
APRENDENDO A SER SÁBIO

LIBERTE-SE DAS AMARRAS

às nossas próprias concupiscências. Não 
podemos ficar presos somente às questões 
sexuais, pois existe uma gama imensa de 
tentações das quais não nos damos conta. 
Vou tentar citar algumas:

Soberba ou orgulho - se fala pouco 
delas, pois estão ligadas a tantos fatores que 
não queremos parar para pensar  (pois ao 
contrário de uma tentação sexual, onde você 
tem certeza que é pecado e, caindo ou não, 
você sabe que está sendo tentado), porque o 
orgulho e a soberba estão ligados a pequenas Provérbios 6:20 a 35 (Leiam diretamente da 
decisões e atitudes que tomamos no dia a dia Bíblia)
e são atitudes que podem estar ligadas ao 
Senhor, aos nossos irmãos, familiares e às Va m o s  c o n s i d e r a r  a l g u n s  
pessoas no mundo; atitudes e palavras que personagens dessa leitura, dando uma 
refletiram nossa soberba, mas não nos pesará direção a mais para nossos propósitos.  Por 
como um pecado de adultério, vejam este exemplo, onde se diz a palavra "pai" 
texto: Marcos 7: 20 ao 23 - (E prosseguiu: O considere "Deus", "mãe" considere "palavra 
que sai do homem, isso é que o contamina. de Deus" e "prostituta" considere "tudo que 
Pois é do interior, do coração dos homens, nos afasta de Deus".
que procedem aos maus pensamentos, as 
prostituições, os furtos, os homicídios, os Queridos, apesar do mundo nos 
adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a cercar de tentações e atrativos, Deus também 
libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a nos cercou com seu amor, com seu Espírito, e 
soberba, a insensatez; todas estas más coisas nos deu a sua palavra para nos guiar. Mas 
procedem de dentro e contaminam o existe um problema sério -  a diversidade de 
homem.)  tentações que nos cercam, e cada uma ligada 
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Queridos discípulos, não será críticas você avalia bem os fatos ou age 
possível falarmos de todos os tipos de imediatamente? (provérbios 14: 3, 
pecados e tentações, pois temos 87 pontos provérbios 13: 10, provérbios 8: 13 - existem 
para citar, mas se nos tornarmos mais atentos mais 45 versículos).
ao que falamos e pensamos, nos tornaremos 
mais prudentes, tementes, e vamos parar de 2. Você às vezes se sente o dono da verdade? 
falar sem pensar, movidos por nossa justiça e (João 8: 32 e 36)
não a de Deus.  Vamos usar a verdade da 
palavra e não a nossa, pois vejo muitos 3. Você é soberbo e idólatra? (1 João 2: 15 ao 
cristãos citando muitos pensadores e de certa 17)

 forma não considerando tanto a palavra 
Ajudem-me na campanha do quilo!como deveria, pois passarão os céus e a terra, 

mas a palavra de Deus não passará e não 
existe verdade absoluta que não seja a da 
palavra de Deus.

 
Q u a n d o  s o m o s  s o b e r b o s  e  

orgulhosos? Apesar de existirem tantas 
respostas, vou falar de algo simples: quando 
achamos que só nossa opinião é a certa, 
quando não paramos para ouvir os outros, 
quando falamos ou tomamos atitudes 
movidos pelo nosso próprio senso de justiça 
e não oramos e nem consultamos a palavra de 
Deus.

O espaço é curto, mas não posso 
deixar de falar da idolatria, pois quando não 
filtramos o que determinadas pessoas falam e 
tomamos por verdade sem pensar no que elas 
dizem, considerando uma verdade absoluta, 
sem perceber, estamos considerando essa 
pessoa um deus, pois só Deus tem a palavra 
que é uma verdade absoluta.

 
1. Você é uma pessoa crítica? Mas nas suas 
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programa. Naquela noite, ele foi ameaçado 
de morte e levaram sua esposa embora, então 
ele fugiu. Nas ruas, encontrou um galpão 
vazio e estava ali com a ideia de se matar. 
"Com a corda no pescoço, me lembrei da 

HOMEM DESISTE DE SUICÍDIO E SE emissora CNA e de Labib, então liguei. Ele 
CONVERTE A JESUS disse para eu parar imediatamente, pois 

precisava me dizer algumas coisas e eu parei 
«Essa é uma história real de um homem para ouvi-lo", diz Rafi.

