Roupas
C) Os ídolos do lar

Muito pode ser feito, se você forD) Ovelhas
FIEL NO POUCO

A resposta será publicada no boletim da Já pegou seu cofrinho? :) 
semana que vem! :) 

Qual mulher se declarava profetiza, mas levou 
a Igreja de Tiatira à prostituição?

AgendaTERÇAS-FEIRAS -  19h Culto Jovem
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

CONHECIMENTO
CRISTÃO Missões Urbanas

Projeto PAI
Apoio Missionário

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6



2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira – Salmos 132 / 133 / 134 - 5ª feira – Salmos 135 / 136 / 137 

6ª feira – Salmos 138 / 139 / 140 / 141 - Sábado – Salmos 142 / 143 / 144
Domingo – Salmos 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 150

Período atual: Trigésima semana

Salmos 126 / 127 / 128 Salmos 129 / 130 / 131 Devocional
Semanal

Índia vai acolher cristãos 
perseguidos do Paquistão 
e Bangladesh

de alto nível foram realizadas pelo 
Ministério responsável, na tentativa de 
remediar a situação.

Agora a data limite proposta para as 
Uma alteração na lei de cidadania vai vítimas de perseguição religiosa dos dois 
favorecer imigrantes ilegais países em pauta, será 31 de dezembro (para 

cidadania), com estadia mínima de sete anos 
De acordo com as notícias do site The e para naturalização, no mínimo doze. O 

Hindu, a Índia está planejando alterar a Lei de ministério das Relações Exteriores alertou 
Cidadania de 1955, a qual concede direitos que esse movimento pode prejudicar as 
individuais e coletivos a imigrantes, em relações da Índia, com os seus vizinhos. No 
situação irregular, que fugiram da entanto, a decisão já foi tomada.
perseguição religiosa, do Paquistão e do 
Bangladesh. Fonte: Portas Abertas Internacional - 20 ago 

2015
Segundo as informações, os imigrantes 

não são apenas hindus, mas também budistas, 
cristãos, zoroastristas (seguidores do profeta 
Zaratustra ou Zoroastro), sikhs (5ª maior 
religião do mundo, em número de seguidores) 
e jainistas (uma das religiões mais antigas da 
Índia). Não houve menção do movimento 
religioso Ahmadiyya, na lista publicada, nem 
de outras seitas muçulmanas relacionadas ao 
fanatismo ou radicalismo.

O site fez algumas observações 
importantes: “Esta é uma ideia que foi 
lançada assim que Narendra Modi chegou ao 
poder. Foi verificado que muitas pessoas que 
fugiram para a Índia, por conta da 
perseguição religiosa, não têm documentos 
válidos ou estão com seus vistos expirados”. 
Um funcionário do governo comentou: 
“Essas pessoas são imigrantes ilegais e não 
podem receber a cidadania”. Várias reuniões 
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Dedicar tudo a Deus visto a placa e decidira comprar o prédio para 
transformá-lo na "Galeria de Diversões de 
Andy".

E, chamando os Seus discípulos, disse-
No dia do leilão, ambos compareceram. lhes: Em verdade vos digo que esta viúva 

Sands havia preparado um documento com pobre depositou no gazofilácio mais do que o 
um lance formal pela propriedade, mas em fizeram todos os ofertantes. Porque todos 
seu luto e estado mental confuso, entregou o 

eles ofertaram do que lhes sobrava; ela, 
telegrama do Gabinete da Guerra em lugar do 

porém, da sua pobreza deu tudo quanto 
lance.

possuía, todo o seu sustento. Mc. 12:43 e 44.

O leiloeiro leu o telegrama em silêncio, 
Durante a blitz dos nazistas sobre bem como a mensagem de Sands dedicando a 

Londres em 1940, Matthew Sands recebeu Deus tudo o que era. Finalmente, quando 
um telegrama do Gabinete de Guerra todos os lances haviam sido apresentados, ele 
britânico, declarando que o filho dele, David, anunciou que a igreja tinha sido vendida para 
estava desaparecido e considerado morto. O Matthew Sands, que havia apresentado o 
relatório provou ser verdadeiro. Com o lance mais alto. Quando perguntaram como, 
coração partido, Sands escreveu no verso do o leiloeiro leu as palavras no verso do 
telegrama: "Tudo o que tenho e tudo o que telegrama. Os presentes concordaram com a 
sou, entrego-o a Deus para o Seu serviço." decisão do leiloeiro.

Deus pede dedicação total. 
Pouco depois de tomar conhecimento da 

terrível notícia, Sands recebeu o telefonema Em Marcos 12:30, essa dedicação 
de alguém com um lembrete sobre um completa é colocada nestas palavras: 
compromisso importante. A caminho de seu "Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o 
compromisso, Sands passou por uma igreja teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu 
antiga e abandonada e observou uma placa entendimento e de toda a tua força." Isso é 
que dizia: "Para venda em leilão." Entrou na bem abrangente. Compreende tudo o que 
igreja para orar antes de prosseguir, e sentiu- temos e somos. Nada menos é aceitável. Que 
se impressionado a adquiri-la e restaurá-la seja essa a natureza de sua e de minha 
como casa de culto. Sem que ele o soubesse, dedicação.
outro homem, Andres Jelks, também tinha 
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ciclo de amizades consolidadas.   Observe 
suas atitudes com seus familiares, pois você 
pode estar dando ouvidos a uma pessoa Aprendendo a ser sábio (Critérios para 
manipuladora, que não sabe conduzir a tomar uma decisão)
própria vida e que, de tanto manipular as 
pessoas, destrói os relacionamentos, porque Leia Provérbios 2:16 ao 22.
chega a um ponto que ninguém suporta mais 
o clima estressante em volta delas.  Senão, É extremamente importante observar as 
você se tornará mais um com uma história fontes de motivação para as nossas decisões, 
ruim na vida desta pessoa, que sempre estará ou seja, se a fonte é confiável ou uma ficção, 
procurando alguém para manipular e pois devemos ter cuidado.   Tudo que nos 
desgastar.motiva a tomar uma decisão precisa ter 

fundamento, ou testemunho de resultados.  E 
Busque conselhos de pessoas que tenham se for uma pessoa,  devemos procurar saber 

uma vida bem resolvida, que tenham sucesso como está a vida dessa pessoa e se o que ela 
na própria vida e cujos relacionamentos aplica em sua própria vida lhe traz resultados 
sejam saudáveis, as palavras sejam positivas positivos, porque só poderemos aceitar a 
e que sejam zelosos do bem.  Tome cuidado direção de alguém que sabe conduzir a 
para não se tornar refém das palavras e própria vida.  É preciso saber como está a 
conselhos de uma só pessoa. Veja o que diz família dessa pessoa, como estão seus 
Provérbios,  11: 14 - Quando não há sábia relacionamentos passados, ou se ela vive 
direção, o povo cai; mas na multidão de contando histórias cheias de argumentos, 
conselheiros há segurança.onde todos que passaram pela sua vida 

deixaram um histórico ruim.  Procure saber 
Buscar conselhos é sábio, mas buscar se essa pessoa tem muitos amigos e o que 

conselhos de um só indivíduo cuja vida não é dizem a respeito dela, pois não 
um modelo ideal é tolice.temos como confiar 

em alguém que 
Então, para ter paz, compare tudo e não tem um 

testifique tudo na palavra de Deus. Busque na 

ALIMENTO 1X3



oração a direção que virá ao seu tempo da 
parte do Senhor.  

1. Você é do tipo que busca conselhos? (Prov. 
11: 14)

Resposta do desafio da semana passada: 2. Você sabe esperar o tempo certo das 
coisas? (Salmos 40, do 1 ao 4)

O que Raquel levou da casa de seu pai?

3. Você sabe voltar atrás e consertar  os seus 
Resposta correta: C) Os ídolos do lar. erros, ou é difícil admiti-los? (Salmos 32, do 
«Quanto aos seus deuses, quem for encontrado 1 ao 6)
com eles não ficará vivo. Na presença dos 
nossos parentes, veja você mesmo se está aqui 

Pr. Paulo Baptista Pereira
comigo qualquer coisa que lhe pertença, e, se 
estiver, leve-a de volta". Ora, Jacó não sabia 
que Raquel os havia roubado. Então Labão 
entrou na tenda de Jacó, e nas tendas de Lia e 
de suas duas servas, mas nada encontrou. 
Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda 
de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos 
dentro da sela do seu camelo e estava sentada 
em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas 
nada encontrou.» Gênesis 31:32 a 34

Próximo desafio: 

Muito pode ser 
De acordo com Salomão, de onde procedem as feito, se você 
fontes da vida?

for FIEL NO 
POUCO A) Da cabeça

B) Do coraçãoJá pegou 
C) Da almaseu cofrinho? :) 
D) Do conhecimento

A resposta será publicada no boletim da 
semana que vem! :) 

AgendaTERÇAS-FEIRAS -  19h Culto Jovem
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS -  20h Culto de Estudos Bíblicos

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6



2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira – Provérbios 07 / 08 / 09 - 5ª feira – Provérbios 10 / 11 / 12  
6ª feira – Provérbios 13 / 14 / 15 - Sábado – Provérbios 16 / 17 / 18

Domingo – Provérbios 19 / 20 / 21
Período atual: Trigésima primeira semana

Provérbios 01 / 02 / 03 Provérbios 04 / 05 / 06Devocional
Semanal

Igrejas são fechadas por 
discordarem da Constituição 
do país

O budismo ainda prevalece no Sri Lanka

"O ex-presidente teve que aceitar a sua 
derrota e vai atuar apenas como um 'simples 
membro do parlamento'. Mas é certo de que 
ele procurará outras brechas para fortalecer a 
sua influência e continuar a ser visto. 
Enquanto isso, os relatórios mostram o 
grande número de igrejas que não concordam 

O Sri Lanka elegeu seu parlamento em 17 de com a Constituição do país, e que estão sendo 
agosto, com o ex-presidente Mahinda fechadas por isso", conclui o analista.
Rajapaksa, contestando as eleições e 
anunciando que ele iria ficar para o cargo de O Sri Lanka foi mais um país que teve uma 
primeiro-ministro, e insistindo que ele deveria forte queda na Classificação da Perseguição 
ser eleito. Religiosa, de 29º em 2014 para 43º em 2015. 

Mas isso não deve ser visto como uma grande 
Daniel, analista da Portas Abertas, aponta: melhoria da situação da minoria cristã. É, 
"Este anúncio foi chocante para muitos no Sri antes, devido ao fato de que, em vários países, 
Lanka, pois Rajapaksa é conhecido por sua em especial na região africana, a situação 
dependência de grupos nacionalistas budistas, piorou e alterou a posição do Sri Lanka no 
como Bodu Bala Sena ou Sinhala Ravaya. Mas ranking. Ore por essa nação.
o resultado das eleições deixou claro que a 
maioria dos eleitores não querem que ele volte 
ao grande palco político".

Fonte: Portas Abertas Internacional 
(28 ago 2015)
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A revista Istoé publicou esta excelente ficando em casa com a família ou amigos 
entrevista de Camilo Vannuchi. verdadeiros, levando os filhos para brincar ou 

indo à praia ou ao cinema. 
O entrevistado é Roberto Shinyashiki, Quando era recém-formado em São Paulo, 
médico psiquiatra, com Pós-Graduação em trabalhei em um hospital de pacientes 
administração de  empresas pela USP, terminais. Todos os dias morriam nove ou dez 
consultor  organizacional e conferencista de pacientes. Eu sempre procurei conversar com 
renome nacional e internacional. eles na hora da morte. 

A maior parte pega o médico pela camisa e 
ISTO É ― Muitas pessoas têm buscado diz: "Doutor, não me deixe morrer. Eu me 
sonhos que não são seus? sacrifiquei a vida inteira, agora eu quero 

aproveitá-la e ser feliz".
Shinyashiki ― A sociedade quer definir o que Eu sentia uma dor enorme por não poder 
é certo. São quatro loucuras da sociedade: fazer nada. Ali eu aprendi que a felicidade é 
A primeira é instituir que todos têm de ter feita de coisas pequenas. 
sucesso, como se ele não tivesse significados Ninguém na hora da morte diz se 
individuais. arrepender por não ter aplicado o dinheiro em 

A segunda loucura é que você tem de estar imóveis ou ações, ou por não ter comprado 
feliz todos os dias. isto ou aquilo, mas sim de ter esperado muito 

A terceira é que você tem que comprar tudo tempo ou perdido várias oportunidades para 
o que puder. O resultado é esse consumismo aproveitar a vida.
absurdo. Deus nos criou para vivermos a vida em 

Por fim, a quarta loucura. Você tem de toda a sua plenitude, para sermos felizes, 
fazer as coisas do jeito certo. sermos livres.

Jeito certo não existe. Não há um caminho Não se deixe escravizar. Não seja escravo 
único para se fazer as coisas. da ganância, do egoísmo, da amargura, do 

As metas são interessantes para o sucesso, ressentimento, da falta de tempo.
mas não para a felicidade. Tenha tempo para Deus, para sua família, 

Felicidade não é uma meta, mas um estado para você mesmo!
de espírito. Tem gente que diz que não será Seja livre para amar, para perdoar, para 
feliz enquanto não casar, enquanto outros se sonhar, para viver! Não espere a hora da sua 
dizem infelizes justamente por causa do morte para lembrar-se de que é preciso 
casamento. aproveitar a vida e ser feliz!

Você pode ser feliz tomando sorvete, (Colaboração: irmã Mônica Pinheiro)
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Aprendendo a ser sábio 

Pr. Paulo Baptista Pereira

Santo em nós, nos chamando a atenção e nos 
dando uma direção diferente daquela que 
estamos para tomar.  Então, o que fazer nesta 
hora? É importante não se precipitar e buscar 
conselho com nossos líderes, e com muita Provérbios 3:1 ao 4 - Filho meu, não te 
oração buscarmos direção na palavra.esqueças da minha instrução, e o teu coração 

guarde os meus mandamentos; porque eles te 
Princípios que não podemos darão longos dias, e anos de vida e paz. Não 

abandonar: bondade e a fidelidade se afastem de ti a benignidade e a fidelidade; 
(sublinhados acima), pois esses princípios te ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do 
levarão a alcançar o favor do Senhor, pois Ele teu coração; assim acharás favor e bom 
deseja nos abençoar sempre, mas seguirá os entendimento à vista de Deus e dos homens.
princípios da Sua palavra.

Todo servo de Deus deveria ler a 
Se desejamos ser abençoados, basta bíblia inteira e, se possível, guardar o que 

seguirmos os princípios  da palavra de Deus.puder em sua mente e coração, para quando 
 tiver que tomar uma decisão, poder comparar 
1. Você toma decisões baseados em a palavra de Deus e observar a direção que a 

suas emoções e convicções? (Provérbios 3:7)palavra está indicando, para assim não cair 
em laços.

2. Você já teve alguma experiência 
ruim por seguir conselhos de amigos ou por Precisamos aprender a lidar com as 
agir na emoção? (Tiago 1:5 ao 8)ferramentas que recebemos quando 

aceitamos a Jesus como salvador.  Por 
3. Você está disposto a fazer uma exemplo, todas as vezes que tivermos 

aliança com o Senhor e não tomar mais conflitos dentro de nós ao tomarmos uma 
decisões precipitadas, mas antes buscar de decisão, precisamos 
Deus a direção certa? (Salmos 32:6 ao 9).entender que é o  

E s p í r i t o  

ALIMENTO 1X3



Resposta do desafio da semana passada: 

Resposta correta: 

B) Do coração

«Não as deixes apartar-se dos teus olhos; 
guarda-as no íntimo do teu coração. Porque 
são vida para os que as acham, e saúde para 
todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve 
guardar, guarda o teu coração, porque dele 
procedem as fontes da vida.» Provérbios 4:21-
23

Próximo desafio: 

Quando Salomão começou a edificar a casa do 
Muito pode ser Senhor?

feito, se você 
A) No ano 480, depois de saírem os filhos de for FIEL NO 
Israel do Egito

POUCO B) Quando este começou a reinar
C) Assim que Davi, seu pai, morreu

Já pegou D) Quando já estava avançado em idade

seu cofrinho? :) 
A resposta será publicada no boletim da 
semana que vem! :) 

De acordo com Salomão, de onde procedem as 
fontes da vida?

Agenda20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

Parabéns para
01/set - Aline Figueiredo

03/set - Luciana Andrade

09/set - Edilane Antunes

11/set - Ana Cleuza Antunes

13/set - Pra. Gê Gomes

14/set - Marinete Cruz

16/set - José Rodrigues

22/set - Eric Carvalho

26/set - Girlane Canellas



2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira – Provérbios 28 / 29 / 30 / 31 - 5ª feira – Eclesiastes 01 / 02 / 03  

6ª feira – 04 / 05 / 06 - Sábado – 07 / 08 / 09
Domingo – 10 / 11 / 12

Período atual: Trigésima segunda semana

Provérbios 22 / 23 / 24 Provérbios 25 / 26 / 27

Eclesiastes Eclesiastes 
Eclesiastes 

Devocional
Semanal

Distribuidores de livros 
cristãos fazem a diferença 
na Ásia Central

Precisamos desse tipo de leitura que fortaleça 
a fé. Por isso, não posso expressar em 
palavras o quanto apreciamos essa ajuda tão 
valiosa que estamos recebendo".

Segundo Alexander, por meio dos livros, há 
Uma boa leitura pode despertar fervorosos muita gente passando por mudanças e 
seguidores de Cristo tornando-se fervorosos seguidores de Cristo. 

"Eu estou tão grato ao Senhor por esse 
Os segmentos islã sunita e a Igreja Ortodoxa trabalho da Portas Abertas ter chegado até 
Russa (ROC – Russian Orthodox Church) são nós", disse ele. Agora Vasiliy é um homem 
as religiões tradicionais da Ásia Central. Todos muito esperado: "Cada livro doado é capaz de 
os demais movimentos religiosos são conquistar mais uma alma para o Senhor". 
considerados ilegais. O governo luta contra os Atualmente, ele distribui os livros "Poder da 
grupos religiosos não-tradicionais, e Oração, de Stormie Omartian", "Beautiful 
atualmente, proibiu quase que completamente Outlaw, de John Eldredge", e "Dez homens 
a importação e impressão de literatura cristã da Bíblia, de Max Lucado".
protestante. O país não oficializou a livraria 
cristã, a não ser dentro da ROC, que além de *Nomes alterados por motivos de segurança.
vender livros de orações, comercializam velas 
e ícones religiosos, como imagens, pinturas e Portas Abertas, 02 set 2015
mosaicos.

Vasiliy*, que é pastor de uma igreja protestante, 
disse que esse é um problema muito sério para 
os cristãos. "Para comprar bons livros é preciso 
viajar para a Rússia ou Ucrânia, e correr o risco 
de não passar pela alfândega. Foi quando 
clamei ao Senhor: 'como eu posso ajudar a 
igreja?', e nessa ocasião Deus me apontou um 
amigo que era parceiro da Portas Abertas. Falei 
com ele e aceitei o desafio de participar da 
distribuição de livros para as igrejas da Ásia 
Central".

Outro pastor, Alexander*, que recebeu os 
livros, comentou: "Os cristãos só tinham acesso 
a escritores não qualificados. É por isso que há 
tantos problemas na igreja, e tantas discussões e 
divergências que colaboram para a divisão. 
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homem percorria sorrateiramente as fazendas 
das redondezas para procurar alimento e outras 
coisas necessárias.

Além desse soldado sem nome, houve 
outros que desertaram durante a Guerra Civil. 

“Então os homens se meterão nas cavernas Dois homens se esconderam num vale da 
das rochas, e nos buracos da terra, ante o mesma região ― e não ficaram sabendo que a 
terror do Senhor... quando Ele Se levantar guerra tinha acabado senão uns dois anos 

para espantar a Terra” Is. 2:19. depois de haverem cessado as hostilidades.

A Bíblia diz que, quando Cristo vier a 
Passei meu ano de calouro do segundo grau segunda vez, haverá duas classes de pessoas: 

em um pequeno internato cristão nas colinas aquelas que se esconderão nas covas e cavernas 
ocidentais do Estado da Carolina do Norte. Um da terra por estarem despreparadas para 
colega me contou certo dia que na montanha encontrá-Lo, e aquelas que olharão para cima e 
atrás da escola havia uma caverna, onde um dirão com alegria: “Eis que Este é o nosso 
desertor do exército confederado se escondera Deus, em quem esperávamos, e Ele nos 
durante a Guerra Civil. Meu amigo deu-me as salvará;  este é o Senhor,  a  quem 
indicações para encontrar o local; um dia subi aguardávamos: na Sua salvação exultaremos e 
sozinho e realmente encontrei a caverna. nos alegraremos.” Ia. 25:9.