que se converteu a Cristo através de uma 
simples oração» "Eu disse a ele para rejeitar o espírito que 

o estava impulsionando a fazer aquilo e para 
Os apresentadores dos programas cristãos invocar o nome de Jesus. E fiquei orando 

de televisão via satélite não possuem contato com ele. Graças a Deus ele me ouviu. 
com seus telespectadores. No entanto, o Enquanto eu falava com Rafi, fui até meu 
argelino Labib*, conseguiu salvar uma vida pastor, que também conversou com ele por 
dizendo algumas simples palavras para uma telefone. No outro dia, Rafi visitou a igreja 
pessoa que estava do outro lado da linha. onde frequentamos, nós três nos abraçamos e 
"Tudo estava escuro e silencioso, eu e minha choramos pelo que Deus fez na noite 
família estávamos dormindo quando o anterior. Hoje em dia, Rafi está muito bem e 
telefone tocou. Como eu trabalho para uma forte em sua fé. Pode até parecer um filme, 
emissora de TV, muitas pessoas ligam mas essa é a história real de um homem que 
diariamente, algumas para elogiar, outras se converteu a Cristo através de uma simples 
para reclamar. Mas aquela era uma ligação oração", finaliza Labib. (Portas Abertas, 31 
diferente, eu ouvi a voz de um homem dez 2015) 
apavorado que dizia 'eu sou o homem mais 
estressado do mundo e não sei lidar com *Nomes alterados por motivos de 
meus problemas, eu vou me enforcar porque segurança.
não suporto mais a vida que levo'. Então, me 
vi diante de um suicídio à distância", conta 
Labib.

Rafi* é um pai de família, morador da 
região norte da Argélia. Ele se interessou 
pelo Evangelho através de um programa 
cristão, mas vivia sob pressão de toda a 
família, simplesmente por assistir ao 
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4ª feira – 07 / 08 / 09 - 5ª feira – 10 / 11 / 12

6ª feira – 13 / 14 / 15 / 16 - Sábado –  17 / 18 / 19 / 20
Domingo – 21 / 22 / 23 / 24

Período atual: Quadragésima nona semana
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Em seguida vêm cinco lobos fortes.

No centro, seguem os demais membros da 
matilha, seguidos pelos 5 lobos mais fortes 
do bando. APRENDENDO COM OS LOBOS

O último, sozinho, é o macho alfa. Ele 
controla tudo, a partir da traseira da matilha. “Numa matilha:
Naquela posição ele pode ver tudo e decidir a 
direção. Ele tem a visão de toda a matilha. Os três primeiros são os mais velhos e 

doentes e são eles que estabelecem o ritmo da 
A matilha movimenta-se de acordo com a marcha para a matilha inteira. Caso fosse de 
velocidade dos mais velhos e seus membros outra forma, eles poderiam ser deixados para 
se auxiliam e se vigiam mutuamente.”trás, perdendo contato com o bando.  No caso 

de uma emboscada eles seriam sacrificados. 
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plano de nosso alimento 1/3, pois só existe 
um assunto hoje ardendo em meu coração: 
“ORAÇÃO”.  E por acreditar tanto no poder 
da oração, eu oro para que o Senhor converta 
o coração de cada irmão de nossa igreja a ter 
como estilo de vida a oração, por isso 
gostaria de oferecer aos amados algumas 
diretrizes.ORAÇÃO COMO 

ESTILO DE VIDA
O versículo 13 acima nos respalda em 

crer que o diabo não tem poder sobre nossas 
vidas, mas que as provações que nos vêm são 

«13 Se eu cerrar os céus de modo que não oportunidades que o Senhor está nos dando 
haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos para nos voltarmos para Ele, pois é a porta 

que consumam a terra, ou se enviar a peste que está sempre aberta para quem se 
entre o meu povo;  14 se o meu povo, que arrepende.
se chama pelo meu nome, se humilhar, e 

orar, e me buscar, e se converter dos seus No versículo 14 o Senhor orienta todo 
maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, percurso que devemos tomar: Se humilhar é 

perdoarei os seus pecados e sararei a sua a atitude que tomamos ao reconhecer a 
terra.   15 Estarão abertos os meus olhos e autoridade de Deus sobre nós, reconhecendo 

atentos os meus ouvidos à oração que se que temos sido rebeldes contra Ele e assim 
fizer neste lugar.   16 Porque escolhi e assumindo que erramos; então, entregamos o 

santifiquei esta casa, para que nela esteja o controle de tudo em suas mãos e o direito de 
meu nome perpetuamente; nela, estarão fazer o que quiser em nossas vidas. Orar é a 

fixos os meus olhos e o meu coração todos atitude de falar com Deus sobre tudo, 
os dias.» 2 Crônicas 7 exatamente, o que estamos passando e que 

gostaríamos que o Senhor tomasse tudo em 
Amados discípulos, tenho sido suas mãos. Buscar ao Senhor é a atitude de 

motivado pelo Senhor a mudar um pouco o quem pára de falar com os outros os seus 
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problemas e passa a falar só com o Senhor, 
confiando plenamente Nele. Converter é a 
atitude de mudar totalmente a direção de 
tudo que fazia. Exemplos: parar de mentir, 
xingar, deixar de ser agressivo, parar de 
infringir desde a menor de todas as leis até a 
mais grave (não jogar mais papel na rua, 
atravessar o sinal vermelho, e etc. 
Precisamos tomar atitudes radicais em fazer 
o que é certo, pois assim glorificamos o nome 
do Senhor), e assim o Senhor garante que 
ouvirá nossas orações.

No versículo 15 verificamos que os 
olhos do Senhor estarão sobre todo aquele 
que faz a sua vontade.

E no versículo16 constatamos que 
assim, santificados pelo Senhor, seremos 
casa de Deus onde o poder do nome do 
Senhor estará em nós, seus olhos atentos a 
tudo que acontece e o coração do Senhor 
estará sempre conosco.

1. Você está disposto a passar cada 
pensamento e atitude sua pelo crivo da 
aprovação da vontade de Deus? (Romanos - O Departamento Infantil parabeniza Rafael 
12: 1 e 2). Asaf (06/jan) e Rebeca Alves (10/01) por 

mais um ano de vida!
2. Você é uma pessoa difícil de se submeter? 
(Romanos  8: 1 ao 4) - Rebeca, Alves, é com imensa alegria que 

hoje, 10 de janeiro, comemoramos os seus 8 
3. Você deseja de verdade fazer a vontade de anos de vida! Agradecemos a Deus pela sua 
Deus? (Romanos 8: 15 ao 19)       vida e que bênçãos sem medidas sejam 

  derramadas sobre você! Beijos! De Ricardo, 
Ajudem-me na campanha do quilo! Ronan, Raíssa e Ricardinho.
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#CARTASDACOREIADONORTE:
O ESPÍRITO DE DEUS
NAS IGREJAS SUBTERRÂNEAS

"Temos um Deus fiel, que derrama graça e 
bênçãos sobre nós"

As igrejas abrem secretamente de 
acordo com a ousadia dos líderes cristãos "Oramos para que os pés de todos os 
norte-coreanos. Eles vivem situações cristãos estejam dispostos a levar o 
inimagináveis para quem não conhece a Evangelho da paz e da reconciliação. Temos 
perseguição e quando escrevem cartas para um Deus fiel, que derrama graça e bênçãos 
que os cristãos livres tenham ideia dessa sobre nós. Ele tem nos dado forças para 
realidade, eles expressam sua dor de forma avançar, dia após dia, para que possamos 
poética, deixando claro que o Espírito de cumprir o nosso chamado. Irmãos, 
Deus está agindo nas igrejas subterrâneas. continuem orando por nós, porque nós 

também oramos por todos vocês", escreveu 
"Deus é o nosso pastor, no vale da uma cristã norte-coreana.

sombra da morte, e tudo o que vocês 
enviaram amorosamente para nós, chegou Portas Abertas, 08/jan/2016
em total segurança. Agora temos roupas, 
alimentos, medicamentos e Bíblias, porque 
Deus cuida de todas as coisas. Nossa 
pequena igreja foi renovada e vamos usar 
todos esses materiais para os fieis seguirem 
os passos de Jesus. Saibam que a cada dia 
crescemos mais espiritualmente e somos 
gratos pelo apoio de cada um dos irmãos", 
diz um trecho de uma das cartas.

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

Domingo – João 19 / 20 / 21
Período atual: Quinquagésima semana

João 01 / 02 / 03 - 3ª feira – João 04 / 05 / 06
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pensamento. "Pobre tonto", disse ele de si 
mesmo, "você está aqui sentado junto à 
janela, queixando-se e lamentando, 
enquanto aquele homem reconstrói uma casa 
que durou gerações."

RECONSTRUINDO RUÍNAS
Levantando-se da cadeira, Carlyle 

começou a trabalhar no segundo rascunho da Seja sobre nós a graça do Senhor nosso 
História da Revolução Francesa. Conforme Deus; confirma sobre nós as obras de nossas 
seu próprio relato, e o daqueles que tiveram a mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. 
oportunidade de ler ambas as versões da Sl. 90:17.
obra, a última foi bem melhor! A destruição 
de nossos queridos sonhos não precisa ser o Quando Thomas Carlyle, historiador 
fim do mundo. Pode ser o início de algo e ensaísta inglês, concluiu o segundo volume 
melhor!de sua História da Revolução Francesa, 

entregou o manuscrito a John Stuart Mill, 
Carlyle tem sido uma inspiração para para que este fizesse observações. Mill leu o 

muitos, no sentido de recomeçar depois de manuscrito e emprestou-o a um amigo. Esse 
terem visto destruído o trabalho de sua vida. amigo deixou-o sobre a escrivaninha certa 
É improvável, entretanto, que o humilde noite, depois de lê-lo. Na manhã seguinte a 
pedreiro que deu a Carlyle a inspiração de empregada, procurando alguma coisa com a 
começar de novo, tenha ficado sabendo que qual acender o fogo, encontrou a pilha de 
ele teve participação em recriar uma obra-papéis soltos e, pensando que fossem 
prima literária.rascunhos antigos, usou-os para acender o 

fogo. Aquilo que havia custado anos de 
Nosso inconsciente exemplo cristão trabalho a Carlyle era cinza agora!