Imaginei que fosse uma caverna ampla, A maneira como vivemos hoje determinará 
clara, confortável, com abundante suprimento em que grupo nos encontraremos amanhã. 
de água. Não era. Tinha pouca altura; mal dava Poderemos estar entre os que se esconderão 
para se ficar em pé lá dentro, e era “nas cavernas e nos penhascos” e clamarão 
desoladoramente escura. Mas havia evidências “aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e 
de habitação humana. Como, perguntei-me escondei-nos da face dAquele que Se assenta 
perplexo, conseguiu aquele troglodita no trono, e da ira do Cordeiro”. Apoc. 6:15 e 
sobreviver em condições tão primitivas? Mais 16, ou poderemos estar entre os que 
tarde fiquei sabendo que havia uma fonte encontrarão o Senhor em paz. A escolha é 
natural não muito distante da caverna; à noite, o nossa.

Onde o Senhor vai
encontrá-lo?
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Aprendendo a ser sábio 

 

Pr. Paulo Baptista Pereira

sofrendo simplesmente porque não oram  e 
não buscam a direção de Deus. E por isso são 
ainda extremamente ansiosos e precipitados 
no falar e no agir, e dessa forma, ferem as 
pessoas amadas quando deveriam estar “Confia no Senhor de todo o teu coração, e 
orando com elas, e sofrem prejuízos quando não te estribes no teu próprio entendimento. 
deveriam ter sucesso (Provérbios 13:13).Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele 

endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a 
Nunca acredite que a sua inteligência teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-

possa se comparar com a sabedoria que vem te do mal” ― Provérbios 3:5 ao 7
de Deus, pois o que pensamos sempre trará 
efeitos temporários e a sabedoria de Deus nos A maior tolice que alguém poderá 
levará a caminhos de sucesso sem fim (Isaias cometer é excluir o Senhor da sua vida.  Mas 
55: 6 ao 10).não basta fazer falsas declarações entregando 

tudo nas mãos de Deus, e na hora de tomar 
1. Você é precipitado em suas decisões, não orar e não buscar de Deus a 

decisões, julgamentos e atitudes? (Mateus direção, e ainda ficar descontrolado diante 
7:1; e Provérbios 23: 26)das crises.  Quem entrega a sua vida nas mãos 

de Deus tem uma postura de confiança e fé, 
2. Você seguiria a orientação de Deus, reconhece suas próprias limitações e o quanto 

mesmo que fosse contrária aos seus depende do Senhor e da sua direção.
princípios e opiniões? (Provérbios 21:29 e 
Provérbios 16:7)Precisamos entender que ter acesso à 

direção de Deus é uma das maiores dádivas 
3. Você gostaria de seguir a vontade de que alguém pode ter, e sem essa direção, 

Deus radicalmente, mesmo que isso lhe custe haverá prejuízos, dores e frustrações.  O pior 
abrir mão de muitas coisas? (Provérbios de tudo, é saber que  
8:32)ainda existem 

c r i s t ã o s  

ALIMENTO 1X3



Agenda20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS

CONHECIMENTO
CRISTÃO

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6

Parabéns para
01/set - Aline Figueiredo

03/set - Luciana Andrade

09/set - Edilane Antunes

11/set - Ana Cleuza Antunes

13/set - Pra. Gê Gomes

14/set - Marinete Cruz

16/set - José Rodrigues

22/set - Eric Carvalho

26/set - Girlane Canellas

29/set - Stefany Lemos

Resposta do desafio da semana passada: 

Resposta correta: 

«Quatrocentos e oitenta anos depois que os 
israelitas saíram do Egito, no quarto ano do 
reinado de Salomão em Israel, no mês de zive, 
o segundo mês, ele começou a construir o 
templo do Senhor.» 1 Reis 6:1

Próximo desafio: 

O que os discípulos propuseram a Eliseu para 
encontrar Elias?

Muito pode ser 
A) Enviar 50 homens valentes para      feito, se você 
procurá-lo.for FIEL NO 
B) Pedir a Deus para achá-lo

POUCO C) Ficar aguardando a sua volta
D) Pedir ajuda ao rei

Já pegou 
A resposta será publicada no boletim da seu cofrinho? :) 
semana que vem! :) 

Quando Salomão começou a edificar a casa do 
Senhor?

A) No ano 480, depois de saírem os filhos de 
Israel do Egito



2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira – Cantares 07 / 08 - 5ª feira – Isaías 01 / 02 / 03  

6ª feira – Isaías 04 / 05 / 06 - Sábado – Isaías 07 / 08 / 09
Domingo – Isaías 10 / 11 / 12

Período atual: Trigésima terceira semana

Cantares 01 / 02 / 03 Cantares 04 / 05 / 06Devocional
Semanal

Líderes de igrejas são 
ameaçados via redes sociais, 
e-mails e sites

falsas... Esses malditos devem ser 
apreendidos, sempre que encontrados, e 
mortos de forma terrível". Um dos links 
anexados às mensagens ameaçadoras 
continha um vídeo em árabe, com legendas 
em turco, e o título "As provas contra os 
religiosos apóstatas e por que eles devem 

As ameaças seguem o estilo do Estado ser mortos".
Islâmico e prometem matar os fiéis

Segundo informações do Christian Post, 
15 congregações protestantes turcas e seus 
líderes, têm sido alvo desde o mês passado, de 
uma campanha estridente de ameaças de morte 
enviadas por Facebook, e-mail, sites e 
celulares. As ameaças seguem o estilo e jargão 
tipicamente usado pelo Estado Islâmico, 
prometendo matar, massacrar e decapitar os 
apóstatas que, nas palavras deles, são os que 
"escolhem o caminho que nega a deus" e Um dos pastores ameaçados disse ao 
"arrastam outros a acreditar no que eles analista: "Tudo o que eles dizem nos faz 
acreditam" e ainda "aumentam o número de entender que devemos voltar para o 
hereges e seguidores ignorantes". islamismo, e que nós somos responsáveis 

por outros muçulmanos que estão se 
"As ameaças não são novidade para a convertendo para Cristo, que o nosso tempo 

comunidade protestante, que vive neste país e acabou e que Deus vai entregar a eles nossas 
quer criar seus filhos aqui", disse a cabeças". A maioria das congregações 
representante da Associação de Cristãos protestantes turcas são de ex-muçulmanos 
Protestantes na Turquia, em um comunicado que se converteram ao Cristianismo. Em 
de imprensa, no dia 1 de setembro. Uma cópia contraste com a maioria das nações, os 
da mensagem foi lida pelo analista da Portas cidadãos turcos têm o direito legal de mudar 
Abertas, cujo título era "aqueles que vão à a sua identidade religiosa ou deixar em 
jihad". Uma das advertências dizia o branco a coluna "religião" em suas 
seguinte: "Infiéis pervertidos, em breve vocês identificações. Os líderes da Igreja que 
terão seus pescoços cortados. Que Allah r e c e b e r a m  a s  m e n s a g e n s  f o r a m  
receba a glória e o louvor". incentivados pela associação a notificar a 

polícia e os promotores públicos de suas 
A maioria das mensagens inclui uma regiões a respeito das ameaças. 

citação direta do capítulo Al-Ahzab, do 
Alcorão: "Aqueles que espalham notícias Portas Abertas, 11 set 2015
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― Precisamos resolutamente voltar 
ao acampamento sem uma única parada ― 
disse ele. ― Nosso grande perigo é 

“E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se adormecer e não acordar nunca mais.
esfriará de quase todos. Aquele, porém, que 
perseverar até o fim, esse será salvo” ― Mt. ― Mas acho que f icaremos 
24:12 e 13. terrivelmente cansados ― comentou Hodder.

Em 1776, James Cook, famoso ― É lógico que vamos ficar ― disse 
explorador e capitão da marinha britânica, foi Solander. ― Quando o sangue começar a 
encarregado por seu país de liderar uma esfriar, os homens implorarão um pouco de 
expedição com o fim de verificar se havia descanso. Não permita que se detenham uma 
mesmo ou não uma passagem navegável só vez. Incite-os com golpes, com baionetas, 
entre os oceanos Atlântico e Pacífico, via se for preciso. Ceder ao desejo de dormir será 
costa norte do Canadá. A expedição zarpou de fatal.
Plymouth, Inglaterra, no dia 12 de julho de 
1776. Entre seus integrantes estava o Dr. Os membros do grupo de Hodder 
Solander, um naturalista sueco, cuja atenderam à admoestação do doutor e 
responsabilidade era fazer observações voltaram ao acampamento sem perder um 
científicas da flora e fauna encontradas ao homem.
longo do caminho. No outono de 1779, a 
expedição pesquisou a área em torno do Jesus advertiu-nos de que, ao 
Estreito de Bering. Ali um grupo, sob o aproximar-se o fim dos tempos, a iniqüidade 
comando do tenente Hodder, e incluindo o Dr. aumentaria e o amor de muitos de Seus 
Solander, armou um acampamento e dirigiu- seguidores ficaria frio, ao assimilarem o 
se para o interior. Uma prematura tempestade espírito do mundo ao seu redor. Vemos que 
de inverno apanhou de surpresa aqueles isso ocorre hoje: cristãos adormecendo 
homens longe do acampamento, ameaçando- enquanto se conformam mais e mais com o 
os de morrerem congelados. Devido à sua m u n d o . O  q u e  p o d e m o s  f a z e r  
experiência com temperaturas baixas em seu individualmente para evitar esse fim triste? 
país natal, a Suécia, o Dr. Solander reuniu os Resolutamente encaminhar-nos para Sião, 
homens e advertiu-os acerca dos perigos da enquanto animamos outros ao longo do 
hipotermia. caminho por nosso exemplo.

Como evitar o
esfriamento
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mas só o Senhor sabe o que passamos nesse 
assunto. Existem formas e motivos de 
entregar nossos propósitos, pois não se pode Aprendendo a ser sábio 
ofertar, dizimar e entregar nossas primícias 
sem propósitos. Assim, devemos ser honestos “Honra ao Senhor com os teus bens e com as 
quanto a este assunto com Deus, falarmos de primícias de toda a tua renda;  e se encherão 
nossas necessidades livremente, sem medo, fartamente os teus celeiros, e transbordarão 
não achando que esse assunto não é de vinho os teus lagares.  Filho meu, não 
espiritual, pois vivemos neste mundo e Deus rejeites a disciplina do Senhor, nem te 
sabe das nossas necessidades.enfades da sua repreensão.” ― Provérbios 3. 

9 a 11.  

Vamos tratar só de alguns pontos 
Queridos, falar de dinheiro pode ser importantes e fundamentais:

tão espiritual quanto falar de fé. Existem 
aproximadamente 220 textos falando de fé na 

Dízimos: ninguém DÁ O DÍZIMO, pois você bíblia e mais de 2000 textos falando de 
dá o que é seu. Dízimo se entrega (Malaquias dinheiro. 
3.7―12; 4.6). O propósito do dízimo é 
repreender o devorador, que é um demônio 

Por que esse assunto seria tão que só se repreende dizimando. Não existe 
importante para Deus? Porque não passamos outra forma.
um dia se quer que precisemos pagar uma 
conta ou comprar alguma coisa. A maior parte 

Ofertas alçadas: são entregues junto com o dos cultos judaicos envolvem ofertas. Somos 
dízimo, seria (no mínimo) dez por cento do nós que temos muito pudor para falar do 
valor do dízimo (sabendo que a medida em assunto (até com Deus 
que você semear, colherá, II Coríntios 9. t e m o s  
5―7). Atos corajosos em ofertar de coração dificuldades 
alegre resultarão em grandes bençãos.às vezes), 

ALIMENTO 1X3



Primícias: pertencem ao Senhor, com 
propósito de atrair a benção sobre nossa casa. 
Ezequiel 44.30 e Levítico 23.10 mostram o 
valor referente a um dia de trabalho entregues 
ao sacerdote responsável em cobrir sua vida 
diante do Senhor e gratidão a Deus pela vida 

Resposta do desafio da semana passada: desta pessoa. No caso da nossa igreja, sou eu 
mesmo). Em Deuteronômio 18.4 foram 

O que os discípulos propuseram a Eliseu para encontrados mais de 30 textos falando sobre 
encontrar Elias?esse assunto. Eu sei que isso resultará em 

bênçãos para os obedientes. Quando 
Resposta correta: entregamos as primícias, reconhecemos a 

autoridade de Deus na vida deste sacerdote 
A) Enviar 50 homens valentes para      para nos abençoar. Assim como sem fé é 
procurá-lo.impossível agradar a Deus, é preciso entregar 

a primícias com fé e alegria, reconhecendo o 
«Olha, nós, teus servos, temos cinqüenta Senhor como a única fonte de bênçãos e a 
homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu obediência como único caminho para ser 
mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha abençoado.
levado e deixado em algum monte ou em algum 
vale". Respondeu Eliseu: "Não mandem 
ninguém". Mas eles insistiram até que, Façam tudo por amor e alegria, pois 
constrangido, consentiu: "Podem mandar os essa é resultado de um coração grato ao 
homens". E mandaram cinqüenta homens, que Senhor por tudo. Sempre devemos fazer tudo 
procuraram Elias por três dias, mas não o com propósitos, pois o Senhor traz respostas 
encontraram.» 2 Reis 2:16,17do que fazemos para Ele.

Próximo desafio: 
1. Você vê dizimo, oferta e primícias como 
atos de adoração e gratidão? (Salmos 100). Que produto Faraó deixou de fornecer e a partir 

daquele momento deveria ser obrigação dos 
israelitas trazer para a fabricação de tijolos?2. Você entende que dinheiro não tem nada a 

ver com o Senhor, só com a adoração? 
A) Palha(Salmos 24).
B) Areia
C) Argila
D) Água3. “Você” deverá ser a maior oferta! Mas o 

que você pensa sobre isso? (Salmos 51.  16 e 
A resposta será publicada no boletim da 17).  
semana que vem! :) Pr. Paulo Baptista Pereira

Agenda20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS

CONHECIMENTO
CRISTÃO



2ª feira – - 3ª feira – 
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

Isaías 13 / 14 / 15 Isaías 16 / 17 / 18Devocional
Semanal

Cristãos turcos têm 
julgamento manipulado 

para prisão domiciliar, equipados com 
aparelhos eletrônicos de rastreamento. 
Entre eles havia um militar, também 
suspeito de participar dos crimes. Ele 
recebeu prisão perpétua durante os 
julgamentos iniciais, mas também foi 

Igrejas são acusadas de manter agenda secreta liberado com os demais.
contra o país 

De acordo com Soner Tufan, porta-voz 
Em Malatya, uma cidade da Turquia, cinco da Aliança das Igrejas Protestantes da 

suspeitos foram julgados pela morte de três Turquia, houve uma manipulação judicial 
turcos, convertidos ao cristianismo, e somente no caso Malatya, e isso tem desanimado as 
um deles, conhecido por Gunaydin, foi comunidades cristãs e as pequenas minorias 
considerado culpado dos assassinatos. Os da nação. "Gostaríamos de ver estes 
outros suspeitos fizeram seus apelos de defesa assassinatos julgados de forma justa. Eles 
no tribunal, dizendo não terem participado mataram nossos irmãos violentamente, foi 
pessoalmente dos crimes. um crime de ódio. Tivemos os melhores 

advogados e eles trabalharam duro para 
Um deles revelou: "Quando ele nos disse revelar a verdade, mas o julgamento foi 

que seu irmão mais velho e seu pai eram injusto." Soner disse ainda que a justiça do 
mafiosos, tivemos medo dele. Ele sempre homem pode falhar, mas ele acredita que em 
carrega uma faca para onde vai e tem uma breve a justiça de Deus vai acontecer.
personalidade violenta”. De acordo com 
declarações dos suspeitos, Gunaydin começou 
a doutriná-los contra os missionários cristãos, 
incitando-os a acusar as igrejas cristãs de 
trabalharem contra o Estado turco. Ele também 
planejava invadir o escritório da igreja a fim de 
confiscar documentos e arquivos de 
computador que, segundo ele, iria revelar a 
"agenda secreta" dos cristãos contra a Turquia e 
o islã.

Os suspeitos passaram sete anos em uma 
prisão de alta segurança, e agora, com o 
resultado do julgamento, foram liberados 

Fonte: Portas Abertas Internacional (18 set 
2015)

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6
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seria encontrado perto da estrela Delta da 
constelação de Gêmeos. A crença de Lowell 
foi confirmada após sua morte, quando 

Que é a fé? É a convicção segura de que Tombaugh fotografou e estudou a região 
alguma coisa que nós queremos vai sideral de Gêmeos e descobriu o planeta 

acontecer. É a certeza de que o que nós previsto.
esperamos está nos aguardando, ainda que 

o não possamos ver adiante de nós. 
Hb. 11:1.

Antes  mesmo que  houvesse  
telescópios suficientemente poderosos para 
verem o planeta Plutão, Percival Lowell, 
astrônomo americano, cria na existência 
desse planeta em nosso sistema solar. Ele A fé na realidade do Céu, assim como 
chegou a essa conclusão mais de 15 anos a crença de Lowell na existência de Plutão, 
antes de o planeta ter sido descoberto por não é um palpite casual. Repousa sempre na 
Clyde W. Tombaugh, no dia 18 de fevereiro "certeza" subjacente da evidência.  
de 1930. Hypostasis, a palavra grega traduzida como 

"certeza" em nosso texto, é usada nos papiros 
A crença de Lowell não foi nenhuma antigos para significar um documento legal 

adivinhação ou palpite  casual. através do qual uma pessoa provava ser 
proprietária de um bem. Em outras palavras, 

Ele chegou a essa conclusão através um título de propriedade.
de observações sistemáticas e cálculos 
cuidadosos das órbitas de Netuno e Urano. As Exercendo fé, você e eu podemos já 
perturbações que ele observou nessas órbitas considerar-nos na posse das maravilhosas 
o convenceram de que devia haver um coisas que Deus tem prometido. Isso nos 
planeta além de Netuno. Tão confiante estava capacita não só a reivindicar bênçãos 
Lowell na existência dele, que deu às prometidas para o futuro, mas a recebê-las e 
primeiras duas letras do nome do planeta a ser desfrutá-las agora. Dessa maneira, aquilo que 
descoberto ainda as iniciais de seu próprio os olhos naturais não podem perceber (I Co. 
nome - p e l. Predisse também que o planeta 2:14), é visível aos olhos da fé.

Como evitar o
esfriamento
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Aprendendo a ser sábio 

como calcular o valor; e o texto coloca o 
“conhecimento” como algo que se pode 
adquirir e compara a sabedoria superior a 
tudo que há de precioso na terra como ouro, 
prata e pérolas.

Viver nos princípios de Deus é 
Provérbios 3:13 ao 18 -“Feliz o homem que 

verdadeiramente ser possuído de sua 
acha sabedoria, e o homem que adquire 

sabedoria; e quem vive dentro dos seus 
conhecimento; porque melhor é o lucro que 

princípios  terá vida longa  e irá alcançar 
ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda 

riquezas e honra.
do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do 
que pérolas, e tudo o que podes desejar não é 

Queridos, é desejo de Deus que todos os 
comparável a ela.  O alongar-se da vida 

seus filhos tenham uma vida abençoada, que 
estão na sua mão direita, na sua esquerda, 

não passem apertos e nem vergonha, mas 
riquezas e honra.  Os seus caminhos são 

quando fugimos a esses princípios, a desonra 
caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, 

será inevitável e as provações financeiras 
paz. É árvore de vida para os que a alcançam, 

serão usadas para ajustar nossas vidas, nos 
e felizes são todos os que a retêm.”

conduzindo de volta à dependência do 
Senhor.

Esse texto é belíssimo, pois retrata a 
grandeza e o valor da sabedoria: Feliz o 

Existem caminhos deliciosos dentro da 
homem que acha sabedoria, e o homem que 

sabedoria. Por exemplo, um sábio não deixa 
adquire conhecimento.

ninguém e nada roubar dele o seu momento 
de contemplação; um sábio é capaz de 

Achar “sabedoria”, seria como 
contemplar o mar e vislumbrar sua grandeza, 

alguém que encontra 
beleza e majestade e, ao saber que Deus criou 

um tesouro que 
tudo aquilo, pensa "meu Pai criou tudo isso e 

não existe 
é poderoso para cuidar de mim."

ALIMENTO 1X3



Amados, contemplar a criação e 
observar a grandeza dos seus detalhes 
aumenta nossa fé. Ao ver tanta perfeição nos 
detalhes da criação, a sabedoria que vem de 
Deus nos direciona para grandes maravilhas 
(Salmos 19; Salmos 148).

1. Você deseja a sabedoria que vem de Deus, 
Que produto Faraó deixou de fornecer e a partir mais do que as riquezas deste mundo? 
daquele momento deveria ser obrigação dos (Provérbios 3: 13 ao 18)
israelitas trazer para a fabricação de tijolos?

2. Você é muito ansioso, impaciente e não 
sabe esperar? (1 Pedro 5: 6 ao 8)

3. Você está disposto a viver fundamentado 
nos princípios de Deus e em sua sabedoria? 
(Provérbios 4: 5). 

Resposta do desafio da semana passada: 

Resposta correta: A) Palha

«Mas o rei do Egito respondeu: "Moisés e 
Arão, por que vocês estão fazendo o povo 
interromper suas tarefas? Voltem ao 
trabalho!" E acrescentou: "Essa gente já é tão 
numerosa, e vocês ainda os fazem parar de 

Pr. Paulo Baptista Pereira trabalhar! " No mesmo dia o faraó deu a 
seguinte ordem aos feitores e capatazes 
responsáveis pelo povo: "Não forneçam mais 
palha ao povo para fazer tijolos, como faziam 
antes. Eles que tratem de ajuntar palha! Mas 
exijam que continuem a fazer a mesma 
quantidade de tijolos; não reduzam a cota. São 
preguiçosos, e por isso estão clamando: 
‘Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus’.» 
Êxodo 5:4-8

Próximo desafio: 

De quem era o altar de Baal em Juízes?

A) Do rei
B) Do sacerdote
C) Do pai de Gideão
D) Da cidade

A resposta será publicada no boletim da 
semana que vem! :) 

Agenda20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS
09h Programa de Qualidade de Vida /
Culto de Celebração – 19h30

QUARTAS-FEIRAS

CONHECIMENTO
CRISTÃO

CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA

O Pr. Paulo convoca a todos
os membros para o dia 01º

de novembro de 2015, às 9h
 estarem reunidos em

assembleia que irá tratar
da eleição de diretoria

e organização de
departamentos



2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira – Isaías 40 / 41 / 42 - 5ª feira – Isaías 43 / 44 / 45  
6ª feira – Isaías 46 / 47 / 48 - Sábado – Isaías 49 / 50 / 51

Domingo – Isaías 52 / 53 / 54
Período atual: Trigésima quinta semana

Isaías 34 / 35 / 36 Isaías 37 / 38 / 39Devocional
Semanal

Índia: Povos indígenas
são convertidos ao cristianismo

funcionários do governo, incluindo o 
ministro da Previdência Social à Família e o 
comitê do presidente. Eles alegaram que o 
governo está traindo seu próprio povo e que 
não os representa.

O governo reage criando projetos para salvar a Os observadores estão prevendo um 
cultura e a identidade deles. confronto étnico e religioso, se o governo 

não conseguir lidar com a situação. 
O nordeste da Índia é etnicamente Testemunhas relataram que homens 

diferenciado do restante do país, mantendo armados correram para os confrontos e 
laços culturais com a Ásia Oriental e o abriram fogo contra os manifestantes. 
Sudeste Asiático. Basicamente, a região Levantou-se a suspeita de que a população 
contém sete estados-irmãos: Arunachal de meiteis (grupos radicais de Manipur) 
Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, esteja trabalhando para o governo. Um 
Mizoram, Nagaland e Tripura. Os povos pastor cristão tribal, que pediu para não ser 
indígenas que vivem nessas regiões são identificado, expressou temor, dizendo: 
tratados como “diferentes”, muitas vezes até "Isso pode causar perseguição e 
chamados de “resto da Índia”. derramamento de sangue, para nós cristãos 

minoritários e povos tribais".
Em Manipur, na fronteira de Mianmar, 

onde houve atividades missionárias, os povos 
Hill, Naga, Kuki e alguns outros já foram 
convertidos ao cristianismo. Mas nesse ano, a 
Assembleia Legislativa do estado aprovou 
três projetos de lei com o objetivo declarado 
de "salvar a cultura, tradição, identidade e 
estrutura demográfica dos povos indígenas”.

Os grupos militantes tribais chamam essa 
iniciativa de “legalizar a marginalização dos 
p o v o s  i n d í g e n a s " .  E l e s  r e a g i r a m  
violentamente e durante um confronto, pelo 
menos 9 pessoas morreram e 20 ficaram 
feridas. A polícia informou que multidões 
tribais atearam fogo às casas de altos 

Fonte: Portas Abertas Internacional (18 set 
2015)

Banco Santander
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soldado que tinha sido designado para ir 
naquele navio, mas por causa de uma 
debilidade física ficara para trás. Nunca me 

Pelo que sinto prazer nas fraquezas. ... esquecerei de como, com lágrimas na voz, ele 
Porque quando sou fraco, então é que sou nos contou que sua vida tinha sido poupada 
forte. II Co. 12:10. por causa de sua deficiência física. 

Aparentemente, havia sido considerado 
Na noite de 5 de fevereiro de 1945, eu e mais incapaz para o trabalho escravo.
468 prisioneiros, bem como uns 800 
sobreviventes de Bataan e Corregidor, fomos Todos que já tenham olhado cuidadosamente 
evacuados da prisão de Bilibid para a fábrica as fotos do Presidente Theodore Roosevelt, 
de calçados de Ang Tibay, nos arredores de sabem que ele era míope. Durante sua 
Manila. A batalha pela libertação da cidade campanha presidencial de 1912, ele foi 
das mãos dos japoneses prosseguia; a cidade atingido pelo disparo de um maníaco 
estava em chamas e o fogo crepitava chamado Schrenk, mas sobreviveu à tentativa 
inexoravelmente na direção de nosso de assassínio. O médico que o examinou após 
alojamento. o incidente disse-lhe que sua vida tinha sido 

poupada por um par de óculos com armação 
Sentados no chão, no escuro, em Ang Tibay, de aço que ele havia guardado no bolso do 
conheci alguns dos sobreviventes da Marcha paletó.
da Morte. Durante um mês, meu grupo 
estivera separado deles por uma parede de 4,5 "Não é estranho?" comentou Roosevelt. 
metros; aquela era minha primeira "Sempre achei um incômodo usar óculos por 
oportunidade de conversar com eles. Fiquei causa da miopia, e agora meu par de óculos de 
sabendo que muitos dos companheiros reserva, guardado no bolso, acabou por 
daquele grupo haviam sido enviados de navio salvar-me a vida."
para o Japão, como trabalhadores escravos; o 
último barco lotado havia saído de Manila em Talvez não entendamos neste mundo por que 
meados de dezembro, e aquela embarcação Deus nos permite sofrer aflições físicas. Mas 
tinha sido torpedeada por um submarino em alguns casos podemos ter a certeza de que 
americano. Todos a bordo morreram. Ele as permite porque sabe que, assim como 

Paulo, somos espiritualmente mais fortes 
Entre o grupo, naquela noite, estava um quando estamos fisicamente fracos.

Fraquezas pode ser
uma vantagem



que se aproximava, tempo frio e de muitas 
chuvas (Adam Clark Commentary, vol. 5, 
página 370). A Bíblia mesmo prova, em Ct. 2:1 
e Ed. 10:9,13 que o inverno era época de 
chuvas, o que tornava impossível a 
permanência dos pastores com seus rebanhos 
durante as frígidas noites no campo. É também 
pouco provável que um recenseamento fosse Enciclopédia Católica (edição de 1911): "A 
convocado para a época de chuvas e frio (Lucas festa do Natal não estava incluída entre as 
2:1).primeiras festividades da Igreja (...) Os 

The New Schaff-Herzog Encyclopedia of primeiros indícios dela são provenientes do 
Religious Knowledge (A Nova Enciclopédia Egito (...) os costumes pagãos relacionados com 
de Conhecimento Religioso, de Schaff-o princípio do ano se concentravam na festa do 
Herzog) explica claramente em seu artigo Natal". Orígenes, um dos chamados pais da 
sobre o Natal: "Não se pode determinar com Igreja (ver mesma enciclopédia acima): "... não 
precisão até que ponto a data desta festividade vemos nas Escrituras ninguém que haja 
teve origem na pagã Brumália (25 de celebrado uma festa ou celebrado um grande 
dezembro), que seguia a Saturnália (17 a 24 banquete no dia do seu natalício. Somente os 
de dezembro) e comemorava o nascimento do pecadores (como Faraó e Herodes) celebraram 
deus sol, no dia mais curto do ano. As com grande regozijo o dia em que nasceram 
festividades pagãs de Saturnália e Brumália neste mundo".
estavam demasiadamente arraigadas nos Autoridades históricas demonstram que, 
costumes populares para serem suprimidos durante os primeiros 3 séculos da nossa era, os 
pela influência cristã. Essas festas cristãos não celebraram o Natal. Esta festa só 
agradavam tanto que os cristãos viram com começou a ser introduzida após o início da 
simpatia uma desculpa para continuar formação daquele sistema que hoje é conhecido 

o celebrando-as sem maiores mudanças no como Igreja Romana (isto é, no século 4 ). 
o espírito e na forma de sua observância. Somente no século 5  foi oficialmente ordenado 

Pregadores cristãos do ocidente e do oriente que o Natal fosse observado para sempre, como 
próximo protestaram contra a frivolidade festa cristã, no mesmo dia da secular festividade 
indecorosa com que se celebrava o romana em honra ao nascimento do deus Sol, já 
nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da que não se conhecia a data exata do nascimento 
Mesopotâmia acusavam a seus irmãos de Cristo.
ocidentais de idolatria e de culto ao sol por Somos ordenados a adorar Deus, a relembrar e 
aceitar como cristã essa festividade pagã. pregar biblicamente a MORTE do nosso 
Recordemos que o mundo romano havia sido Salvador e seu significado, a vitoriosa 

o
pagão. Antes do século 4  os cristãos eram RESSURREIÇÃO do nosso Salvador, Sua 
poucos, embora estivessem aumentando em próxima VINDA gloriosa e sua mensagem de 
número, e eram perseguidos pelo governo e SALVAÇÃO.
pelos pagãos. Porém, com a vinda do 

oimperador Constantino (no século 4 ) que se JESUS NÃO NASCEU EM 25 DE 
declarou cristão, elevando o cristianismo a DEZEMBRO - Quando Ele nasceu "... havia 
um nível de igualdade com o paganismo, o naquela mesma comarca pastores que estavam 
mundo romano começou a aceitar este no campo, e guardavam, durante as vigílias da 
cristianismo popularizado e os novos adeptos noite, o seu rebanho"  (Lucas 2:8). Isto jamais 
somaram a centenas de milhares.Tenhamos pôde acontecer na Judéia durante o mês de 
em conta que esta gente havia sido educada dezembro: os pastores tiravam seus rebanhos dos 
nos costumes pagãos, sendo o principal campos em meados de outubro e [ainda mais à 
aquela festa idólatra de 25 de dezembro. Era noite] os abrigavam para protegê-los do inverno 

TABERNÁCULOS:
O verdadeiro Natal



uma festa de alegria [carnal] muito especial. de Nimrode em seu filho Tamuz. Ela declarou 
Agradava ao povo! Não queriam suprimi-la." que, em cada aniversário de seu natal 

Constantino e a influência do maniqueísmo (nascimento), Nimrode desejaria presentes em 
(que identificava o Filho de Deus com o sol) uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de 

o dezembro. Aqui está a verdadeira origem da levaram aqueles pagãos do século 4  (que tinham 
árvore de Natal. Semiramis se converteu na [pseudamente] se "convertido em massa" ao 
"rainha do céu" e Nimrode, sob diversos [pseudo] "cristianismo") a adaptarem a sua festa 
nomes, se tornou o "divino filho do céu". do dia 25 de dezembro (dia do nascimento do 
Depois de várias gerações desta adoração deus sol), dando-lhe o título de dia do natal do 
idólatra, Nimrode também se tornou um falso Filho de Deus. Assim foi como o Natal se 
messias, filho de Baal, o deus-sol. Neste falso introduziu em nosso mundo ocidental, ainda que 
sistema babilônico, a mãe e o filho (Semiramis tenha outro nome, continua sendo, em espírito, a 
e Nimrode encarnado em seu filho Tamuz) se festa pagã de culto ao sol. Apenas mudou o 
converteram nos principais objetos de nome. Podemos chamar de leão a uma lebre, mas 
adoração. Esta veneração de "a Madona e Seu por isto ela não deixará de ser lebre.
Filho" (o par "mãe influente + filho poderoso e A Enciclopédia Britânica diz: "A partir do ano 
obediente à mãe") se estendeu por todo o 354 alguns latinos puderam mudar de 6 de 
mundo, com variação de nomes segundo os janeiro para 25 de dezembro a festa que até 
países e línguas. Por surpreendentemente que então era chamada de Mitraica, o aniversário 
pareça, encontramos o equivalente da do invencível sol... os sírios e os armênios 
"Madona", da Mariolatria, muito antes do idólatras e adoradores do sol, apegando-se à 
nascimento de Jesus Cristo!data de 6 de janeiro, acusavam os romanos, 

o osustentando que a festa de 25 de dezembro Nos séculos 4  e 5  os pagãos do mundo 
havia sido inventada pelos discípulos de romano se "converteram" em massa ao 
Cerinto." "cristianismo", levando consigo suas antigas 

crenças e costumes pagãos, dissimulando-os 
A VERDADEIRA ORIGEM DO NATAL - O sob nome cristãos. Foi quando se popularizou 
Natal é uma das principais tradições do sistema também a idéia de "a Madona e Seu Filho", 
corrupto chamado Babilônia, fundado por especialmente na época do Natal. Os cartões de 
Nimrode, neto de Cam, filho de Noé. O nome Natal, as decorações e as cenas do presépio 
Nimrode se deriva da palavra "marad", que refletem este mesmo tema.
significa "rebelar". Nimrode foi poderoso A verdadeira origem do Natal está na antiga 
caçador CONTRA Deus (Gn 10:9). Para Babilônia. Está envolvida na apostasia 
combater a ordem de espalhar-se:! 1) criou a organizada que tem mantido o mundo no 
instituição de ajuntamentos (cidades); 2) engano desde há muitos séculos! No Egito 
construiu a torre de Babel (a Babilônia original) sempre se creu que o filho de Ísis (nome 
como um quádruplo desafio a Deus egípcio da "rainha do céu") nasceu em 25 de 
(ajuntamento, tocar aos céus, fama eterna, dezembro. Os pagãos em todo o mundo 
adoração aos astros); 3) fundou Nínive e muitas conhecido já celebravam esta data séculos 
outras cidades; 4)organizou o primeiro reino antes do nascimento de Cristo.
deste mundo. Jesus, o verdadeiro Messias, não nasceu em 

A Babilônia é um sistema organizado de 25 de dezembro. Os apóstolos e a igreja 
impérios e governos humanos, de explorações primitiva jamais celebraram o natalício de 
econômicas, e de todos os matizes de idolatria e Cristo. Nem nessa data nem em nenhuma 
ocultismo. Nimrode era tão pervertido que, outra. Não existe na Bíblia ordem nem 
segundo escritos, casou-se com sua própria mãe, instrução alguma para fazê-lo. Porém, existe, 
cujo nome era Semiramis. Depois de sim, a ordem de atentarmos bem e lembrarmos 
prematuramente morto, sua mãe-esposa sempre a Sua MORTE (1Co 11:24-26; Joã 
propagou a perversa doutrina da reencarnação 13:14-17).



fundamentados em seus princípios de 
sabedoria, teremos qualidade de vida, 
pois não temeremos mal algum e nada irá 
nos abalar.

Assim viveremos na certeza de que, 
APRENDENDO A SER SÁBIO se Deus construiu tantas coisas 

grandiosas com sua sabedoria, e se a 
Provérbios 3: 19 ao 26 – “O Senhor nossa vida é fundamentada nessa 

pela sabedoria fundou a terra; pelo sabedoria,  certamente brotará em nossas 
entendimento estabeleceu o céu. Pelo seu mentes e corações fé, coragem e soluções 
conhecimento se fendem os abismos, e as para as mais diversas situações, e não 
nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não teremos que passar noites sem dormir, 
se apartem estas coisas dos teus olhos: possuídos por qualquer ansiedade ou 
guarda a verdadeira sabedoria e o bom pavor que roubem a nossa alegria e a 
siso; assim serão elas vida para a tua alma, nossa fé.  Pois a sabedoria que vem de 
e adorno para o teu pescoço.  Então Deus nos conduzirá  numa direção de 
andarás seguro pelo teu caminho, e não segurança e nossa fé estará sempre nos 
tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não lembrando dos grandes feitos do Senhor, 
temerás; sim, tu te deitarás e o teu sono será dos seus milagres, e assim estaremos 
suave. Não temas o pavor repentino, nem a carregando na lembrança toda grande 
assolação dos ímpios quando vier. Porque o provisão de Deus para aqueles que creiam 
Senhor será a tua confiança, e guardará os Nele.
teus pés de serem presos”

Mas existe um caminho para nos 
Esse texto promove dentro dos que manter mais ligados à sabedoria de Deus; 

buscam a sabedoria de Deus, uma buscar nessa sabedoria caminhos que 
convicção e uma certeza de que se glorificam ao Senhor, como ganhar almas, 
est ivermos f irmados em Deus e  cuidar delas, levar pessoas ao batismo e 

esusJ

__________________________________________________________________
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conquistar famílias inteiras aos pés do 
Senhor.

Porque a sabedoria de Deus não 
deve ser usada apenas para o nosso 
beneficio, mas também para a glória de 
Deus e para levar outros a conhecerem o 
‘Senhor.

Provérbios 11:30  - “O fruto do 
justo é árvore de vida; e o que ganha almas 
sábio é”.

1. Você já ganhou alguma alma para Jesus?

2. Você está disposto a orar por isso e fazer 
disso uma das suas metas de vida? 

3. Você está disposto a ver Deus nessa 
nova missão?

Proposta da semana:  Ore com 
seus discípulos e vá a algum lugar com eles 
para abordar alguém e falar do grande 
amor de Deus, tudo regado com muita 
oração, buscando a direção e a bênção de 
Deus.  Faça com temor e com a certeza de 
que Deus está na direção de tudo. Obs.: 
Gaste tempo de qualidade orando por esse 
propósito.

Marcos 16: 15 – “E disse-lhes: Ide 
por todo o mundo, e pregai o evangelho a 
toda criatura”.

09h Programa de Qualidade de Vida /

Culto de Celebração – 19h30

SEGUNDAS-FEIRAS - 20h Seminário EETAD

QUARTAS-FEIRAS - 20h Culto de Estudos Bíblicos

DOMINGOS - 

CONHECIMENTO
CRISTÃO

CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA

O Pr. Paulo convoca a todos
os membros para o dia 01º

de novembro de 2015, às 9h
 estarem reunidos em

assembleia que irá tratar
da eleição de diretoria

e organização de
departamentos

INFORMATIVO SUA MISSÃO

PÁGINA 02

SEMANAL
AGENDA

__________________________________________________________________

ANIVERSÁRIOS
__________________________________________________________________

01/out - Leandro Machado

06/out - Ana Carolina Vidal

12/out - Alessandro Tavares

13/out - Gilda Canedo Branco

26/out - Matheus Canedo Branco

28/out - Karla Sany Lobo



Ela conta que ele chegava em casa 
bêbado, batia nela e dizia que ela era uma 
vergonha para a família. “Quando ele 
mandava eu adorar os deuses hindus e eu 

MULHERES INDIANAS PAGAM UM ALTO me recusava, então eu apanhava ainda 
PREÇO PARA SERVIR A CRISTO mais”, disse ela a um voluntário da Portas 

Abertas. Enquanto tentava lidar com a 
“Agora que eu tenho a Jesus, situação, descobriu que seu marido tinha 

me considero uma mulher forte” um segredo: “Ele já era casado, tinha três 
filhos e eu era a segunda esposa, mas ele 
nunca me contou. E a essa altura, eu 

Mulheres indianas enfrentam a também descobri que estava grávida”.
violência doméstica, mesmo com as 
definições da Constituição do país, que Depois de quatro anos, ela teve mais 
garantem direitos iguais para homens e um filho. Sarita orava muito para Deus 
mulheres. Das formas de violência, as transformar seu marido, mas ele foi 
piores são os ataques com ácido, abusos e embora para viver com sua primeira 
acordos nupciais forçados. Uma mulher esposa, e a difamou, além de dizer a um 
que se converte ao cristianismo recebe um jornal local que ela era prostituta. “Eu era 
tratamento ainda pior. uma mulher abandonada, difamada e 

sofrida. Mas agora eu tenho a Jesus, então 
Sarita* é uma mulher cristã, da Índia eu posso todas as coisas, e sempre me 

Central. Ela sofreu violências físicas e lembro da passagem de Isaías 41.10: 'Por 
intelectuais por mais de 13 anos, pelo isso não tema, pois estou com você; não 
próprio marido, até que ele decidiu tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o 
abandoná-la. “Ele me atormentava por fortalecerei e o ajudarei; Eu o segurarei 
causa da minha fé. Eu ouvi falar de Jesus com a minha mão direita vitoriosa'. Por 
quando tinha 16 anos e o amor de Cristo isso eu me considero uma mulher forte”, 
foi crescendo em mim aos poucos. Mas eu conclui Sarita.
me apaixonei e me casei com Mohan*, um 
homem hindu, mas foi só depois do Portas Abertas, 02 out 2015
casamento que ele mostrou quem ele era *Nomes alterados por motivos de 
de verdade”, explica. segurança.