pode ser exatamente o incentivo de que 
alguém precisa para superar um fracasso na Quando Mill, branco como um 
vida.lençol, relatou a devastadora notícia a 

Carlyle, este ficou tão atônito com sua perda 
que não conseguiu fazer nada durante 
semanas. Então um dia, sentado diante da 
janela aberta, remoendo sua terrível perda, 
observou um pedreiro reconstruindo uma 
parede de tijolos. Pacientemente, o homem 
colocava tijolo sobre tijolo, enquanto 
assobiava uma alegre melodia.

"Pobre tonto", pensou Carlyle, "como 
pode estar tão alegre quando a vida é tão 
fútil?" Depois, repentinamente, teve outro 
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vos lembrar destas coisas, ainda que as 
saibais, e estejais confirmados na verdade 
que já está convosco.

Quem deseja levar uma vida de 
oração como estilo de vida e deseja se tornar 
um guerreiro de oração, não poderá abrir ORAÇÃO COMO ESTILO DE VIDA
mão do estilo de vida proposto no texto 
acima, pois não poderemos ser um guerreiro 2ª Pedro 1: 5 ao 12 - E por isso 
de Deus se o próprio Deus não manifestar seu mesmo vós, empregando toda a diligência, 
caráter neste guerreiro; pois quando fugimos acrescentais à vossa fé a virtude, e à virtude 
do formato e estilo de vida propostos por a ciência, e à ciência o domínio próprio, e ao 
Deus segundo o texto acima, apresentamos domínio próprio a perseverança, e à 
atitudes confusas e sem ética, pois por não ter perseverança a piedade, e à piedade a 
nada de bom para apresentar,  só fraternidade, e à fraternidade o amor. 
a p r e s e n t a m o s  c r í t i c a s  a o s  q u e  Porque, se em vós houver e abundarem estas 
verdadeiramente trabalham à nossa volta. coisas, elas não vos deixarão ociosos nem 
Assim, a própria conduta revelará quem a infrutíferos no pleno conhecimento de nosso 
pessoa é de fato. O caráter de um guerreiro: Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem 
Empregando toda a diligência, acrescentais à não há estas coisas é cego, vendo somente o 
vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à que está perto, havendo-se esquecido da 
ciência o domínio próprio, e ao domínio purificação dos seus antigos pecados. 
próprio a perseverança, e à perseverança a Por tan to ,  i rmãos  procurem mais  
piedade, e à piedade a fraternidade, e à diligentemente fazer firme a vossa vocação e 
fraternidade o amor. O guerreiro de Deus eleição; porque, fazendo isto, nunca 
bane de sua vida comportamentos que o tropeçareis. Porque assim vos será 
deixem parecido com o inimigo: como amplamente concedida à entrada no reino 
postura raivosa, crítica a tudo e a todos (só o eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus 
que pensa ou o que é do seu interesse é o que Cristo. Pelo que estarei sempre pronto para 
vale), e não se submeter à autoridade. Mas o 
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guerreiro de Deus que buscar uma vida de produzimos frutos, como ganhar almas, 
intimidade e de oração no Espírito, não teme frutos do Espírito, como atitudes de amor 
nenhuma verdade produzida pela palavra de (gálatas 5: 16 ao 26) e tudo que colocamos as 
Deus, pois sabe que em sua busca constante mãos para fazer, levarmos até o fim, sem nos 
de intimidade com o Senhor, o Senhor importar com as provações e diversidades, 
revelará o que é necessário, pois o então temos o caráter de Cristo e não 
catolicismo romano privou o povo durante voltamos atrás. 
muitos séculos do conhecimento da palavra 
de Deus por julgar que o povo seria incapaz 1. Você está disposto a fazer uma análise do 
de entendê-la, excluindo assim a ação do seu comportamento até aqui e comparar com 
Espírito sobre as pessoas. Quem tem uma os textos citados neste alimento de hoje? (2ª 
vida de oração e de intimidade com o Senhor Pedro 1: 5 ao 8) 
jamais temerá coisa alguma, pois confia no 
Senhor e vive na força do seu poder. 2. Você entende que quem anda em 

intimidade plena com Senhor não fere 
Gostaria que os amados discípulos pessoas, mas edifica vidas? (Gálatas 5: 22 ao 

que desejarem de fato se tornar um guerreiro 25) 
de Deus, saibam que já temos um modelo a 
seguir: Jesus o Senhor, pois ainda que pareça 3. Você acredita que a palavra de Deus é a 
impossível aos nossos olhos ser exatamente verdade absoluta? (1ª Pedro 1: 22 ao 25)
como Jesus, não esqueça que para Deus nada 
é impossível (Lucas 1: 37). Saiba que quando 
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mas devemos ser fortes, Jesus sofreu e 
morreu na cruz por nossos pecados, temos 
que fazer valer a pena esse sacrifício. Vamos 
enfrentar esse momento com coragem", 

CULTOS SÃO PROIBIDOS PELO disse uma cristã que não se identificou por 
GOVERNO DA INDONÉSIA motivos de segurança.

"A situação é difícil, mas devemos ser fortes, Portas Abertas, 15 jan 2016
Jesus sofreu e morreu na cruz por nossos 
pecados"

Depois de passarem por um grande 
incêndio, causado pelo ataque de extremistas 
islâmicos, muitos cristãos indonésios 
fugiram da aldeia onde viviam temendo mais 
violência. "Ainda há muitas mulheres e 
crianças aqui, passando fome e temendo 
novos ataques. Aos poucos eles precisam ir 
embora", disse uma fonte local.

Segundo um dos analistas de 
perseguição: "Alguns atiradores foram 
presos, mas por um curto período de tempo. 
O ministro de Assuntos Religiosos, Lukman 
Hakim Saifuddin, visitou muçulmanos e 
líderes cristãos em Aceh Singkil. Em seu 
breve discurso, ele proibiu os cultos não 
autorizados pelo governo e se defendeu 
dizendo que a demolição da igreja não era um 
ato de intolerância religiosa, mas apenas o 
resultado de não seguir os regulamentos".

Segundo os relatórios das Comissões 
Nacionais de Direitos Humanos, desde 2013, 
foi detectado que mais de 80% das casas de 
adoração na Indonésia estão sem licença, 
incluindo as mesquitas. "A situação é difícil, 
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recuperado. As pedras brutas e cascalhos 
maiores eram jogados de volta para o rio.

Os homens têm percorrido distâncias 
extraordinárias para conseguir ouro, 
sacrificando por vezes a própria vida nessa QUE DEUS SEJA SEU OURO
busca. O ouro, ou aquilo que ele representa - 
riqueza material - exerce um tipo de fascínio Se deixar de lado seu amor pelo 
hipnótico sobre muitas mentes, levando-as a dinheiro e jogar fora seu ouro fino ganho 
agir de modo irracional. Dois jovens estavam desonestamente, então o próprio Deus, o 
ocupados na prospecção perto de Placerville. Todo-poderoso, será a sua riqueza, o seu 
Eram irmãos carnais e sempre se haviam ouro e a sua prata. Jó 22:24 e 25.
dado bem, mas um dia ambos viram uma 
pepita de ouro ao mesmo tempo. Os dois O Estado de Idaho, onde moro, é 
correram para pegá-la. Ocorreu uma luta popularmente conhecido como o "Estado-
corporal e acabaram matando-se um ao Gema" por causa de seus ricos depósitos 
outro.minerais. Em 1860, o capitão E. D. Pierce 

descobriu ouro no ribeiro Orofino. A notícia 
Não vale a pena perder a vida por da rica descoberta desencadeou uma corrida 

nenhum bem deste mundo - ainda mais a vida do ouro para a região, que na época fazia 
eterna. Se as riquezas materiais estiverem parte do Território do Oregon. Dois anos 
exercendo uma fascinação desordenada mais tarde, descobriu-se mais ouro na área 
sobre você, atente para o conselho de Elifaz: que agora se chama Vale do Tesouro.
jogue-as entre as pedras dos ribeiros e 
permita que Deus seja o seu ouro.Subsequentemente, uma forma 

curiosa de extrair ouro foi usada com sucesso 
ao longo do rio Snake. Sabia-se por muito 
tempo que grandes quantidades de partículas 
de ouro desciam pelos rios e ribeiros, vindas 
de montanhas que produziam o minério, e 
eram depositadas no cascalho e no leito de 
várias correntes d'água no Estado. Um 
homem empreendedor ligou uns tubos de 
sucção, acionados por máquinas a vapor, a 
barcas que atravessavam para lá e para cá 
essas correntes. Os tubos puxavam cascalho 
e areia para o convés. O material então corria 
por uma calha, e o cascalho aurífero era 
recolhido sobre mesas cobertas com bacias 
de cobre. Ali o precioso minério era 
amalgamado com mercúrio e posteriormente 
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Apocalipse 22: 17 - E o Espírito e a 
noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E 
quem tem sede, venha; e quem quiser, receba 
de graça a água da vida.