2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira – Isaías 61 / 62 / 63 - 5ª feira – Isaías 64 / 65 / 66

6ª feira – Jeremias 01 / 02 / 03 - Sábado – Jeremias 04 / 05 / 06
Domingo –  07 / 08 / 09

Período atual: Trigésima sexta semana

Isaías 55 / 56 / 57 Isaías 58 / 59 / 60

Jeremias
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"A festa deve ter sido por causa 
daqueles homens de terno no navio… 
vamos embora!"

Então foram pra casa, cansados e DEDICAÇÃO
frustrados, pois não havia ninguém para 
esperá-los, nenhuma recompensa sequer 
e então o marido ficou muito revoltado e 
saiu batendo a porta dizendo à sua esposa: 

"Eu vou dar uma volta, pergunta aí 
pro seu Deus se é isso que Ele tem pra nos 
dar depois de 50 anos de ministério!". 

Aquele homem andou, andou, andou. 
E ao voltar encontrou a esposa mexendo 
em alguma coisa na pia da cozinha. Ele Um casal de missionários americanos 
entrou e perguntou à mulher em tom de voltava para casa após 50 anos servindo a 
deboche:Deus na África. Durante a viagem de volta 

no navio, eles vieram imaginando como 
"E então? Falou com o seu Deus se é seriam recebidos e que tipos de honra 

isso que Ele tem para nos dar, depois de receberiam de seus familiares e amigos, já 
renunciarmos 50 anos da nossa vida que dedicaram praticamente a vida toda a 
dedicados ao ministério?"serviço do Reino de Deus. Quando o navio 

se aproximava do porto, eles viram muitas 
bandeiras, banda, fanfarra e uma festa 

E  a  m u l h e r  s e m  s e  v i r a r,  preparada. Então pensaram:
simplesmente disse:

"Maravilha! Eles estão prontos para 
"Falei sim".nos receber de volta! Que alegria!"

"Ah é? E então, o que foi que Ele Porém, quando eles saíram do navio 
disse?", retrucou o homem. depois de um bom tempo, já que estavam 

viajando na terceira classe, viram os 
Ela respondeu:papéis coloridos espalhados pelo chão e 

não havia mais a banda e as pessoas. 
"Deus disse que nós ainda não Diante  de  todo aquele  s i lêncio ,  

chegamos em casa!"comentaram: 
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afinidade e  outra com a qual você tem 
problemas de aceitação, mas é justamente 
a pessoa com que você tem afinidade  que 
é a errada?  Você terá que olhar nos olhos 
das duas pessoas, quem sabe até dar um 
sorriso carinhoso e amigável para a 
pessoa que você tem afinidade e olhar 
muito sério para a que você não tem, mas APRENDENDO A SER SÁBIO
agir de forma justa e honesta, mesmo 
correndo o risco de perder a amizade, mas Provérbios 3: 27 ao 30 -  “Não 
não deixar de fazer o que é justo.negues o bem a quem de direito, estando no 

teu poder fazê-lo. Não digas ao teu 
Vamos um pouco mais além... Agora próximo: Vai, e volta amanhã to darei; 

você tem duzentos reais e esse é o único tendo-o tu contigo. Não maquines o mal 
dinheiro que você tem e está devendo cem contra o teu próximo, que habita contigo 
reais a uma pessoa com a qual não tem confiadamente. Não contendas com um 
nenhuma afinidade, mas você fez planos homem, sem motivo, não te havendo ele 
de ir ao cinema e vai precisar desse feito o mal”
dinheiro para o seu lazer.  Então, a pessoa 
para a qual você deve chega até você, Este texto acima nos conduz a um 
estando dentro do prazo combinado para caminho para uma vida de atitudes de 
pagar.  Saiba, meu amado, que se você não justiça para com nosso próximo “Não 
pagar à essa pessoa, você estará negues o bem a quem de direito”, pois 
cometendo um grande ato de injustiça.  existem momentos em que, o que 
Veja: "Não digas ao teu próximo: Vai, e volta sentimos ou achamos assume a direção do 
amanhã to darei; tendo-o tu contigo." nosso julgamento, mas não temos esse 
(parte do texto acima).direito! Você já pensou na possibilidade de 

estar numa condição de ter que julgar 
Veja ainda: "Não maquines o mal entre uma pessoa que você tem profunda 

esusJ
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contra o teu próximo, que habita contigo sem motivo algum, nos portamos de 
confiadamente." Ou seja, não podemos forma maligna e o que é pior, não 
tirar proveito da confiança  das pessoas percebemos que estamos agindo 
que vivem conosco debaixo do mesmo impiamente.
teto, e traí-las.  Saiba de uma coisa, 
ninguém lá fora te dará apoio no mesmo 1. Você está disposto a buscar mais de 
nível que as pessoas que habitam com Deus, para agir com maior senso de justiça 
você; além disso, é uma grande covardia e honestidade? (Jeremias 5: 1)
considerar os de fora com maior estima do 
que  aqueles que convivem com você 2. Seu senso de justiça agrada a Deus? (I 
debaixo do mesmo teto. Coríntios 10:24)

"Não contendas com um homem, sem 3. Você é justo, honesto e verdadeiro com 
motivo, não te havendo ele feito o mal." todos os que passam por sua vida? 
Infelizmente, nossa natureza caída nos (Salmos 53: 2)

 leva a ter problemas com pessoas que 
Desafio: Busque em Deus e veja se você foi nunca nos fizeram o mal. E, às vezes, 
injusto com alguém.  Vá até essa pessoa e tratamos algumas pessoas de forma 
peça perdão, pois isso é um grande ato de odiosa, mesmo sem elas terem feito 
justiça.exatamente nada demais com a gente e, 

QUARTAS-FEIRAS - 20h Culto de Estudos Bíblicos
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ANIVERSÁRIOS 21/out - Natali Felizardo

12/10 - Acsa Nascimento

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
 

O Pr. Paulo convoca a todos os membros para o dia 01º de 
novembro de 2015, às 9h  estarem reunidos em assembleia que 
irá tratar da eleição de diretoria e organização de departamentos 



O QUE É SER CRISTÃO
NA COREIA DO NORTE?

cristãos). Uma pessoa descoberta em 
atividade religiosa está sujeita a detenção, 
desaparecimento, tortura e até mesmo 
execução pública.

No entanto, apesar das dificuldades 
e n f r e n t a d a s ,  a  I g r e j a  c o n t i n u a  

Há 13 anos, a Coreia do Norte tem perseverando e está crescendo: há cerca 
sido o lugar mais difícil do mundo para um de 400 mil cristãos no país.
cristão praticar sua fé; um recorde desde 
que a Classificação da Perseguição “Através da fé, venceremos as 
Religiosa foi criada, em 1994. Nenhum dificuldades e o sofrimento. E, também, 
outro país ficou por tanto tempo confortados pela fé, conseguiremos 
ocupando a posição de maior destaque da prosseguir”, diz um cristão norte-coreano.
lista.

Portas Abertas, 2015
Considerada hoje a nação mais 

fechada do mundo por suas políticas de 
isolamento, a Coreia do Norte é um mundo 
à parte, onde servir a Deus custa um alto 
preço. Qualquer atividade religiosa é vista 
como uma forma de revolta contra os 
princípios socialistas do governo e contra 
o culto à personalidade do líder, Kim Jong-
Un.

Ser cristão na Coreia do Norte 
significa ser proibido de professar sua fé 
abertamente. Forçados a viver somente 
em segredo, os cristãos não ousam 
compartilhar sobre a sua fé nem mesmo 
com seus familiares, por medo de ser 
enviados a campos de trabalho forçado 
(onde estão presos cerca de 50 a 70 mil 

2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira –  16 / 17 / 18 - 5ª feira –  19 / 20 / 21
6ª feira – Jeremias 22 / 23 / 24 - Sábado – Jeremias 25 / 26 / 27

Domingo – Jeremias 28 / 29 / 30
Período atual: Trigésima sétima semana

Jeremias Jeremias
Jeremias Jeremias

 10 / 11 / 12  13 / 14 / 15
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FAZER O BEM

Após a sua morte, alguns anos mais 
tarde, alguém escreveu à esposa dele 
perguntando se era verdade que nenhum 
dos náufragos salvos havia agradecido o 
heroísmo de seu marido. Aqui está a 
resposta dela: "A afirmação é verdadeira. 
Spencer  nunca  recebeu nenhum 
agradecimento das pessoas que ele «Fazei o bem e emprestai, sem 
c o n s e g u i u  s a l v a r ,  e  n e n h u m  esperar nenhuma paga; será grande o 
reconhecimento por parte de qualquer vosso galardão, e sereis filhos do 
uma delas." A seguir, num admirável Altíssimo. Pois Ele é benigno até para com 
espírito de magnanimidade, ela colocou a os ingratos e maus»  
culpa da aparente ausência de gratidão na Lc. 6:35
confusão geral reinante e na exaustão, 
tanto dos resgatados quanto do No dia 8 de setembro de 1860, uma 
resgatador.terrível tempestade abateu-se sobre o 

Lago Michigan e ameaçou afundar o navio 
de passageiros Lady Elgin. Na praia, 
observando o desdobramento da tragédia, 
estava um grupo de estudantes do 
Instituto Bíblico Garrett, que ficava perto. 
Quando o navio começou a partir-se, um 
dos estudantes, Edward W. Spencer, viu 
uma senhora agarrada a um dos 
destroços.

S e m  c o n s e g u i r  f i c a r  a p e n a s  
observando o naufrágio, Spencer tirou o 
casaco, jogou-se nas agitadas águas, 
nadou até ao navio e trouxe aquela 
senhora em segurança para a praia.

Ela encerrou a carta com estas Spencer nadou repetidas vezes e 
palavras: "Meu marido sempre manteve trouxe náufragos de volta, até que suas 
esse ponto de vista acerca daquele forças falharam e ele desmaiou na praia, 
episódio; nunca manifestou qualquer exausto. Como resultado de seus esforços, 
ressentimento, e tenho certeza de que 17 vidas foram salvas, mas o ato heroico 
nunca o sentiu. Fez o melhor que pôde, quase lhe custou a vida. Ele nunca 
sem esperar recompensas ou apreciação."recuperou totalmente a saúde.
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APRENDENDO A SER SÁBIO

aceitamos a Jesus como salvador.  O que 
muita gente não entende, é que aceitar a 
Cristo não é um simples levantar de mão e 
algumas lágrimas, mas é deixar o Espírito 
do Senhor assumir o controle de nossas 
atitudes e decisões.  Assim, sempre 
teremos que conviver e subjugar a antiga 
natureza que estava no controle antes de 
Jesus, pois ela sempre estará tentado 
assumir o controle de volta, e a violência é 
um dos caminhos mais fáceis para ela.  Provérbios 3: 31 ao 35 - 
Sempre ficarão os antigos argumentos tenhas inveja do homem violento, nem 
diante das quedas através de atos escolhas nenhum de seus caminhos. Porque 
agressivos como “eu nasci assim”, mas o perverso é abominação para o Senhor, 
deveremos contra-argumentar com mas com os retos está o seu segredo. A 
“importa nascer de novo”.maldição do Senhor habita na casa do 

ímpio, mas ele abençoa a habitação dos 
Não podemos olhar para homens justos.Ele escarnece dos escarnecedores, 

ímpios,  encontrando em seus atos e mas dá graça aos humildes. Os sábios 
comportamentos ímpios algum fascínio herdarão honra, mas a exaltação dos 
para que nos tornemos seus fãs.  Os seus loucos se converte em ignomínia. 
atos ímpios para os que aceitaram a Cristo 
não deverão ter mais valor algum, e Pode não parecer, mas existe um 
precisaremos nutrir nossas mentes com ambiente muito hostil à nossa volta e não 
uma nova proposta de vida, com coisas percebemos que essa hostilidade está 
que verdadeiramente nos levam em sempre nos desafiando a voltar à velha 
direção ao caráter de Cristo (filmes, natureza, pois a nossa natureza caída está 
louvores e tudo que nos leve a crescer sempre tentando assumir de volta o 
espiritualmente).controle de nossas vidas, depois que 

Não 
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Nossa casa (lar) reflete o caminho 2. Você precisa rever seu estilo de vida? 
que estamos andando; pois muitos lares (Pv. 3: 6 ao 8)
estão envolvidos em conflitos, brigas, 
discórdias, problemas financeiros e 3. Você tem dificuldade de deixar algum 
outros angustiantes sem solução, pois hábito da velha natureza? (II Co. 5: 17)
note o texto em Provérbios citado acima, e 
veja o resultado de quem faz o que agrada Desafio: Criar um ambiente mais 
a Deus.  Esse texto deixa claro que nossos espiritual à sua volta, ocupando mais seu 
lares refletem que tipo de vida estamos tempo com louvores e filmes espirituais, e 
levando. mantendo uma linguagem mais santa;  

que você saiba, dentro do seu ser,  que irá 
1. Que tipo de respostas você tem tido de agradar mais a Deus com suas atitudes. 
Deus com seu atual estilo de vida? (Pv. 11: Tire momentos com seus discípulos para 
17) fazerem isso juntos, um apoiando o outro.

QUARTAS-FEIRAS - 20h Culto de Estudos Bíblicos

DOMINGOS - 09h Programa de Qualidade de Vida /
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Relatórios da Portas Abertas 
explicam: "Houve organização de cursos 
para os líderes do islã, com a exposição das 
leis e as formas como deveriam ser 

CRISTÃOS INOCENTES SÃO aplicadas. Mas as notícias continuam 
ACUSADOS DE BLASFÊMIA mostrando que cristãos são chicoteados 

injustamente, suas casas invadidas e suas 
"Querem nos obrigar a seguir o islamismo, famílias aterrorizadas. Há relatos de 
usando a força e a violência" ataques em que os rebeldes aparecem 

com pedaços de pau e todo o tipo de arma 
Desde 2013, o APUC (All Pakistan improvisada".

Ulema Council – Conselho Geral de Ulemá 
no Paquistão), vem intervindo em 23 Masih, um dos cristãos disse a um 
incidentes que envolveram cristãos a n a l is t a :  "Nã o est a mos  p edin do 
acusados de blasfêmia. De acordo com argumentos religiosos, nós só queremos 
Tahir  Mahmood Hafiz  Ashrafi ,  o  que parem de nos perturbar e que deixem 
p re s i d e n t e  d a  A P U C ,  u m  g r u p o  nossos filhos em paz. Enquanto nós 
representativo de líderes muçulmanos, defendemos nossa fé, eles nos acusam de 
tem sido muito influente na vida pública blasfêmia. Alguns deles negam para nós 
paquistanesa. até a água da mesquita, dizendo que só 

podemos beber se voltarmos para o islã. 
Cristãos sofrem desproporcio- Essa é a diferença entre o islamismo e o 

nalmente com o abuso da aplicação das cristianismo: na Bíblia nós aprendemos 
leis de blasfêmia, mesmo quando as que não devemos aceitar nem por força e 
a c u s a ç õ e s  n ã o  s ã o  r e g i s t r a d a s  nem por violência, mas pelo Espírito do 
publicamente. Há dois anos, após a Senhor dos Exércitos. E eles querem nos 
violência em Joseph Colony, uma obrigar a seguir o islamismo, usando 
comunidade cristã de Lahore, quando justamente a força e a violência, e Jesus 
cerca de 112 casas foram saqueadas e nos permitiu escolher por amor. Nós 
incendiadas por aproximadamente dois jamais negaremos a Cristo por causa 
mil manifestantes, representantes deles", conclui Masih.
muçulmanos asseguraram que não 
haveria mais o uso indevido das leis Portas Abertas
citadas. 16/10/2015

2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira – Jeremias 37 / 38 / 39 - 5ª feira – Jeremias 40 / 41 / 42
6ª feira – Jeremias 43 / 44 / 45 - Sábado – Jeremias 46 / 47 / 48

Domingo – Jeremias 49 / 50 / 51 / 52
Período atual: Trigésima oitava semana

Jeremias 31 / 32 / 33 Jeremias 34 / 35 / 36

PÁGINA 03

SEMANAL
DEVOCIONAL

INFORMATIVO SUA MISSÃO
__________________________________________________________________

MISSÕES
__________________________________________________________________



ASSUMINDO UMA 
POSIÇÃO INFERIOR  

Sammy respondeu: "Se houver um quarto 
que ninguém quer, fico com ele."

 Comentando esse fato, o reitor 
disse: "Em minha experiência como 
professor, tive a oportunidade de designar 
quartos para mais de mil alunos. Muitos 
deles eram moças e rapazes nobres e 
cristãos; mas Sammy Morris foi o único 
que disse: 'Se houver um quarto que 
ninguém quer, fico com ele.'"Quando for convidado [para uma 

festa de casamento], sente no último 
 Frequentemente acontece isto: lugar. Assim, quem o convidou vai dizer: 

quando uma pessoa deixa de lado seus "Meu amigo, venha sentar aqui num lugar 
próprios interesses e humildemente se melhor." Lc. 14:10
preocupa em ajudar os outros, ela chama a 
atenção dos seus semelhantes e é honrada 
por eles. Por quê? Bem, aparentemente Há vários anos, nossa família 
admiramos a humildade - nos outros! participou de uma excursão na qual os 

turistas viajavam em carros, estilo 
 Mas nosso verso não está falando caravana. Visitamos muitos lugares 

basicamente de sermos honrados por interessantes. No final de cada dia, 
nossos semelhantes. A ênfase principal de reuníamo-nos num hotel para o pernoite. 
Jesus era sobre coisas espirituais. Era até divertido observar como alguns 

indivíduos de nosso grupo faziam 
A festa de casamento representa o manobras para se colocar em posição de 

reino da graça e o reino da glória. Aqueles serem atendidos em primeiro lugar no 
que nesta vida entram no reino da graça e balcão da portaria do hotel. Quase parecia 
aprendem a l ição da verdadeira que desejavam conseguir um quarto que 
humildade, serão honrados pelo anfitrião melhor refletisse o status deles na vida. 
celestial no reino da glória.Felizmente, nem todos no mundo deixam 

um exemplo tão "brilhante".
 "A entrega do próprio eu é a 

essência dos ensinos de Cristo." - O  Quando Sammy Morris, um rapaz 
Desejado de Todas as Nações, pág. 500. africano, foi para a América estudar na 
Isso pode significar a ocupação de uma Universidade Taylor, não pediu o melhor 
posição obscura nesta vida, mas resultará quarto do dormitório. Em vez disso, 
em ocupar uma posição de honra no reino quando o reitor Thaddeus C. Reade 
dos Céus.perguntou-lhe que quarto preferia, 
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APRENDENDO A SER SÁBIO

com tudo o que possuis adquire o 
entendimento. Estima-a, e ela te exaltará; 
se a abraçares, ela te honrará.

Gostaria de convidá-los a ver Provérbios 
por um ângulo de fé e também filosófico; 
vamos imaginar que seja Jesus relatando 
esse livro, e quando Ele cita o Pai,  está 
falando de Deus.  Pois em seu ministério,  
Jesus declara o tempo todo que tudo o que 
Ele fala e faz é o Pai que está agindo através EXORTAÇÃO PARA ADQUIRIR 
Dele.SABEDORIA E APARTAR-SE DO 

CAMINHO DOS ÍMPIOS
Esse texto de Provérbios acima é bem 
claro:  São orientações de um Pai que se Provérbios 4: 1 ao 8 - Ouvi, filhos, a 
importa com seu filho e tem planos de ver instrução do pai, e estai atentos para 
esse filho sendo abençoado e honrado por conhecerdes o entendimento. Pois eu vos 
viver uma vida de forma sábia.  E esse Pai dou boa doutrina; não abandoneis o meu 
diz que viver uma vida de sabedoria deve ensino. Quando eu era filho aos pés de meu 
ser o principal objetivo para o seu filho, pai, tenro e único em estima diante de 
pois está sempre visando o bem dele.  Pois minha mãe, ele me ensinava, e me dizia: 
é assim que devemos ver o Senhor para Retenha o teu coração as minhas palavras; 
conosco, por isso devemos parar de viver guarda os meus mandamentos, e vive. 
de qualquer maneira e passarmos a A d q u i r e  a  s a b e d o r i a ,  a d q u i r e  o  
estabelecer em nosso estilo de vida uma entendimento; não te esqueças, e nem te 
postura mais sóbria e nobre em cada desvies das palavras da minha boca. Não a 
atitude, e nas palavras para com os que abandones, e ela te guardará; ama-a, e ela 
estão à nossa volta, a fim de despertar a te preservará. A sabedoria é a coisa 
glória de Deus para o nosso modo de vida. principal; adquire, pois, a sabedoria; sim, 

esusJ
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Podemos, sem perceber, estar vivendo de Tiago 3: 5 ao 8 - Investiguei mais de 200 
uma forma que não nos importarmos com versículos que tratam deste assunto e 
o resultado do que falamos e fazemos e, às f iquei  impressionado com tanta  
vezes, colhemos alguns frutos amargos orientação neste sentido; assim, peço que 
desta vida, porque não estamos semeando busquem de Deus tal sabedoria.)
de forma sábia. 2. Você tem alguma experiência negativa 

por não ter agido com sabedoria? ( Lucas 
1. Você costuma pensar bem antes de falar 15: 17 ao 20)
ou agir, ou age e fala por impulso daquilo 
que está sentindo? (Salmos 34: 13; Salmos 3. Você precisa de mudança? (Lucas 15: 21 
141: 3; Provérbios 4: 23; Tiago 1: 26;  ao 24)   
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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
 

O Pr. Paulo convoca a todos os 

membros para o dia 01º de novembro 

de 2015, às 9h  estarem reunidos em 

assembleia que irá tratar da eleição de 

diretoria e organização de 

departamentos 



O especialista também comenta 
que é uma injustiça separar estas 
mulheres de suas famílias. Além disso, 
elas não encontram na prisão nenhum 

A TRISTE ROTINA DAS MULHERES estímulo para distrair a mente, não 
CRISTÃS QUE ESTÃO ENCARCERADAS contam com atividades educacionais ou 
NO PAQUISTÃO de formação profissional. Elas ficam ali 

sozinhas, com seus pensamentos e suas 
"Quem pode imaginar quais são os efeitos orações. Quando adoecem não contam 
desse tipo de prisão na alma de alguém?" com muitos cuidados médicos.

Das mulheres que se encontram presas, 
no Paquistão, por perseguição religiosa, 
como no caso de Asia Bibi, algumas se 
declaram aborrecidas com Deus, pela 
situação que estão passando. Elas contam 
que existe um programa que foi 
desenvolvido nas prisões que as obriga a 
ler o Alcorão, independente de gostarem Pedidos de oração
ou não. De acordo com as autoridades, 
aquelas que guardarem uma parcela Ore para que essas mulheres sejam fortes 
significativa do que está escrito no livro, e nunca desistam da sua fé.
terão suas penas reduzidas.

Peça a Deus para que elas não se sintam 
As que se negam à prática da leitura zangadas, mas que encontrem esperanças 

recebem um tratamento ainda pior por através do Espírito Santo que habita em 
parte dos carcereiros, pois são consideradas cada uma delas.
rebeldes. Um conselheiro paquistanês, 
especialista em traumas emocionais, Ore também para que elas tenham alguma 
comenta: "Quem pode imaginar quais são os palavra de conforto quando são visitadas e 
efeitos desse tipo de prisão na alma de que, de alguma forma, recebam a palavra 
alguém? Essas mulheres são privadas de ver de Deus em seus corações.
seus próprios filhos. A dor emocional que 
elas enfrentam é muito grande". Portas Abertas - 22/10/2015

2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira – Ezequiel 01 / 02 / 03 - 5ª feira – 04 / 05 / 06
6ª feira – 07 / 08 / 09 - Sábado – 10 / 11 / 12

Domingo – 13 / 14 / 15
Período atual: Trigésima nona semana

Lamentações 01 / 02  Lamentações 03 / 04 / 05
Ezequiel 

Ezequiel Ezequiel 
Ezequiel 

PÁGINA 03

SEMANAL
DEVOCIONAL

INFORMATIVO SUA MISSÃO
__________________________________________________________________

MISSÕES
__________________________________________________________________



RESPOSTA BRANDA

completamente as atitudes.

Daquele dia em diante, o homem 
tornou-se um dos mais leais defensores do 
pastor.

Vamos considerar por um momento a 
r e s p o s t a  d o  p a s t o r.  S e u  t o m  é  
conciliatório, mas de forma alguma se A resposta branda desvia o furor, 
rende às acusações do crítico. Reconhece, mas a palavra dura suscita a ira. Pv. 15:1.
entretanto, que necessitaria da ajuda do 
c r í t i c o  s e  a s  a c u s a ç õ e s  f o s s e m  Não faz muito tempo, li acerca de um 
verdadeiras.pastor que se havia mudado para um novo 

distrito e descobriu que um dos membros 
Da parte de alguns homens, essa de sua igreja parecia decidido a encontrar 

resposta poderia ser interpretada como defeitos em tudo o que ele fazia. A 
sinal de arrogância, até mesmo de princípio, o pastor procurou desconhecer 
sarcasmo. Mas evidentemente o crítico as críticas, mas o homem não ficou 
sabia no fundo do coração que seu pastor contente em ser ignorado. Um dia, o 
era diferente. Será que isso se deveu às pastor recebeu uma carta especialmente 
pacientes tentativas do pastor no sentido cáustica, repleta de acusações. A maioria 
de ignorar as críticas? Não sei, mas sei que delas era falsa e as outras, completamente 
a maioria dos seres humanos se dispõe a desproporcionadas em relação com os 
ajudar quando alguém pede um favor.fatos.

O pastor não podia mais ignorar seu 
crítico. Percebeu diante de si um 
problema que devia ser resolvido. Sabia 
que não podia refutar as injuriosas 
acusações uma por uma; no entanto, antes 
de responder, orou por sabedoria 
celestial. Foi impressionado a escrever ao 
seu crítico uma carta de cinco palavras: 

"Por favor, ore por mim."

O efeito daquele simples pedido foi 
nada menos que miraculoso. Tocou o 
coração do crítico e lhe alterou 
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APRENDENDO A SER SÁBIO

EXORTAÇÃO PARA ADQUIRIR 
SABEDORIA E APARTAR-SE DO 
CAMINHO DOS ÍMPIOS

dormem, se não fizerem o mal, e foge deles o 
sono se não fizerem tropeçar alguém.  
Porque comem o pão da impiedade, e 
bebem o vinho da violência. Mas a vereda 
dos justos é como a luz da aurora que vai 
brilhando mais e mais até ser dia perfeito.”

Queridos discípulos, gostaria de fazer 
uma pergunta a vocês: Sabem qual é a 
intenção de Deus para cada um de seus 
filhos?

Resposta: Deus ama cada ímpio e 
deseja que todos se covertam a Jesus e se 

Provérbios 4: 9 a 18 - “Ela dará à tua tornem filhos de Deus (João 1: 12).
cabeça uma grinalda de graça; e uma coroa 
de glória te entregará. Ouve filho meu, e Deus ama cada pessoa que aceita a 
aceita as minhas palavras, para que se Cristo como salvador e os trata como 
multipliquem os anos da tua vida. Eu te filhos, e como um bom Pai, Ele tem o 
ensinei o caminho da sabedoria; guiei-te melhor para os seus filhos.  Porém, Deus é 
pelas veredas da retidão. Quando andares, justo e bom e Ele jamais ira derramar 
não se embaraçarão os teus passos; e se sobre os seus filhos as bênçãos que Ele 
correres, não tropeçará. Apega-te à deseja sem que seus filhos alcancem a 
instrução e não a largues; guarda-a, legalidade para estarem sempre na 
porque ela é a tua vida. Não entres na posição certa, a fim de receber tudo que 
vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho Ele tem para dar (Jó 36:7, Salmos 5:12, 
dos maus. Evita-o, não passes por ele; Filipenses 4:8, Hebreus 10:3 - foram 
desvia-te dele e passa de largo. Pois não pesquisados mais de 200 versículos 
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confirmando a mesma intenção).

P re c i s a m o s  c o m p re e n d e r  q u e  
ninguém perfeito, mas é possível andar 
debaixo da graça de Deus e numa total 
dependência do Senhor, sabendo que não CRIANÇAS INDÍGENAS ENCONTRAM 
somos justificados pelos nossos próprios REFÚGIO EM ESCOLA CRISTÃ
atos, mas pela fé na obra redentora de 
Cristo (Romanos 3:22―26, Romanos 5:1, "Instrua a criança segundo os objetivos 
1 Coríntios 2:1―5 e mais de 200 que você tem para ela, e mesmo com o 
versículos no Novo Testamento).  passar dos anos não se desviará deles." 
Precisamos viver conectados com o Provérbios 22.6
Senhor numa total dependência e 
confiança (Salmos 37:5, Hebreus 11:6), Nas comunidades indígenas,  o 
viver em justiça e estar confiadamente na cristianismo é regularmente desprezado e 
obra redentora que Cristo realizou na rejeitado. Nos cultos religiosos sempre a 
cruz.  Assim, precisamos entender que oposição ao cristianismo é demonstrada 
nem tudo sairá do nosso jeito, mas todas de alguma forma, como por exemplo, o uso 
as coisas cooperam para o bem dos que d e  f i t a s  a m a r ra d a s  a o s  p u l s o s ,  
amam a Deus, daqueles que são chamados simbolizando a devoção às divindades 
segundo o Seu propósito. tribais. As escolas indígenas exigem que 

os alunos se envolvam em bruxaria e 
1. Você acha que seu jeito de viver, modo outras formas de feitiçaria, como parte da 
de pensar e agir agrada a Deus? grade curricular. Estudantes cristãos são 
(Provérbios 3:5―8) ridicularizados pelos seus pares e pelos 

professores, e muitos pais cristãos optam 
2. Você se sente superior a alguém que por tirar seus filhos das escolas 
está em pecado? (1 João 3:11―16) tradicionais, porque o ensino vai contra os 

princípios bíblicos. Mas, geralmente, não 
3. O que é verdadeiramente um ato de há outra opção de escolaridade.
amor e bondade para você? (Gálatas 5:22)

Diante deste cenário opressor, em uma 
Obs.: Ajudem-me na campanha de uma pequena aldeia no norte de um país da 
tonelada de alimentos por mês, por favor.  América Latina, Deus levantou Felipe*, um 

QUARTAS-FEIRAS - 20h Culto de Estudos Bíblicos

DOMINGOS - 09h Programa de Qualidade de Vida /

Culto de Celebração – 19h30

SEGUNDAS-FEIRAS - 20h Seminário EETAD
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cristão indígena que reconheceu as de feitiçaria aplicados pelos médicos 
necessidades dos irmãos locais e tribais os serviços de saúde foram 
procurou criar uma escola cristã para as negados a eles. Por isso, em parceria com 
crianças da localidade. Atingir essa meta uma igreja de Bogotá e outra missão, a 
não foi nada fácil. Ele enfrentou uma Portas Abertas ajudou a patrocinar uma 
g ra n d e  o p o s i ç ã o  p o r  p a r t e  d a s  "brigada de saúde" de uma semana na 
autoridades. Além disso, ele foi incapaz de escola, fornecendo assistência médica 
contratar professores para a escola para os cristãos na comunidade.
porque o Estado se recusou a pagar os 
salários. Portas Abertas, 30 out 2015

*Nome alterado por motivos de segurança.
Apesar destes desafios, os esforços de 

Felipe foram bem-sucedidos. Por meio do 
apoio financeiro da Portas Abertas, ele foi 
capaz de obter materiais de construção 
para construir o prédio da escola. O 
Senhor também enviou uma equipe de 
obreiros cristãos para cuidar dos alunos. A 
esperança de Felipe é que a escola se 
torne, em breve, autossuficiente. Ele 
recrutou vários dos pais dos alunos para 
um projeto agrícola voltado à produção de 
café orgânico. O dinheiro levantado com a 
venda do produto serviu para pagar 
salários de dois novos professores. Até a 
autossuficiência ser atingida, a Portas 
Abertas continuará apoiando Felipe e a 
escola, fornecendo fundos para os salários 
dos professores, material escolar e 
manutenção do projeto agrícola.

Outro desafio encontrado pela 
comunidade indígena cristã, é na área de 
saúde. Como os cristãos rejeitam os rituais 

2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira – Ezequiel 22 / 23 / 24 - 5ª feira – Ezequiel 25 / 26 / 27
6ª feira – Ezequiel 28 / 29 / 30 - Sábado – Ezequiel 31 / 32 / 33

Domingo – Ezequiel 34 / 35 / 36
Período atual: Quadragésima semana

Ezequiel Ezequiel 16 / 17 / 18  19 / 20 / 21
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01/nov - Izabella Nunes

02/11 - Pr. Jorge "Lói" Mendonça

04/nov - Vitor Barbosa

07/nov - Almir Branco

09/nov - Rosania Nunes

12/nov - Venâncio Silva

15/nov - Pra. Adeilda Almeida

15/nov - Sônia Lobo

15/nov - Antônio José de Almeida

17/nov - Gabriel Abdala

17/nov - Larissa Carvalho

19/nov - Desireé Lacerda

23/nov - Pr. José Eduardo Garcia

24/nov - Katherine Alves

28/nov - Marzio Sampaio



medalha? O que minha mãe iria achar 
disso?

Honra, ética e vergonha na cara são 
princípios passados de geração em 

ÉTICA E VERGONHA NA CARA geração. Não deixe esses princípios se 
percam! 

Em uma corrida de Cross-country, 
o queniano Abel Muttai estava a poucos O meu sonho é que um dia 
metros da linha de chegada, quando se p o s s a m o s  t e r  u m  t i p o  d e  v i d a  
confundiu com a sinalização, pensando comunitária, em que a pergunta feita pelo 
que já havia completado a prova. Logo jornalista não seja mesmo entendida, pois 
atrás, vinha o espanhol Iván Anaya que, não pensou que houvesse outra coisa a ser 
vendo a situação, começou a gritar para feita do que aquilo feito por ele. 
que o queniano ficasse atento, mas Muttai 
não entendia o que o colega dizia. O Mário Sérgio Cortella
espanhol, então, o empurrou em direção à Texto adaptado por Anéria Lima
vitória. 

Um jornalista perguntou a Iván: 

—Por que o senhor fez isso?

I vá n  re s p o n d e u  c o m  o u t ra  
pergunta: 

—Isso o que? (Ele não havia 
entendido a pergunta).

— Por que o senhor deixou o 
queniano ganhar?

— Eu não o deixei ganhar, ele ia 
ganhar.

— Mas o senhor podia ter ganhado!

— Mas qual seria o mérito da 
minha vitória? Qual seria a honra dessa 
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APRENDENDO A SER SÁBIO

EXORTAÇÃO PARA ADQUIRIR 
SABEDORIA E APARTAR-SE DO 
CAMINHO DOS ÍMPIOS

tropeçou ao praticar da maldade, pois está 
em trevas. Mas os que temem ao Senhor, 
vivem na luz e o Senhor os guia e os guarda 
de todo mal.  

 No coração está a fonte dos desejos e 
das decisões.  Seguir a Deus e conhecer os 
seus caminhos, requer uma firme decisão 
de permanecermos dedicados a Ele, 
buscando em primeiro lugar o seu Reino e 
a sua justiça (Mt 6:33).

Se a nossa fome e sede por Deus e pelo 
Provérbios 4:19 ao 23 – “O caminho dos seu reino esfriar, devemos reavaliar 
perversos é como a escuridão; nem sabem nossas prioridades,  admitir  com 
eles em que tropeçam.   Filho meu, atenta honestidade a nossa frieza e orar 
para as minhas palavras; aos meus fervorosamente por uma renovação do 
ensinamentos inclina os ouvidos.   Não os nosso anseio por Deus e por sua graça. 
deixes apartar-se dos teus olhos; guarda-os Deixar de “guardar” o nosso coração nos 
no mais íntimo do teu coração.   Porque são fará sair do caminho seguro e cair numa 
vida para quem os acha e saúde, para o seu armadilha destruidora (Provérbios 7:24-
corpo.  Sobre tudo o que se deve guardar, 27). Vigiando o nosso coração com toda 
guarda o coração, porque dele procedem às diligência, teremos caminhos aplainados 
fontes da vida”. pela graça e bondade de Deus.

O homem mau desconhece os O zelo pela verdade e pela retidão e a 
princípios divinos que regem o mundo repulsa ao mal, podem ser expressos por 
espiritual;  assim, desconhece que atos de bondade (Lc 7:37-50), ou pela 
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repreensão e  correção do mal (Mt sentimentos que brotam no seu interior e 
21:12,13). que você sabe que não são de Deus? (1 

Coríntios 11: 28)
Não podemos deixar o inimigo fazer 

em nosso coração um ninho de 2. Você conduz a sua vida com prudência, 
sentimentos que fogem dos propósitos de buscando de Deus a direção certa das 
Deus, pois não podemos esquecer-nos dos coisas que sente e que pensa, ou deixa a 
frutos do Espírito (Gálatas 5: 22 e 23), que vida te levar? (Mateus 7: 24)
são  provenientes de um coração cheio do 
Espírito Santo. 3. Você ainda tem sentimentos que podem 

desagradar a Deus? (Colossenses 3: 1 ao 
1. Você coloca em julgamento os 6)  

QUARTAS-FEIRAS - 20h Culto de Estudos Bíblicos

DOMINGOS - 09h Programa de Qualidade de Vida /

Culto de Celebração – 19h30

SEGUNDAS-FEIRAS - 20h Seminário EETAD
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montanhas. A vila no final da estrada 
parece calma, mas tem sido bem menos 
pacífica durante os últimos meses.

Estado Islâmico (EI)
VILA CUIDA DE REFUGIADOS:
"NUNCA NOS SENTIMOS No refeitório local, uma senhora faz os 
COMO ESTRANHOS AQUI" primeiros preparativos para as refeições 

d o  d i a .  N o  m e n u  h á  s a l a d a s ,  
hambúrgueres e batatas fritas. Ela relata 
sobre os terríveis dias que o Estado 
Islâmico estava ameaçando sua cidade no 
verão passado. "Nós tivemos que fechar a 

Como lanchonete durante três dias por causa da 
você reagiria se encontrasse refugiados da situação. A maioria das pessoas fugiram 
cidade vizinha na porta de sua casa ou estavam se preparando para escapar 
durante a noite? Centenas de aldeias da invasão. Realmente pensei que esse era 
cristãs na área de Duhok, no Iraque, se o fim do nosso tempo aqui e a falência da 
depararam com essa situação. É quase nossa cafeteria."
primavera e os vales estão verdes, 
enquanto ainda há neve nos topos das Depois tornou-se claro que o grupo 

Esta é a história de uma aldeia que 
pratica o mandamento de amar o 

próximo como a si mesmo

(06 nov 2015, IRAQUE E SÍRIA) 



não iria assumir a aldeia, assim 75% dos família estendeu uma tenda acolchoada 
moradores retornou. Ao mesmo tempo, os para manter-se aquecida. "Os moradores 
refugiados de outras regiões invadidas trouxeram tudo o que precisávamos: 
pelo EI encontram refúgio nos vários alimentos, colchões, tudo. Fomos 
edifícios públicos da cidade. Apesar dessa amparados e cuidados, embora não 
situação, o prefeito da cidade diz que pertençamos à uma religião". Depois do 
nunca viu os refugiados como um fardo. que aconteceu no Monte Sinjar, a família 
"Somos todos iguais, somos todos diz que nunca mais vai se sentir segura no 
humanos. Sabíamos que tínhamos que Iraque. Um tio já está organizando a 
cuidar de nossos companheiros, sejam emigração deles.
eles cristãos como nós, ou de outra 
religião”, explica. A ajuda emergencial com roupas, 

agasalhos, cobertores, e distribuição de 
Fora da aldeia, roupas são estendidas comida e água, têm o apoio da Portas 

para secar dentro de uma clínica. Dois Abertas Internacional, por meio da igreja 
jovens estão na porta. Eles fugiram com local e parceiros do mundo todo. Isso só é 
sua família da aldeia vizinha e confirmam possível por meio de sua oração, e se 
as palavras do prefeito. "Os aldeões têm fazendo presente pela sua contribuição. 
sido muito amáveis conosco. Nunca nos Para saber mais sobre essa e outras 
sentimos como estranhos aqui. Porque campanhas, acesse a página do Portas 
todos nós somos cristãos, sentimo-nos em Abertas.
casa”. A casa improvisada é simples, mas 
apresenta algum conforto. Uma pequena 
sala com algumas camas, colchões e uma 
televisão. “Nós contornamos a situação, 

Todos os dias, vemos e ouvimos nos mas não sabemos sobre o futuro. É difícil 
meios de comunicação histórias de encontrar emprego e não podemos viver 
refugiados, e sabemos que eles precisam na clínica para sempre”, diz um deles.
de nossa ajuda e de nossas orações. É por 
esse motivo que convidamos você a Fora da cidade, o cenário não muda 
participar do muito. Famílias de refugiados dividem a 

 (DIP), um dia de intercessão região. Eles também dizem que nunca se 
pelos cristãos perseguidos ao redor do sentiram como estranhos na aldeia. 
mundo. Vivendo em uma casa em construção, 

abandonada pelo antigo proprietário, a 

Esperança para a igreja no Iraque e 
Síria

Domingo da Igreja 
Perseguida

Portas Abertas

2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira – Ezequiel 43 / 44 / 45 - 5ª feira – Ezequiel 46 / 47 / 48

6ª feira – Daniel 01 / 02 / 03 - Sábado – Daniel 04 / 04 / 06
Domingo – Daniel 07 / 08 / 09

Período atual: Quadragésima primeira semana

Ezequiel 37 / 38 / 39 Ezequiel 40 / 41 / 42

PÁGINA 03

SEMANAL
DEVOCIONAL

INFORMATIVO SUA MISSÃO



JULGENTOS HUMANOS TÊM FALHAS

rabiscos infantis. Pediu que ele os 
analisasse.