Dessa forma, não devemos duvidar ORAÇÃO COMO ESTILO DE VIDA
da igreja do Senhor que está nas mãos dos 
homens; devemos ter em nossas mentes um O Espírito Santo revela a linguagem do céu e 
coração cheio de esperança e confiança no nos comunica a vontade de Deus.
Senhor, e andar em plena certeza de que sua 
igreja está na direção do Espírito Santo. I JOÃO 4: 13 - Nisto conhecemos que 
Assim, devemos estar envolvidos no mesmo permanecemos nele, e ele em nós: por ele nos 
Espírito, tendo uma vida de oração e súplica ter dado do seu Espírito.
por nossa igreja e por toda igreja espalhada 
pelo mundo.Existem pessoas que, por falta de uma 

vida real e verdadeira no Espírito, sem 
É essenc ia l  que  os  c ren tes  perceber se enchem de si mesmas e de seus 

reconheçam a importância do Espírito Santo conhecimentos, e começam a se saciar deste 
no plano divino da redenção. Sem a presença alimento fraco e ralo, que só leva à inanição 
do Espírito Santo neste mundo, não haveria a espiritual, pois, por mais rico que seja o 
criação, o universo, nem a raça humana (Gn alimento, sem o Espírito Santo é pura palha.
1.2); tudo que respira vida flui do Espírito (Sl 
104.30). Sem o Espírito Santo, não teríamos Assim, saibam meus discípulos, a 
a Bíblia (2 Pe 1.21) nem o novo testamento, e igreja do Senhor Jesus que está espalhada 
é Ele que nos conserva nos princípios e pelo planeta Terra tem um guia responsável 
conhecimentos de Jesus (Jo 14.26; 1 Co por ela, que tem a responsabilidade de um dia 
2.10) e também não teríamos nenhum poder levá-la até a presença do Cristo vivo. E essa 
para proclamar o evangelho (At 1.8). Sem o igreja fala e está sob a direção completa e 
Espírito Santo, não haveria fé, nem novo total, não dos seus pastores, pois nós somos 
nascimento, nem santidade e nenhum cristão apenas servos guiados pelo Espírito Santo.
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neste mundo. Este estudo examina alguns Espírito Santo? (I TESSALONICENSES 4. 
dos ensinamentos básicos a respeito do 8 e Romanos 8. 14 ao 16) 
Espírito Santo.

2. Que tal ter uma vida mais intensa 
Abrir mão do Espírito é mergulhar na presença de Deus, com maior intimidade e 

num abismo de conhecimentos sem essência, mais dependência do Espírito? (Romanos 8. 
que poderão causar dores, frustrações 26 e 27)
terríveis e uma falta total de contentamento, 
pois quem anda no Espírito anda em paz, sem 3. Você gostaria de ouvir o Espírito 
crises e dorme tranquilo, pois a igreja do falar com você e te guiar, sem medo? (João 
Senhor está em boas mãos. 16. 13) 

1. Como você se sente ao saber que a 
igreja, o corpo de Cristo, está aos cuidados do Ajudem-me na campanha do quilo.

QUARTAS-FEIRAS - 20h Culto de Estudos Bíblicos

DOMINGOS - 09h Programa de Qualidade de Vida /

Culto de Celebração – 19h30
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- Efetivação dos membros 
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- Abertura do Recadastramento 2016.
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extremismo islâmico, mas o crescimento do 
extremismo budista também tem sido uma 
grande preocupação para os cristãos 
cingaleses. "Não é fácil ser um cristão por 
aqui, nós sofremos perseguição até mesmo 

CRISTÃOS DO SRI LANKA dentro de casa. Nenhuma família aceita um 
AINDA SOFREM COM convertido ao cristianismo. Mas, apesar de 
A PERSEGUIÇÃO tudo, nós conseguimos enxergar que Deus 

está no controle das nossas vidas", diz um 
cristão que preferiu não se identificar por 

Cultos são invadidos e igrejas ainda são motivos de segurança.
destruídas

Portas Abertas, 21 jan 2016
A Constituição do Sri Lanka promove 

o budismo como religião estatal e essa 
condição reforça o poder dos radicais 
budistas sobre as minorias religiosas no país, 
como os cristãos e os islâmicos. Embora o 
nível de violência contra os cristãos tenha 
diminuído, isso não quer dizer que tenha 
deixado de existir. O que tem ocorrido é que 
os radicais budistas miram maior pressão 
sobre uma minoria muçulmana no momento.

O país que ocupava a 29ª posição na 
Classificação da Perseguição Religiosa em 
2014, e em 2015, a 43ª, em 2016 já não está 
mais na relação. Porém, o país não tem 
apresentado melhoras na situação da minoria 
cristã.　  Igrejas ainda são atacadas por 
comunidades locais, há muitos registros de 
cultos invadidos por monges e locais de 
reuniões destruídos.

A tendência é que os cristãos cada vez 
mais tenham que adorar a Deus secreta e 
clandestinamente. Há muitas notícias sobre o 
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OLHANDO PARA O FUTURO

obviamente o conceito ocidental de futuro 
quando falou em avançar para as coisas que 
diante dele estavam.