Depois de esquadrinhar cuidadosamente 
o texto, o culto homem concluiu que a 
criança era mentalmente retardada; mas 
ele quis ser diplomático e perguntou:

“Não julgueis, para que não sejais 
julgados. Pois com o critério com que ― A senhora é a mãe da criança?

julgardes, sereis julgados; e com a medida 
com que tiverdes medido vos medirão ― Não, eu não tenho laço nenhum de 

também”. Mt. 7:1 e 2. parentesco com ele ― respondeu a 
senhora.

A Bíblia Viva traduz a primeira parte desse 
texto da seguinte maneira:  "Não ― Ótimo.
critiquem, e assim vocês não serão 
criticados!" Em geral isso pode ser A testa de Balzac enrugou-se. Ele 
verdade, mas há exceções. Algumas perguntava a si mesmo: "Como posso ser 
pessoas que nunca condescendem com a bondoso e ainda assim contar a verdade?" 
crítica aos outros, são criticadas pelos A franqueza venceu.
outros assim mesmo. A Bíblia na 
Linguagem de Hoje diz: "Não julguem os ― A escrita dessa criança dá todos os 
outros para não serem julgados por Deus". indícios de imbecilidade. Temo que o 
Isso está mais próximo da verdade, mas menino nunca se torne grande coisa na 
acho que a Edição Revista e Atualizada vida, se é que vai ser alguém.
tem o melhor texto.

― Mas, senhor ― protestou a mulher ― 
Um dos casos mais incríveis  de esses rabiscos são seus. O senhor não 
julgamento errado de que já ouvi falar, foi reconhece a letra? Esse caderno foi seu, 
feito por Honoré de Balzac, o prolífico quando frequentava a escola de Vendôme.
romancista francês. Além de escrever 
romances, ele se considerava um perito Os julgamentos humanos são falíveis e 
em grafologia ― o estudo (não, não é isso é especialmente verdade no que se 
ciência) de textos escritos à mão para refere aos motivos. Só Deus pode ler o 
determinar o caráter e a personalidade de coração; você e eu não podemos (1Sm. 
uma pessoa. 16:7). Não é surpreendente, portanto, que 

condenemos a nós mesmos quando 
Certo dia, uma senhora levou ao grande julgamos os outros em questões nas quais 
escritor um caderno que continha uns não somos competentes.
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APRENDENDO A SER SÁBIO

EXORTAÇÃO PARA ADQUIRIR 
SABEDORIA E APARTAR-SE DO 
CAMINHO DOS ÍMPIOS

matar como uma arma perigosa como 
podem dar vida.  Mas devemos atentar 
que, sem a direção do Senhor, é inviável 
nossos lábios se tornarem armas 
poderosas para gerar vida por onde 
passarmos, pois todo cristão deveria ser 
um agente de Deus para deixar um rastro 
de alegria e vida por onde passar.

O texto também nos orienta a olhar para 
f r e n t e ;  i s s o  s i g n i f i c a  q u e  f i c a r  
direcionando nossa mente para o 
passado, não nos leva a lugar nenhum, e 
pior, poderá nos levar ao sofrimento. E 

Provérbios 4: 24 ao 27 - Desvia de ti a como não podemos voltar para consertar 
malignidade da boca, e alonga de ti a nada, então vamos olhar para frente de 
perversidade dos lábios. Dirijam-se os teus forma ponderada, isto é, de forma 
olhos para frente, e olhem as tuas ajuizada.  Isso significa que o tempo que 
pálpebras diretamente diante de ti. eu gastaria me lastimando com o passado, 
Pondera a vereda de teus pés, e serão deve ser empregado em olhar para a 
seguros todos os teus caminhos. Não frente, focando em um alvo saudável, justo 
declines nem para a direita nem para a e produtivo, de forma ajuizada e 
esquerda; retira o teu pé do mal. equilibrada.

Amados, esse texto nos traz algo precioso Dessa forma, andaremos de modo seguro 
para nosso crescimento, pois ele começa e bem direcionado, nunca esquecendo que 
nos orientando a ter cuidado com as só em Jesus e na força do seu Espírito 
palavras, pois palavras podem tanto alcançaremos lugares seguros, fortes e 

esusJ
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saudáveis. Mas para isso não poderemos 2. Qual o rastro que você deixa por onde 
ser guiados por nossos desejos, vaidades, você passa?  Em seu lar, o que pensam de 
e sentimentos carnais, pois são elementos você? Como está a sua moral em casa? 
motivadores da destruição. (Gálatas 6: 2 ao 10)

1. Você fala sem analisar as consequências 3. Você já estabeleceu seus alvos e metas 
que podem causar as suas palavras? de vida? E eles são fundamentados em 
(Tiago 3: 1 ao 6) quê? (1 Coríntios 1: 25 ao 31)       
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igreja consegue sobreviver nesse 
contexto. Mas um líder religioso de Bagdá, 
disse que é necessário perguntar “o que” a 
igreja livre pode fazer para ajudar a igreja 
perseguida? “Cristãos do mundo todo 
e s t ã o  a s s i s t i n d o  a o s  ú l t i m o s  

LÍDER RELIGIOSO DIZ QUE acontecimentos, e o que fazem sobre 
A IGREJA LIVRE PRECISA isso?”, questiona o líder e continua.
AJUDAR A IGREJA PERSEGUIDA

“Apesar de tanta violência, tentamos 
«Por favor, cristãos, acordem!» viver nossas vidas normalmente. Nós 

trabalhamos, buscamos nossos filhos na 
Com a atenção do mundo voltada para o escola, vamos visitar nossas famílias e 

Iraque, em especial para a região de amigos. Todas as noites, temos atividades 
Mossul, a terceira maior cidade do país, na igreja e a maioria dos membros 
muitas pessoas se esqueceram de que a participa do ministério. Além das tristes 
guerra também continua em Bagdá. No imagens de bombas caindo, nós também 
ano passado, 76 pessoas foram mortas em assistimos TV. Apesar das dificuldades, 
um dos ataques à bomba mais mortais dos nós encontramos pessoas bondosas nas 
últimos dez anos. Além disso, vários ruas”, comenta ele.
cristãos foram sequestrados nos últimos 
meses, e alguns foram mortos. Segundo o líder, não é que tudo isso não 

esteja afetando a emoção dos seguidores 
Muitos questionam sobre “como” uma de Cristo, mas a guerra é uma realidade 



em Bagdá, e eles precisam ser fortes. confiamos as demais coisas a Deus”. E o 
“Cada um tem a sua história triste para líder finaliza fazendo um pedido: “Eu 
contar,  de  perda,  perseguição e  gostaria de dizer a todos vocês, cristãos, 
discriminação. O nosso povo precisa de do mundo todo, 'por favor, acordem'. Nós, 
cura interior, então nós treinamos os no Iraque, estamos precisando de ajuda e 
jovens e animamos a todos. É claro que de orações. Lembrem-se de nós”.
isso não é o suficiente, mas nós fazemos o 
que está ao alcance das nossas mãos e Abertas 12/nov/2015Portas 

2ª feira – - 3ª feira – 
4ª feira –  04 / 05 / 06 - 5ª feira –  07 / 08 / 09

6ª feira –  10 / 11 / 12 - Sábado –  13 / 14
Domingo – Joel 

Período atual: Quadragésima segunda semana

Daniel 01 / 02 / 03
Oséias Oséias

Oséias Oséias
01 / 02 / 03

10 / 11 / 12 Oséias 
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VILAS INDIANAS SÃO ATACADAS pau. Muitos ficaram inconscientes e 
E CRISTÃOS SOFREM COM A VIOLÊNCIA outros foram forçados a assinar 

documentos, onde declaravam abandonar 
Extremistas hindus tentam a prática do cristianismo.

prejudicar as atividades das igrejas

Vários cristãos foram hospitalizados e 
outros forçados a voltar para o hinduísmo, 
depois de um ataque na vila Chhattisgarh, 
que fica na região central da Índia.  Os 
responsáveis pelo ataque foram vários 
extremistas hindus.

Uma das vítimas conversou com um 
Os cristãos da Igreja Pentecostal analista de perseguição da Portas Abertas, 

Independente, em Kohkameta, também e disse: “havia 35 pessoas na igreja, 
foram atacados no mês passado, durante incluindo crianças. Durante a oração, eles 
um culto que acontecia pela manhã. apareceram e começaram a bater em 
Informações locais apontam para uma todos, com muita violência”. A situação 
conspiração dos aldeões para acabar com está ficando cada vez mais complicada 
as atividades cristãs naquele lugar. para os cristãos que vivem nas aldeias da 

Índia e o número dos ataques aumentou 
O s  m e m b ro s  d a  i g re j a  fo ra m  recentemente. Interceda por eles.

arrastados para fora e espancados com 
armas improvisadas, como pedaços de Portas Abertas 11/nov/2015



M a s  o s  c r i s t ã o s  f o r a m  a l é m .  
Prepararam um suntuoso banquete e 
c o nv i d a r a m  s e u s  e x - i n i m i g o s  a  
participarem da refeição com eles. Ao final 
do banquete, um dos chefes pagãos 
colocou-se em pé e disse que, por causa 

BEM-AVENTURADOS daquela inesperada bondade, ele havia 
OS MISERICORDIOSOS decidido tornar-se um seguidor de Cristo. 

Outros fizeram o mesmo e dentro de 
alguns dias todos os ídolos pagãos na ilha 

Bem-aventurados os misericordiosos, deles foram destruídos, resultando na 
porque alcançarão misericórdia. Mt. 5:7 conversão do povo ao cristianismo.

A misericórdia que será alcançada 
Tamatoe, rei de Huahiné (uma ilha pelos misericordiosos segundo nosso 

cerca de 80 milhas náuticas a noroeste do tex to ,  n ã o  é  n e c e s s a r i a m e n te  a  
Taiti), tornou-se cristão em 1818, como misericórdia que os outros demonstram 
resultado do trabalho de missionários da para conosco em retribuição àquela que 
Sociedade Missionária de Londres. Alguns estendemos a eles. Com freqüência, as 
dos vizinhos pagãos de Tamatoe, numa "ternas misericórdias" dos outros são na 
ilha próxima, odiavam o cristianismo e verdade "cruéis". Pv. 12:10. Assim, uma 
decidiram queimar Tamatoe vivo, junto tradução melhor de nosso verso 
com alguns dos que se haviam tornado provavelmente seja: "Felizes são os que 
cristãos juntamente com ele. têm misericórdia dos outros; Deus terá 

misericórdia deles."
A conspiração foi descoberta pelos 

cristãos e um bando deles escondeu-se Esse é o tipo de favor imerecido de que 
perto da praia. Quando os inimigos todos nós precisamos; em certo sentido, 
saltaram das canoas, no escuro, foram somos "inimigos" de Deus (Rm. 5:10), e 
desarmados sem sofrer nenhum dano Ele tem misericórdia de nós na mesma 
físico. Agora sem armas, os pagãos tinham medida em que revelamos misericórdia 
a certeza de que seriam executados de ao nosso próximo. Esse é o mesmo 
maneira cruel. Podemos imaginar a princípio do perdão: Deus nos perdoa os 
surpresa deles quando Tamatoe e seus erros assim como nós perdoamos os erros 
companheiros cristãos passaram a tratá- dos nossos semelhantes (Mt. 6:12). Os 
los bem, explicando que Jesus ensinara cristãos de Huahiné aprenderam e 
Seus seguidores a serem bondosos com os p o s te r i o r m e n te  p ra t i c a ra m  e s s e  
inimigos. princípio.
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APRENDENDO A SER SÁBIO

EXORTAÇÃO PARA ADQUIRIR 
SABEDORIA E APARTAR-SE DO 
CAMINHO DOS ÍMPIOS

precisamos ficar atentos à expressão, como 
se fosse a de um pai apaixonado que está 
quase suplicando ao filho que o obedeça.

Este pai está exortando de forma a 
motivar o filho para  que ele seja uma pessoa 
sensata, sábia e de poucas palavras. E 
também que ele não se deixe levar pelos 
caminhos das armadilhas deste mundo, que 
conduz a uma vigilância acirrada sobre as 
questões sexuais, pois esse Pai sabe que cair 
nos banquetes oferecidos pelo inimigo 
resultará em muita dor e sofrimento, pois 
vivemos desapercebidamente sem visão 

Provérbios 5: 1 ao 7 - Filho meu, atende à espiritual, porque não andamos conectados 
minha sabedoria; inclina teu ouvido à minha com o Espírito Santo como deveríamos.  
prudência; para que observes a discrição, e Muitas vezes vivemos, agimos e tomamos 
os teus lábios guardem o conhecimento. atitudes sem reparar os laços dos inimigos 
Porque os lábios da mulher licenciosa que estão à nossa volta, e  sem perceber 
destilam mel, e a sua boca é mais macia do ficamos atraídos por fortes influências que 
que o azeite; mas o seu fim é amargoso como nos atraem, pois a nossa natureza caída 
o absinto, agudo como a espada de dois assume o controle das nossas decisões e não 
gumes. Os seus pés descem à morte; os seus nos damos conta disso.
passos seguem no caminho do Seol. Ela não 
pondera a vereda da vida; incertos são os Queridos, no texto acima onde está 
seus caminhos, e ela o ignora. Agora, pois, sublinhado há um clamor para ouvir a voz do 
filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das Pai e não nos desviarmos da Sua palavra, 
palavras da minha boca. porque a falta de sensibilidade, de audição 

espiritual e o fato de não nos apercebermos 
Quando lemos o texto acima, da influência maligna fazem com que nos 
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afastemos do caminho certo. 1. Você já ouviu a voz de Deus falar em seu 
Espírito? (Romanos 8: 26)

Amados, quando estamos ligados ao 
Senhor não sentimos somente a sua presença, 2. Já conseguiu perceber quando você está 
mas o Senhor nos permite ver e sentir as num laço do inimigo? (1 Pedro 5: 8)
influências malignas que tentam nos 
aprisionar. 3. Você sabe o que Deus fez para não te 

perder? (Romanos 8: 31 ao 39)
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1.500 cruzes foram retiradas de ambientes 
religiosos, por simbolizarem a fé cristã e 
mais de 400 igrejas foram completamente 
demolidas.

Tudo é controlado na China, tantos as CAMPANHAS ANTICRISTÃS
igrejas quanto os meios de comunicação. Na SÃO REALIZADAS COM 
realidade, não existe uma sociedade aberta e MAIS INTENSIDADE
livre, mas os cristãos que vivem lá estão 
dispostos a pagar o alto preço desse desafio. "Tudo é controlado na China, tantos 
De acordo com os relatórios da Portas as igrejas quanto os meios de 
Abertas: "um jornalista e vinte famílias que comunicação"
foram contra a remoção das cruzes, foram 
colocados na 'prisão negra', onde as pessoas Mao Tsé-Tung foi um político 
sofrem tortura física e mental. Ore por estes revolucionário chinês, líder comunista e um 
cristãos.marxista fervoroso.

Portas Abertas, 19 nov 2015Liderou a Revolução Chinesa e foi o 
arquiteto e fundador da República Popular da 
China, governando o país desde a sua 
criação, em 1949, até sua morte em 1976. Ele 
costumava chamar a religião de "veneno" e 
que era necessário erradicá-la.

O atual governo chinês não diz 
publicamente que tem a mesma atitude em 
relação à religião. Os líderes repetem 
constantemente que desejam criar uma 
'sociedade aberta e livre'. No entanto, suas 
ações recentes sugerem exatamente o 
oposto.

A cidade de Wenzhou, que faz parte 
da província de Zhejiang, na China, tem 
experimentado uma campanha anticristã 
maciça e inédita nos últimos tempos. Mais de 

2ª feira – Amós 
 - 5ª feira – Obadias 1

6ª feira – Jonas 01 / 02 / 03 / 04 - Sábado – Miquéias 01 /02 / 03
Domingo –  04 / 05 / 06 / 07

Período atual: Quadragésima quarta semana

01 / 02 / 03 - 3ª feira – Amós  04 / 04 / 06
4ª feira – Amós  07 / 08 / 09

Miquéias
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RAABE

ao saírem de sua casa, quando ela mesma os 
havia escondido no teto da casa (Js. 2:4-6).

Aqui vem a surpresa. Ao contrário de 
seus compatriotas, ela reconheceu Jeová 
como "Deus em cima nos céus e embaixo na 
terra" (verso 11). E a maior de todas as 
surpresas: através da descendência dessa ex-
meretriz, veio o Filho unigênito de Deus (Mt. 

“O Senhor, ao registrar os povos, dirá: 
1:1-16)!

Este nasceu lá”.
Sl. 87:4 e 6.

Se, mesmo não desculpando o 
pecado, Deus leva em conta as circunstâncias 

Raabe foi a prostituta de Jericó que 
que moldaram a vida de uma pessoa, 

escondeu os dois espias. Conforme a tradição 
deveríamos nós ser menos compassivos ao 

judaica, ela se casou com um deles depois da 
julgar os outros? Quão gratos podemos ser 

queda da cidade. Se isso é verdade, o nome 
porque, no dia do final ajuste de contas, um 

dele era Salmon (ver  Mt. 1:5).
misericordioso Pai celeste leva em 
consideração o fato de que "este [ou esta] 

Dizem que a prostituição é a mais 
nasceu lá"! Em Jericó, talvez?

antiga profissão do mundo. Mas isso não a 
torna uma ocupação honrosa. A maioria das 
pessoas a considera uma destruidora do 
tecido moral da família e da sociedade.

Como é que começa a prostituição? 
Estudos sociológicos revelam que a grande 
maioria das meninas que se tornam 
prostitutas foram iniciadas em sua carreira 
ainda crianças, por homens que eram seus 
parentes próximos e abusavam delas - tios, 
irmãos, pais e até avôs! Calcula-se que 75 por 
cento das prostitutas foram vítimas desses 
abusos na infância.

É difícil imaginar que Deus tenha tido 
alguma coisa a ver com uma casa de má 
fama, ou que tivesse cooperado com Seu 
povo que usou um desses estabelecimentos 
como esconderijo. Mas isso não é tudo. Além 
de ser prostituta, Raabe era mentirosa. Disse 
que não sabia para onde os espias tinham ido 
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APRENDENDO A SER SÁBIO

quem segue conselhos da palavra de Deus se 
fartará de bens e das bênçãos do Senhor. 
Deus ama abençoar Seus filhos que andam 
na obediência, mas também disciplina os que 
desobedecem, pois os ama. Como é bom ver 
os filhos obedientes de Deus alcançarem 
lugares de sucesso e honra! Como Deus tem 
prazer de honrar os obedientes!ADVERTÊNCIA DAS

CONSEQUÊNCIAS DE QUEM
Mas eis a lista das consequências para quem NÃO OUVE CONSELHOS
desobedece:

Texto: Provérbios 5. 8 a 14. 
(1) “Estranhos se fartarão com os bens e seus 
trabalhos na casa do estrangeiro”. Um 

“Afasta para longe dela o teu caminho, e não 
exemplo das consequências: um viciado foi 

te aproximes da porta da sua casa; para que 
preso, era casado com uma mulher linda e 

não dês a outros a tua honra, nem os teus anos 
tinha uma filha. Pegou cinco anos. No final 

a cruéis; para que não se fartem os estranhos 
de um ano, sua esposa jovem não suportou e 

dos teus bens, e não entrem os teus trabalhos 
pediu separação. Quando foi solto, sua 

na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, 
esposa tinha um novo marido, decente e 

quando se consumirem a tua carne e o teu 
trabalhador, homem amigo e carinhoso, 

corpo, e digas: Como detestei a disciplina! e 
numa casa nova e boa. Sua filha era um 

desprezou o meu coração a repreensão! e não 
exemplo. Essas são algumas possíveis 

escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos 
consequências para o desobediente, pois não 

que me instruíam inclinei o meu ouvido! 
existe bem maior que a família.

Quase cheguei à ruína completa, no meio da 
congregação e da assembleia.”

(2) “Quando se consumirem a tua carne e o 
teu corpo, e digas: Como detestei a 

Esse texto acima relata conselhos e 
disciplina! e desprezou o meu coração a 

consequências para quem não os ouve, pois 
repreensão!” Faço a seguinte pergunta: será 
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possível suportar tal dor da consequência do entre nós e a total destruição. Essa cruz é uma 
exemplo acima? Mesmo livre do cárcere, declaração de amor de Deus para todos nós.
será um eterno prisioneiro das consequências 
da desobediência. E o pior é que as dores 1. Você já desfrutou da consequência da 
trarão a soma das doenças e uma vida de obediência e por fazer o que é certo foi 
amargura. Só poderá superar se Deus fizer abençoado? (Gálatas 6. 7)
um grande milagre. Mas isso acontece na 
vida dos que se arrependem de verdade e 2. E as consequências de erros?  (Gálatas 6. 
buscam ao Senhor. 7)

(3) “E por não escutar os conselhos, quase 3. Você conseguiria a partir de hoje agir 
chega à ruína”, mas sempre haverá chance através dos conselhos do Senhor? 
para quem se arrepende, pois há uma cruz (Provérbios 5. 1)
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mente deles suas ideias fundamentalistas, 
insistindo inclusive para que o menino seja 
recrutado como soldado.

A equipe da Portas Abertas já 
providenciou uma campanha de oração, CRISTÃ FOGE DO MARIDO
onde muitas pessoas participaram, ao redor E SE REFUGIA EM IGREJA
do mundo, preocupadas com a situação da 
irmã Maysan. "Continuem orando para que o Quando Maysan* se converteu ao 
Espírito Santo toque o coração desse homem, cristianismo, ela e os filhos 
e que o ódio seja transformado pelo amor de sofreram sérias ameaças
Jesus", pede um analista de perseguição.

Maysan é uma cristã jordaniana que 
*Os nomes foram alterados por precisa viver se escondendo do marido que é 

motivos de segurança.extremamente violento. Nos últimos meses, 
ele tem sido ainda mais agressivo e faz 
graves ameaças a ela e aos filhos. Sua filha 
Munira*, ultimamente vem sofrendo com 
pesadelos fortes, com seu pai matando a 
família.

Tudo começou quando ela se 
converteu ao cristianismo. "A situação de 
Maysan ficou realmente complicada, por 

Pedidos de oraçãoisso ela e os filhos foram acolhidos pela 
igreja, por algum tempo, pois corriam risco 

Ore para que a fé de Maysan de vida. Hoje em dia, eles estão morando em 
permaneça firme e para que ela continue uma casa segura, que os próprios parentes 
depositando suas esperanças no Senhor. Peça providenciaram", explica um dos membros 
a Deus para que seus filhos possam descobrir da igreja.
a graça e o amor de Cristo, enquanto é tempo. 
Ore também pelo líder cristão que acolheu a Seus dois filhos, um menino e uma 
irmã Maysan e por todos os irmãos que a menina, ainda estão comprometidos com o 
estão ajudando nesse momento difícil.islã, porque segundo a lei, só podem escolher 

uma religião após a maioridade. Além disso, 
o pai continua investindo em colocar na Portas Abertas, 26 nov 2015
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QUAL O VALOR DA
PALAVRA DE DEUS PARA VOCÊ?

vendeu a ela um dos exemplares, sabendo 
que poderia substituí-lo.

Em dezembro de 1802, Charles 
apresentou diante da comissão da Sociedade 
de Folhetos Religiosos a urgente necessidade 
de Bíblias galesas. Naquele encontro, 
aprovou-se uma resolução que acabou 
resultando no estabelecimento da Sociedade 

Na virada do século dezenove, uma 
Bíblica Britânica e Internacional, uma 

pobre menina galesa, chamada Mary Jones, 
organização que tem promovido a venda de 

distinguiu-se na escola dominical por sua 
Bíblias a preços razoáveis em todo o mundo.

prontidão para memorizar e repetir grandes 
porções das Escrituras. A Bíblia era um livro 

Desde então, a Bíblia tem sido o livro 
raro naquele tempo. A pessoa mais próxima 

mais vendido no mundo, ano após ano. Pode 
que possuía um exemplar, morava a quase 

ser encontrada na maioria dos lares do 
quatro quilômetros da casa dela. O maior 

mundo ocidental. Infelizmente, em muitos 
desejo de Mary era ter a sua própria Bíblia 

desses lares, ela se encontra em uma 
algum dia. A fim de conseguir isso, ela 

prateleira, juntando pó.
renunciava a muitas coisas e colocava de 
parte o pouco dinheiro que economizava 

Nos dias de Jó, não havia Bíblias 
daquilo que recebia como tecelã na loja de 

como as conhecemos hoje, mas ele 
seu pai.

valorizava as palavras faladas de Deus mais 
do que o seu próprio alimento. Não 

Depois de vários anos, ela havia 
deveríamos nós valorizar a Palavra escrita de 

juntado dinheiro suficiente para comprar 
Deus do mesmo modo?

uma Bíblia. Bala, a cidade mais próxima 
onde Mary podia comprar o precioso Livro, 
ficava a 40 quilômetros de distância. 

Decidida, ela partiu caminhando 
descalça e levando os sapatos numa bolsa 
para não gastá-los. Quando chegou à casa de 
Thomas Charles, o vendedor local de 
Bíblias, ficou sabendo que ele tinha somente 
dois exemplares consigo, estando ambos 
reservados para outras pessoas.

Quando ele informou que não tinha 
Bíblias à venda, os olhos de Mary encheram-
se de lágrimas. O Sr. Charles ficou tão 
comovido com a decepção da moça que 
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APRENDENDO A SER SÁBIO

ADVERTÊNCIA DAS
CONSEQUÊNCIAS DE QUEM
NÃO OUVE CONSELHOS

O texto acima é um grande conselho para  se 
manter fiel à pessoa amada e aos princípios 
de Deus, pois quando o texto diz "beba da sua 
própria cisterna", ele está orientado que a 
pessoa se satisfaça daquilo que é seu e não 
pense no que é dos outros.  E deixa bem claro 
que se você tentar se saciar do que não é seu, 
além de não te satisfazer, o que é seu de 
direito será jogado fora, e aí você nunca mais 
terá sua própria fonte de prazer.

O texto está orientando a darmos valor ao que 
é nosso de fato e não ao que é de outrem, pois 
nos princípios mundanos você deverá 

Provérbios 5: 15 ao 21 - Bebe a água da tua 
cobiçar o que é do próximo, e os princípios 

própria cisterna, e das correntes do teu poço. 
mundanos imprimem nos insensatos valores 

Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e 
que só levam à desgraça e à destruição.  Isso 

pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti 
porque o insensato nunca imagina que 

só, e não para os estranhos juntamente 
sofrerá as consequências dos seus erros, mas 

contigo. Seja bendito o teu manancial; e 
Gálatas 6:7 foi escrito para todos os seres 

regozija-te na mulher da tua mocidade. 
humanos e ninguém ficará livre que isso se 

Como corça amorosa, e graciosa cabra 
cumpra na vida de quem quer que seja.

montês saciem-te os seus seios em todo o 
tempo; e pelo seu amor sê encantado 

Apesar do texto citar a mulher adúltera, 
perpetuamente. E por que, filho meu, 

existem homens adúlteros que estão tentando 
andarias atraído pela mulher licenciosa, e 

atrair mulheres insensatas também.  Mas 
abraçarias o seio da adúltera? Porque os 

uma coisa é certa, todo adúltero carregará um 
caminhos do homem estão diante dos olhos 

fardo que só com a ajuda de Deus poderá ser 
do Senhor, o qual observa todas as suas 

aliviado.
veredas.

esusJ

__________________________________________________________________

ALIMENTO 1X3
Pr. Paulo Baptista Pereira

__________________________________________________________________

Ed. 580 - 06 de dezembro de 2015

nome sobre todo nome

COMUNIDADE AMAI-VOS
Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio RJ
(22) 2648-4909 - www.amaivos.org - amaivos_cfrj@msn.com
facebook.com/ComunidadeAmaivos
twitter.com/AmaivosCaboFrio



Uma coisa da qual não podemos abrir mão e 
que o texto deixa bem claro, é que todas as 
coisas estão debaixo dos olhos do Senhor e 
ninguém poderá escapar do seu tratamento e 
da sua disciplina.  A palavra de Deus diz: 
horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.  
Por isso, minha orientação é - Fuja do pecado  ISLÃ É UMA RELIGIÃO
e lute com todas as suas forças para andar no DE PAZ OU DE GUERRA?
temor do Senhor, porque se não for assim, 
quem fugirá da Sua disciplina e quem «Existe uma ligação entre a violência 
suportará Sua vara de correção? desses grupos e a fé que eles professam?»

Saiba que o prazer que o pecado pode Houve um debate recente entre os 
oferecer será logo apagado pela dor da veículos de comunicação do mundo todo a 
disciplina e das consequências que ele traz. respeito da religião islâmica. A questão 

levantada entre todos eles é a mesma: o islã é 
1.       Quando você está no processo de uma religião de paz ou de guerra? Manal 
tentação, você consegue pensar nas Omar que é uma ativista e vice-presidente do 
consequências e dores que poderão resultar Instituto da Paz dos Estados Unidos, 
da sua queda? ( Provérbios   14: 14 ao 16) representante do Oriente Médio e África 

Central, vê o islã como uma religião de paz. 
2.       Você tem responsabilidade com seu Ela já trabalha há 15 anos no campo dos 
testemunho de vida como cristão para com direitos femininos e está lutando para criar 
todos à sua volta, e pensa nas consequências discussões efetivas sobre os acontecimentos 
que o seu pecado pode trazer? (Oséias 14: 9) atuais do mundo muçulmano.

3.        Você ama a Deus sobre todas as De acordo com a revista Foreign Policy: 
coisas? (Deuteronômios 6: 4 ao 6)            "Agora que a Rússia e os Estados Unidos 
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aumentaram suas campanhas militares trabalha como médico em uma missão, na 
contra o Estado Islâmico e contra os grupos cidade de Dinajpur, em Bangladesh, foi 
jihadistas radicais, a violência piorou na Síria baleado à queima-roupa e gravemente ferido 
e no Iraque. É necessário um debate sobre enquanto andava de bicicleta, às 8 horas da 
tudo o que tem acontecido, principalmente, manhã.
sobre o extremismo religioso dos islâmicos. 
Eles querem criar uma 'nova raça'. Todas as De acordo com as informações do 
nações do mundo querem saber: 'Na era do al jornal britânico The Guardian, ainda não há 
Qaeda, Estado Islâmico e Boko Haram, nenhum suspeito, mas a reportagem afirma 
existe uma ligação entre a violência desses que não é segredo algum que o islamismo 
grupos e a fé que eles professam?". radical está ganhando uma posição elevada 

no país e isto pode ser visto também na 
Um analista da Portas Abertas encoraja tentativa de assassinato de famílias cristãs, 

esse debate: "É importante para a igreja além de ataques às suas propriedades e 
global que haja esse tipo de debate no igrejas.
mundo. Políticos de todas as nações, 
principalmente as ocidentais, acreditam que "O governo continua insistindo que o 
as verdadeiras causas da violência islâmica Estado Islâmico não atua em Bangladesh, 
são a pobreza, marginalização política, mas assumiu que eles são responsáveis pelos 
isolamento cultural e outras formas de disparos anteriores, já que muitas ameaças de 
alienação, incluindo a discriminação contra morte foram enviadas por grupos islâmicos 
os cristãos. A igreja cristã está desprotegida e para ambos os cristãos, dos quais cinco 
a violência está aumentando a cada dia. Os foram mortos este ano", afirma um analista 
governos se concentram apenas em questões de perseguição.
relacionadas ao desenvolvimento, e 
esquecem-se de proteger as minorias Os cristãos não são o único alvo. 
religiosas", conclui o analista. Todos os que não professam o islamismo 

como religião são considerados infiéis e a 
perseguição aumenta a cada dia no país. 

CRISTÃOS ENFRENTAM "Bangladesh ocupa a 43ª posição na 
SÉRIAS AMEAÇAS DE MORTE Classificação da Perseguição Religiosa 

2015, mas esse número pode ser alterado já 
"Os cristãos estão enfrentando uma que os cristãos estão enfrentando uma 

situação muito pior que no ano anterior. situação muito pior que no ano anterior. 
Precisamos orar por eles" Precisamos orar por eles", conclui o analista.

No mês passado, um líder cristão italiano que Portas Abertas, 02 dez 2015
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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 frio O BOM PASTOR NÃO DESISTE
enregelante e gangrena. Chegou finalmente 
ao local onde um soldado estava enrolado até Se um homem tiver cem ovelhas, e uma se 
os olhos num sobretudo pesado; mal podia desviar e se perder, que fará ele? Não 
ser reconhecido em seu estado de deixará as outras noventa e nove, e sairá 
definhamento. Era Jean Batiste! Pai e filho, pelos montes em busca da perdida? Mt. 
comovidos demais para falar, abraçaram-se 18:12
em silêncio.

Louis Pasteur, o famoso microbiologista 
Na guerra entre as forças do bem e do mal, francês que descobriu que a maioria das 

muito filho, muita filha já sofreu derrotas doenças é causada por germes, dedicou-se à 
catastróficas nas mãos do inimigo das almas. busca do conhecimento. Cria, entretanto, na 
E muitos, como o filho de Pasteur, mal existência de valores espirituais que 
podem ser reconhecidos por causa dos transcendem a ciência.
estragos do pecado. Alguns cristãos 
professos, até mesmo pais, talvez creiam que Em 1849, Pasteur casou-se com Marie 
esses filhos errantes se encontrem além da Laurent, uma de suas assistentes de 
esperança. Mas mesmo que eles se esqueçam laboratório. Tiveram cinco filhos. Três 
(Is. 49:15), o Bom Pastor e os pais fiéis nunca morreram na infância. Dezenove anos mais 
se esquecerão, mesmo que por vezes tenham tarde, ele sofreu uma lesão vascular cerebral 
de administrar um amor severo.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 servir seu 
país e envolveu-se na 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 
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ficarás deitado? Quando te levantarás do teu 
sono? Um pouco para dormir, um pouco 
para toscanejar, um pouco para cruzar as 
mãos em repouso; assim te sobrevirá a tua 
pobreza como um ladrão, e a tua 
necessidade como um homem armado.” 

APRENDENDO A SER SÁBIO
Estamos entrando numa nova fase de 
“Aprendendo a ser sábio”. Nessa nova etapa 
estaremos falando sobre autolibertação. LIBERTE-SE DAS AMARRAS

O texto acima fala de algumas coisas de 
como entramos em laços e não temos Provérbios 6. 1 ao 11: “Filho meu, se ficaste 
coragem e nem atitude corretas para sermos por fiador do teu próximo, se te empenhaste 
libertos.por um estranho, estás enredado pelos teus 

lábios; estás preso pelas palavras da tua 
Alguns pontos para nossa atenção:boca. Faze, pois isto agora, filho meu, e 

livra-te, pois já caíste nas mãos do teu 
- Ninguém é obrigado a ser fiador de próximo; vai, humilha-te, e importuna o teu 
ninguém, então precisamos nos libertar da próximo; não dês sono aos teus olhos, nem 
falta de coragem para dizer não, pois antes de adormecimento às tuas pálpebras; livra-te 
sermos amigos de qualquer pessoa, como a gazela da mão do caçador, e como a 
precisamos ser fiéis a nós mesmos, devemos ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a 
entrar em situações onde nossa paz e nosso formiga, ó preguiçoso, considera os seus 
bem estar sofra por causa da nossa falta de caminhos, e sê sábio; a qual, não tendo 
coragem de dizer não. Se você entrar numa che fe ,  nem super in tendente ,  nem 
situação por uma suposta amizade e essa governador, no verão faz a provisão do seu 
pessoa te abandona, o grande culpado é você mantimento, e ajunta o seu alimento no 
mesmo.tempo da ceifa. O preguiçoso, até quando 
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- Outra coisa: Não tenha medo de importunar Não dê tempo ao tempo. Planeje, sonhe, se 
quem te colocou na aflição, pois que tem organize e execute. 
medo de dizer não, também tem medo de 
oportuna quem o colocou na aflição.

1. Você já fez uma aliança consigo mesmo de 
- A preguiça é uma grande inimiga de quem fidelidade e compromisso de lutar com ajuda 
deseja vencer na vida e ver seus sonhos de Deus, apresentar a ELE seus sonhos e 
realizados. É preciso estabelecer metas e projetos e executá-los? (Provérbios 16.1).
projetos e lutar sem parar até atingir seus alvos, 
pois o verdadeiro homem de Deus deve sonhar 2. Você é uma pessoa de atitude? (Isaias 60.1 
e lutar para alcançar seus sonhos e não deve e 2).
ficar esperando por alguém para te dar a 
direção. A formiga não espera ninguém  mandar 3. Quais são seus planos para daqui cinco 
nela, ela vai e faz o que tem que ser feito. anos? (Provérbios 21.5)
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agora se converteram ao cristianismo 
enfrentam uma grande perseguição por parte 
de suas famílias e comunidades, por isso a 
maioria prefere viver como cristão secreto. 
Mas Amanda* e Bella*, duas irmãs muito 

CRISTÃS CHINESAS DECIDEM corajosas, decidiram compartilhar Cristo 
REVELAR A FÉ com todos os que conheciam. "Estou feliz 

por que agora eu não tenho que viver com 
"Estamos numa situação difícil, não essa culpa de negar meu salvador. Tínhamos 

sabemos o que irá nos acontecer" medo do que a nossa família poderia fazer, 
então ocultamos nossa fé durante vários 

Na China, onde mais da metade da anos. Mas como iríamos evangelizar dessa 
população é ateísta, quem decide seguir uma forma?", questionou Amanda.
religião tem suas atividades religiosas 
rigidamente controladas pelo governo. As "Finalmente revelamos que somos 
regiões mais restritas nesse sentido são cristãs, e agora estamos numa situação 
aquelas onde prevalecem os muçulmanos e difícil, não sabemos o que irá nos acontecer. 
os tibetanos. Os líderes políticos tentam Evangelizamos alguns dos nossos parentes, 
manter a harmonia social e a chamada alguns preferiram manter o nosso segredo, 
manutenção entre as diversas religiões. mas outros se revoltaram muito. Agora 

Chineses que praticavam o islã e que estamos debaixo das orações de todos os 



irmãos", conclui Bella. cidades, espalhando a miséria em todos os 
caminhos por onde passaram. Os cristãos 

*Nomes alterados por motivos de foram alvos específicos. Em 2013, o Seleka 
segurança. atacou uma igreja, enquanto os cristãos 

realizavam um culto. "O pregador havia 
Pedidos de oração terminado de ler a palavra e estava 

cumprimentando a todos. A igreja estava 
Ore para que Deus proteja as duas irmãs e lotada quando granadas explodiram no 

que elas continuem sendo corajosas e telhado. Houve um pânico geral, todos 
mantenham a fé em Cristo. - Peça para que gritaram, alguns morreram e muitos ficaram 
Deus abra os olhos de seus familiares, para gravemente feridos", relatou um dos 
que vejam o amor de Deus através da vida de cristãos.
Amanda e Bella. Ore também para que a 
igreja na China permaneça firme apesar das A Portas Abertas ajudou na recuperação 
perseguições e restrições por parte do de algumas vítimas, fornecendo próteses e 
governo. ajudando na parte psicológica e espiritual. 

Uma campanha de cartas também foi 
Portas Abertas, 11/dez/2015 realizada. "Escrever para eles é um grande 

apoio moral e emocional, é uma prova de que 
IGREJA É ATACADA há irmãos que se importam com essas vidas. 
NA REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA Vamos todos orar para que eles aceitem o que 

aconteceu e para que encontrem forças para 
Igreja é atacada e muitos ficam feridos. seguir em frente", pede um dos analistas de 

Cristãos recebem ajuda psicológica e perseguição.
espiritual

Portas Abertas 11/dez/2015
A crise na República Centro-Africana 

deixou muitas marcas na vida da maioria dos 
c i d a d ã o s .  A p e s a r  d o s  a p e l o s  d e  
r e c o n c i l i a ç ã o ,  m u i t o s  a i n d a  n ã o  
experimentaram a paz no país, desde 2012, 
q u a n d o  c i n c o  g r u p o s  r e b e l d e s  
predominantemente muçulmanos formaram 
a aliança Seleka, na região nordeste.