Mas talvez haja um ponto em que 
Oriente e Ocidente se encontram. Num 
discurso proferido em 1986, o Presidente 
Ronald Reagan usou a expressão "Voltar 
para o futuro". Com isso ele quis dizer que já Um dos mais fascinantes conceitos do 
nos demoramos muito no passado. É tempo povo chinês é de como eles concebem o 
d e  c o n s i d e r a r  a s  d e s c o n h e c i d a s  futuro. Eles se veem caminhando para o 
"oportunidades perigosas" diante de nós.futuro de costas e olhando para o passado. 

Isso nos pode parecer estranho, mas faz 
A cortina do tempo desce sobre mais muito sentido. O passado permanece no 

um ano. Deus nos trouxe de novo para a terra campo da visão. Podemos "vê-lo" 
do reinício. Seja o que for que o futuro nos mentalmente. Mas o futuro está oculto de 
reserve, que o nosso estudo de Sua Palavra nossa vista, como se na verdade estivesse 
no ano vindouro nos ajude a conhecê-Lo atrás de nossas costas.
ainda melhor.

A ideia ocidental de futuro é 
Prossiga em conhecer ao Senhor, diametralmente oposta daquela dos chineses. 

adquirindo aquele conhecimento que Falamos de "enfrentar" o futuro. Criado no 
significa vida eterna!mundo greco-romano, Paulo t inha 
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que obedecemos e cremos, através da fé, 
seremos transformados como no texto acima 
citado.

Queridos discípulos, a transformação 
acontece à medida que obedecemos a Sua ORAÇÃO COMO ESTILO DE VIDA
direção, pois o poder transformador do 
Espírito não irá se manifestar sobre pessoas O Espírito Santo revela a linguagem do céu e 
rebeldes e desobedientes. Toda a nossa nos comunica a vontade de Deus.
t r a n s f o r m a ç ã o  e s t á  b a s e a d a  n o  
relacionamento com o Espírito Santo, A pessoa do Espírito Santo:
através das orações e da obediência à sua 
voz, que fala aos nossos corações e é Através da Bíblia, o Espírito Santo é 
confirmada na palavra de Deus. E tudo isso revelado como Pessoa, com sua própria 
por fé, pois o Espírito revela o caráter de individualidade (2 Co 3.17,18 leiam por 
Deus, e quando cremos, esse caráter será favor). Deus, o Pai, se relacionava com os 
manifestado em nossas vidas justamente patriarcas, expressando a eles sua vontade, e 
porque cremos, pois a fé que agrada a Deus pela fé eles obedeciam a Deus; por esse 
estará promovendo o milagre do novo motivo foram chamados de heróis da fé.  E 
nascimento.  Entretanto, jamais se também se revelou e se manifestou como 
manifestará através do esforço humano, pois Deus em carne a seus discípulos e apóstolos, 
a transformação pela qual passamos é um e pela fé eles obedeceram e fizeram 
milagre de Deus em nós (Efésios 2. 1 ao 10 - maravilhas. Mas agora nós, a igreja, como 
leiam por favor).corpo de Cristo, nos relacionamos com a 

pessoa do Espírito Santo, que nos revela a 
1.  Você está disposto a viver uma vida pela fé sua vontade e direção. E assim como no 
e obedecer radicalmente a voz do Espírito, passado, obedeceremos pela fé e viveremos 
que é confirmada pela palavra de uma vida incrível, poderosa, cheia de 
Deus?(Filipenses 1. 27; Apocalipse 2. 11 e o grandes maravilhas; mas é necessário crer, 
17)pois o Espírito irá nos direcionar.  E à medida 
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2. Quando você é confrontado pela palavra, 
você tem dificuldade em obedecer? (hebreus 
3. 12 ao 15)

3.  Você pode dar testemunho de algo que 
Deus transformou em você? REFÉNS ASSÍRIOS FORAM 
 LIBERTADOS – AGRADEÇA A DEUS 
Obs.: Peço encarecidamente que durante a POR ISSO
célula não fujam do assunto do programa 
aqui tratado. Se quiserem discutir outros Eles estavam entre os mais de 200 
assuntos, façam isso em outra ocasião. raptados de aldeias, no norte da Síria

Ajudem-me na campanha do quilo! No ano passado, em 23 de fevereiro, o 
Estado Islâmico (EI) raptou mais de 200 
cristãos, de uma aldeia que fica ao longo do 
rio Khabour. De acordo com ativistas 
cristãos que trabalham na região e também 
com a Organização de Socorro à Igreja 
Assíria do Oriente (ACERO), 16 deles foram 
libertados, depois de serem mantidos em 
cativeiro. Uma lista com os nomes e 
sobrenomes dos reféns, incluindo homens e 
mulheres, foi emitida, indicando que alguns 
desses teriam alguma ligação familiar. 
Militantes do EI invadiram várias aldeias 
assírias, queimando igrejas e forçando 
centenas de famílias a fugir.