Enquanto marchavam para a capital 
Bangui, eles capturaram as principais 
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com meu pai, dizendo: Se eu o não tornar a 
trazer-te, serei culpado para com meu pai 
todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em 
lugar do moço por servo de meu senhor, e o 
moço que suba com seus irmãos. Porque 
como subirei eu a meu pai, se o moço não for ADVOGADO DE DEFESA
comigo? para que não veja eu o mal que a 
meu pai sobrevirá." Gn. 44:32-34.Estas coisas vos escrevo para que não 

pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos 
Advogado junto Pai, Jesus Cristo, o justo. - 

1 João 2:1.

Uma noite dessas telefonei para Steve, nosso 
segundo filho, que é advogado no Norte da 
Califórnia. Durante nossa conversa, 
perguntei com que tipo de processos ele 
andava trabalhando ultimamente.

Contou que alguns dias antes havia servido 
de defensor para um réu envolvido na venda 
de um carro. O querelante havia decidido ser 
seu próprio advogado. Steve concluiu 

Que mudança em Judá! Que "mudança" em repetindo o velho adágio: "Aquele que age 
José, por causa da defesa de Judá! "José não como seu próprio advogado, tem um 
podia mais aguentar tudo aquilo." Gn. 45:1. insensato como cliente." É melhor 
Enquanto testava seus irmãos, José parecia encarregar outra pessoa de defender nosso 
severo. Mas tendo eles passado no teste, José caso, em lugar de tentar defendê-lo nós 
revelou abertamente o amor por seus irmãos mesmos.
- um amor que ele havia mantido aquele 
tempo todo.Uma das mais emocionantes defesas de toda 

a história foi a que Judá fez para livrar 
O Pai, diante de quem nosso Advogado Benjamim. Você recorda que Judá havia sido 
defende nossos casos, pode parecer severo, o instigador da conspiração para vender José 
assim como José. A justiça precisa ser como escravo, mas nos anos subseqüentes 
executada, mas temos a certeza de que o ele se convertera. Agora, diante de José, a 
próprio Pai nos ama (João 16:27). Assim, quem ele não reconhece, implora para que 
concluído o último julgamento, tendo Benjamim possa retornar a seu idoso pai (Gn. 
satisfeito as exigências da justiça perante o 37-45).
Universo, Deus revela abertamente o Seu 
amor por aqueles que passaram no teste. (Ap. No clímax de seu discurso, Judá diz: "Teu 
20:11 a 21:5.)servo se deu por fiador por este moço para 

INFORMATIVO SUA MISSÃO

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6ESTAMOS EM OBRAS

__________________________________________________________________

REFLEXÃO
__________________________________________________________________



APRENDENDO A SER SÁBIO

LIBERTE-SE DAS AMARRAS

péssimos hábitos,  completamente ímpios.  
Precisamos avaliar e sermos avaliados por 
cristãos que viveram de fato um processo de 
mudança radical e que vivem uma 
experiência poderosa de transformação.  
Porque é triste saber que muitos chegam na 
igreja e não há quem se importe em 
confrontar seus maus hábitos na fala, no 
comportamento e em suas atitudes, pois todo 
novo convertido precisa passar por este 
processo e ser encaminhado na direção certa 
do seu novo modo de falar, agir e viver, em 
todas as áreas. Mas, a partir de hoje, tudo Provérbios 6: 12 ao 15 - O homem vil, o 
precisa mudar na Comunidade  Amai-vos, homem iníquo, anda com a perversidade na 
pois somos amaivianos e em nosso boca, pisca os olhos, faz sinais com os pés, e 
ministério podemos tudo, menos pecar! Se acena com os dedos; perversidade há no seu 
aprendemos sobre o que é pecado e sobre coração; todo o tempo maquina o mal; anda 
santidade,  a santidade é nossa meta e semeando contendas. Pelo que a sua 
propósito de vida, porque sem ela ninguém d e s t r u i ç ã o  v i r á  re p e n t i n a m e n t e ;  
verá o Senhor. Nós, amaivianos, veremos ao subitamente será quebrantado, sem que haja 
Senhor, pois a santidade produzida em nós, cura.
pelo poder do Espírito Santo nos conduz a  
uma mudança radical sobre o nosso falar, Amados discípulos, quando nos 
pensar e agir em tudo, pois não queremos convertemos ao Senhor Jesus, não podemos 
uma capa de santidade, mas sim a verdadeira negar que precisamos passar por um 
santidade que Deus, nosso Pai, vê e se processo de limpeza geral em nosso 
agrada.comportamento, maus hábitos e mudança 

O texto bíblico fala dos maus hábitos, total na forma de pensar. Mas pelo fato de 
comportamentos e atitudes dos homens muitos cristãos fugirem a esse processo, 
ímpios que éramos, mas mediante esta lição, temos hoje na igreja muitos crentes com 
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gostaria de pedir aos lideres e discípulos que você e nem ninguém ainda te mostrou essa 
levassem mais a sério nossa meta e proposta realidade? (Filipenses 1: 27 ao 30 e Efésios 4: 
de vida: a “santidade”; e assim, passaremos a 25 ao 32)
observar mais o nosso linguajar (os 
palavrões), atitudes ímpias, olhares 2. Alguém já tratou com você a necessidade 
maliciosos e perversidade, que são de uma mudança? E o que você acha disso? 
abomináveis aos olhos de Deus, e (1 Tessalonicenses 4: 3 ao 8)
buscaremos uma vida honesta, verdadeira e 
mansa (Mateus 11: 28 ao 30). 3. Você sabia que o Senhor já te vê como um 

 santo que foge do pecado? (1 Pedro 1: 13 ao  
1. Você entende que a partir do momento em 19)
que aceitou a Jesus, você precisa passar por  
um processo de mudança radical, mas nem Por favor, me ajudem na campanha do quilo!

QUARTAS-FEIRAS - 20h Culto de Estudos Bíblicos

DOMINGOS - 09h Programa de Qualidade de Vida /

Culto de Celebração – 19h30

SEGUNDAS-FEIRAS - 20h Seminário EETAD
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matizes de idolatria e ocultismo.

Nimrode era tão pervertido que, segundo 
escritos, casou-se com sua própria mãe, cujo 
nome  e ra  Semi ramis .  Depo i s  de  

A VERDADEIRA ORIGEM DO NATAL prematuramente morto, sua mãe-esposa 
p r o p a g o u  a  p e r v e r s a  d o u t r i n a  
dareencarnação de Nimrode em seu filho 
Tamuz. Ela declarou que, em cada 
aniversário de seu natal(nascimento), 

Enciclopédia Católica (edição de 1911): Nimrode desejaria presentes em uma árvore.
“A festa do Natal não estava incluída entre as 
primeiras festividades da Igreja… os Dentre as diferentes versões, uma diz que 
primeiros indícios dela são provenientes do após a morte de Ninrode, ela teria ficado 
Egito… os costumes pagãos relacionados grávida e, para esconder a vergonha, disse ter 
com o princípio do ano se concentravam na sido fecundada pelo próprio Ninrode, o qual 
festa do Natal”. (...) O Natal é uma das se convertera no deus sol. Seu filho chamou-
principais tradições do sistema corrupto se Tamuz, e foi considerado o filho do deus 
chamado Babilônia, fundado por Nimrode, sol, ou deus redentor. Instituiu-se a 
neto de Cam, filho de Noé. O nome Nimrode comemoração da data do nascimento de 
se deriva da palavra “marad”, que significa Tamuz – 25 de dezembro. Tamuz morreu 
“rebelar”. Nimrode foi poderoso caçador enquanto sua mãe ainda vivia. Diz a lenda 
CONTRA Deus (Gn 10:9). Para combater a que seu corpo foi esquartejado e os pedaços 
ordem de espalhar-se: enviados para diferentes partes. Então, sua 

mãe ordenou uma busca pelos pedaços para 
– criou a instituição de ajuntamentos recompor o corpo do filho. Esta busca 
(cidades); demorou quarenta dias, aos final dos quais 
– construiu a torre de Babel (a Babilônia ela se coloca sobre o corpo do morto e o faz 
original) como um quádruplo desafio a Deus ressuscitar. Então, mais tarde foi instituído o 
(ajuntamento, tocar aos céus, fama eterna, uso do pinheiro na comemoração do 
adoração aos astros); nascimento de Tamuz, o qual era um símbolo 
– fundou Nínive e muitas outras cidades; de ressurreição. Diz-se que os adoradores do 
– organizou o primeiro reino deste mundo. deus sol ofereciam sacrifícios humanos – os 

corpos de pessoas que não estavam em 
A Babilônia é um sistema organizado de harmonia com sua religião. Essas eram 

impérios e governos humanos, de degoladas, e suas cabeças eram penduradas 
explorações econômicas, e de todos os no pinheiro da festa em honra a Tamuz.

Este estudo completo pode ser acessado 
no link: www.amaivos.org/natal

2ª feira – 
4ª feira – 16 / 17 / 18 - 5ª feira – 19 / 20 / 21

6ª feira – Mateus 22 / 23 / 24 - Sábado – Mateus 25 / 26
Domingo – Mateus 27 / 28

Período atual: Quadragésima sétima semana

Mateus Mateus 
Mateus Mateus 

10 / 11 / 12 - 3ª feira – 13 / 14 / 15
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COMO UM LADRÃO DA NOITE

Na manhã seguinte, quando papai 
foi vestir as calças, descobriu que seu relógio 
de ouro e a carteira com o salário de um mês 
em notas de dinheiro haviam sido furtados! 
Uma investigação posterior revelou que 
várias outras coisas também haviam sido 
levadas - algumas delas insubstituíveis. Você 
pode imaginar a contrariedade deles.Irmãos, relativamente aos tempos e às 

épocas, não há necessidade de que eu vos 
Essas experiências desagradáveis escreva; pois vós mesmos estais inteirados 

podem ajudar-nos a compreender melhor o com precisão de que o dia do Senhor vem 
amargo desapontamento dos pecadores como ladrão de noite ― I Ts. 5:1 e 2.
impenitentes quando o Dia do Senhor os 
apanhar despreparados. Essas experiências 
também nos podem motivar a preparar-nos 
para aquele dia.Geralmente pensamos que as 
palavras de Paulo se aplicam ao espanto 
daqueles que serão apanhados de surpresa 
pela Segunda Vinda. No entanto, elas 
parecem descrever mais apropriadamente 
aqueles que aguardam a Segunda Vinda, mas 
estarão despreparados quando se encerrar a 
porta da graça.Já aconteceu de um ladrão ter 

entrado em sua casa enquanto você dormia, 
Atente para estas palavras:  levando o que você tinha de valor? Se já 

"Silenciosamente, despercebida como o aconteceu, você pode entender a sensação de 
ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que ser tomado de surpresa.
determina o destino de cada homem, sendo 
retraída para sempre a oferta de misericórdia Quando eu era criança, meus pais 
ao homem culpado." - O Grande Conflito, moraram num lugar chamado Engenho de 
pág. 494.Dentro, um subúrbio do Rio de Janeiro. Meu 

irmão nasceu lá. Todas as noites, papai 
Nenhum cristão precisa ser colocava um copo d'água sobre uma cadeira 

apanhado desprevenido por esse evento. num canto do meu quarto, para que eu 
Como diz o texto para nossa meditação: pudesse beber se ficasse com sede durante a 
"Vós, irmãos, não estais em trevas, para que noite. Certa noite, papai e mamãe acordaram 
esse dia como ladrão vos apanhe de ao ouvir o ruído de uma colher naquele copo. 
surpresa." I Tes. 5:4. Nós somos os "filhos da Papai estava a ponto de levantar-se e 
luz", e continuaremos a ser filhos da luz investigar, quando mamãe disse que talvez 
enquanto permanecermos perto da Luz do fosse "apenas um rato", e assim ambos foram 
mundo.dormir outra vez.
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Quanto ao texto acima sublinhado, 
veremos o quão perto disso podemos estar: 
Olhos altivos (envolve arrogância, soberba e 
orgulho, e tudo isso engloba comportamento 
agressivo, falta de perdão e uma atitude que 
não se importa em ferir pessoas. Você acha 
que está longe disso?); língua mentirosa (a 
mentira está extremamente envolvida com a 
falsidade, pois mentimos muitas vezes 
desnecessariamente: Quando marcamos 
horários que não cumprimos e depois 
mentimos tentando justificar; mentimos Provérbios 6:16 ao 19 - Há seis coisas que o 
quando dizemos que amamos uma pessoa, Senhor detesta; sim, há sete que ele 
mas não queremos abrir mão de um abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e 
momento bom para estar com esta pessoa em mãos que derramam sangue inocente; 
um momento ruim para ela,  e etc. Você acha coração que maquina projetos iníquos, pés 
que está longe disso?);  mãos que derramam que se apressam a correr para o mal; 
sangue inocente (bem, tirando alguns testemunha falsa que profere mentiras, e o 
abortos, quando tiramos conclusões sobre que semeia contendas entre irmãos.
uma notícia que ouvimos de alguém que nem  
conhecemos, e chegamos a ter ódio no Amados, o processo de libertação é 
coração por coisas que nem temos certeza; muito doloroso e complicado, mas sem isso, 
ou quando curtimos no facebook  desgraças fica difícil desfrutar da alegria da salvação de 
alheias, e etc. Você acha que está longe forma plena, pois essa alegria é manifesta ao 
disso?); coração que maquina projetos nosso espírito pelo Espírito Santo, pois 
iníquos (quantas articulações maldosas encontra em nós pureza e acesso livre, já que o 
feitas dentro da própria casa contra algum caráter de Cristo está operante em nossos atos 
familiar, colegas de trabalho, traições e etc. e pensamentos, e assim o Espírito Santo 
Você acha que está longe disso?); pés que se testifica com o nosso espírito que somos filhos 
apressam a correr para o mal (quantas de Deus (Romanos 8: 14 ao 17 - favor ler).
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pessoas que não falam nunca de Jesus, mas ordem de Jesus que nos autorize a fazer nada 
quando tem que fazer uma fofoca de alguém diferente disso, pois se alguém falar mal de 
não mede esforços, se utilizando de todos os um irmão e ambos concordarem, os dois 
meios para divulgar o mal, e sentem prazer pecaram, mas se alguém não aceitar a fala 
mais no mal do que no bem, e etc. Você acha que traz a fofoca e a corrige, mostrando para 
que está longe disso?); testemunha falsa que o fofoqueiro que ele está errado, poderá estar 
profere mentiras (será que você já divulgou quebrando uma sequência  de fatos 
alguma vez um fato que confirmou com toda diabólicos; e tem mais, esse é o pecado que 
certeza, mas na verdade você não viu nada e Deus abomina e não podemos esquecer 
foi só uma fofoca? Você pode imaginar que disso).   

    muitas pessoas já foram mortas por falso 
1. Você mede o que pensa e o que faz, testemunho, pois no meio desse ano uma 
colocando diante de Deus para ver se isso mulher foi torturada e queimada viva, porque 
agrada a ELE? (Romanos 8: 6 ao 8)alguém achou que ela tinha feito algo de 

errado, mas a mulher nem era daquele lugar, 
2. Você fala e  age por impulso, só estava perdida. Você acha que está longe 
normalmente? (Romanos 8: 12 ao 14)disso?); o que semeia contendas entre irmãos 

(amai-vos uns aos outros, essa é a ordem de 
3. Você entende que precisa melhorar em Jesus sobre os relacionamentos que devemos 
muitas coisas ainda? (Romanos 8: 26 ao 28)ter dentro da igreja, pois não existe nenhuma 

QUARTAS-FEIRAS - 20h Culto de Estudos Bíblicos

DOMINGOS - 09h Programa de Qualidade de Vida /

Culto de Celebração – 19h30

SEGUNDAS-FEIRAS - 20h Seminário EETAD
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Por precaução, a mulher escondeu a 
menina por alguns dias. "O pai dela nos 
encontrou, e eu pensei que ele iria nos matar, 
mas em vez disso ele apenas declarou que ela 
estava morta para ele, e que não era mais sua 

MENINA CRISTÃ É ADOTADA APÓS filha, cuspindo no chão para confirmar sua 
SOFRER MAUS TRATOS maldição. A polícia tomou as medidas legais 

e agora eu vou adotá-la", diz Mellina. O pai 
de Hadija é alcoólatra, teve sérios problemas 

Em Uganda, um pai muçulmano não de saúde e agora está acamado. Alguns meses 
permitiu que a filha se convertesse ao se passaram, e as duas foram visitá-lo. Ele foi 
cristianismo perdoado, seu ódio passou e ele pediu para 

 Mellina cuidar bem da filha. "Agora eu só 
Hadija conheceu a igreja com apenas quero que meu pai pare de beber e abra o 

cinco anos de idade, mas perdeu a mãe aos coração para conhecer o amor de Jesus", 
sete e foi impedida pelo pai de continuar conclui a garota.
frequentando os cultos. Mas ela arrumou 
uma forma de continuar seus encontros com 
Deus, aos domingos, até o pai descobrir. 
Quando ele soube, passou a bater na menina 
e também a negar comida para ela. Os irmãos 
da igreja perceberam que havia algo errado, 
então se reuniram para ajudá-la.

Mellina, uma mulher cristã de 33 
anos, passou a rodear a casa de Hadija e 
testemunhou seu sofrimento. "Eu fiquei 
intrigada com a aparência dela, sempre 
estava machucada. Partiu meu coração o dia 
em que ouvi seu pai a espancando e o quanto 
ela chorava. Os gritos dela não saíam da 
minha cabeça, então eu entrei na casa, 
agarrei a menina e saímos correndo dali. O 
pai dela estava bêbado e nos ameaçou com 
uma faca, dizendo que ia incendiar a igreja. 
Eu fiquei muito assustada, mas eu fui até a 
polícia e o denunciei", conta a cristã.

2ª feira – 
4ª feira – 07 / 08 / 09 - 5ª feira – 10 / 11 / 12

6ª feira – 13 / 14 - Sábado – 15 / 16
Domingo – 17 / 18

Período atual: Quadragésima oitava semana

Marcos 01 / 02 / 03 - 3ª feira – 04 / 05 / 06Marcos 
Marcos Marcos 

Marcos Marcos 
Marcos 
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"Uma 'voz mansa e delicada' me 
assegura que as orações em meu favor serão 
atendidas. Há uma linguagem mais forte que 
as palavras e, quanto mais me apóio no 
divino amor, mais condições tenho de 
entendê-la. Apego-me à certeza de que ENCARCERAMENTO INJUSTO
aquilo que é da vontade de Deus, não pode 
estar fora de lugar. O poder do homem Você dará vista aos cegos, e dará 
poderia ter-me dado liberdade física há liberdade aos que vivem prisioneiros na 
bastante tempo, mas todo o bem que há em escuridão e no desespero. Is. 42:7
mim deve ser inteiramente provado, e testada 
a sua profundidade e genuinidade. ... Talvez Não faz muito tempo, estava 
aqueles que se encontrem fisicamente livres assistindo ao noticiário da noite na televisão 
não estejam experimentando a alegria que e vi dois homens libertados da penitenciária, 
sinto neste aparente confinamento. Aqui os quais tinham passado 17 anos atrás das 
dentro, tenho aprendido quão responsáveis grades por um assassínio que não haviam 
somos pela medida de alegria ou pela falta cometido. Que decisão injusta de um 
dela que temos em nossa vida."tribunal! Depois de ter sido declarado 

inocente, um deles exclamou: "Dezessete 
Paredes de pedraanos de minha vida desperdiçados!" Não 

 não fazem uma prisão, precisariam ter sido.
nem barras de ferro uma cela;

mentes calmas e inocentesNa antiga União Soviética, milhões 
fazem delas um local de retiro.de pessoas inocentes foram enviadas para os 

Richard Lovelace.campos de trabalho forçado na Sibéria e 
incontáveis milhares internados em 
manicômios por "crimes" contra o Estado - 
como, por exemplo, queixar-se de condições 
intoleráveis de vida. Alguns foram até 
mesmo drogados, para que se lhes debilitasse 
a força de vontade.

Não esperamos que injustiças desse 
tipo existam numa sociedade livre - mas 
existem. Vários anos atrás, uma senhora foi 
injustamente internada num hospital para 
doentes mentais, pelos próprios familiares 
mesquinhos. Algumas pessoas ter-se-iam 
entregue ao desespero - mas não aquela 
senhora! Atente para as corajosas palavras 
que ela escreveu em sua "cela de prisão":
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