Além desses 16 reféns cristãos, o 
grupo já libertou outros 144 prisioneiros, 
após diversos apelos da Missão 'Demanda 
por Ação' (ADFA), um grupo de campanha 
pelas minorias no Oriente Médio, que disse 
anteriormente ao 'Christian Today' que a 
Igreja está trabalhando "dia e noite para 
garantir que todos voltarão para suas famílias 
com segurança". Mas eles questionam: "Será 
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que algum dia haverá novamente um fugindo da guerra e da ação do grupo 
ambiente seguro para o nosso povo que vive extremista  Estado Islâmico. Dezenas de 
lá?". Inicialmente, os militantes exigiram um cristãos foram mortos e igrejas destruídas
resgate de cerca de 100 mil dólares por 
refém, totalizando US$23 milhões. Quando Bombas em casas de civis, explosões no 
ficou claro que a comunidade assíria não meio da rua, balas perdidas, pedaços de 
podia pagar, o montante foi reduzido para vidros e de construções pelas calçadas. Um 
uma média de US$12 milhões. cenár io  de  des t ru ição  to ta lmente  

desumano.Vítimas dos conflitos, os cristãos 
A Síria é o 5º país da Classificação da lidam com os traumas causados pela 

Perseguição Religiosa. As cenas que chegam perseguição.
de lá, diariamente, são difíceis de descrever, 
devido ao nível de perseguição. Mas, por Muitos diriam que esta descrição é a 
outro lado, os testemunhos de fé e de respeito de uma ficção ou de um filme de 
coragem que são ouvidos, de cada um deles, terror. Mas, infelizmente, não é. Este cenário 
são verdadeiras lições de vida. Portas de cidade fantasma corresponde a atual 
Abertas está presente na Síria em tempo circunstância da população síria.
integral, dando assistência de todas as 
formas, através de alimentos, remédios, A Síria ganhou espaço nos noticiários e 
treinamentos e apoio emocional, psicológico demais programas televisivos por causa da 
e espiritual. Ajude também esses cristãos guerra. Os confrontos que tiveram início em 
através de suas orações e agradeça a Deus março de 2011, se transformaram em uma 
pelos reféns que já estão livres. guerra civil e já deixaram mais de 250 mil 

mortos, espalhando 4 milhões de refugiados 
Iraque e Síria esperam por nós pelo mundo - 25% deles menores de idade. 

Todos sem acesso a alimento e remédios.
Todos os dias, vemos e ouvimos nos 

meios de comunicação histórias de Portas Abertas, 29 jan 2016
refugiados, e sabemos que eles precisam de 
nossa ajuda e de nossas orações. É por esse 
motivo que convidamos você a participar do 
Domingo da Igreja Perseguida (DIP) em 
2016, um dia de intercessão pelos cristãos 
perseguidos ao redor do mundo.

A Síria está em guerra civil há 5 anos. 
Milhares de pessoas já deixaram o país 

2ª feira – 
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com cuidado.

Ela saiu feliz saltitando pela rua 
abaixo. Ainda não acabara o dia quando uma 
linda jovem de cabelos loiros e maravilhosos GRATIDÃO
olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o 
balcão o já conhecido embrulho desfeito e O homem por detrás do balcão olhava 
indagou: - Este colar foi comprado aqui? a rua de forma distraída. Uma garotinha se 

aproximou da loja e amassou o narizinho 
- Sim senhora. contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do 

céu brilhavam quando viu um determinado 
- E quanto custou? objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar 

de turquesa azul.
- Ah!, falou o dono da loja. O preço de 

qualquer produto da minha loja é sempre um - É para minha irmã. Pode fazer um 
assunto confidencial entre o vendedor e o pacote bem bonito?, diz ela.
cliente. 

O dono da loja olhou desconfiado 
A moça continuou: - Mas minha irmã para a garotinha e lhe perguntou: - Quanto de 

tinha somente algumas moedas! O colar é dinheiro você tem? 
verdadeiro, não é? 

Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia 
Ela não teria dinheiro para pagá-lo! um lenço todo amarradinho e foi desfazendo 

os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz, 
O homem tomou o estojo, refez o disse: - Isso dá? 

embrulho com extremo carinho, colocou a 
fita e o devolveu à jovem. Eram apenas algumas moedas que ela 

exibia orgulhosa. 
- Ela pagou o preço mais alto que 

qualquer pessoa pode pagar. ELA DEU - Sabe, quero dar este presente para 
TUDO O QUE TINHA. minha irmã mais velha. Desde que morreu 

nossa mãe ela cuida da gente e não tem tempo 
O silêncio encheu a pequena loja e para ela. É aniversário dela e tenho certeza 

duas lágrimas rolaram pela face emocionada que ficará feliz com o colar que é da cor de 
da jovem enquanto suas mãos tomavam o seus olhos.
pequeno embrulho. "Verdadeira doação é 
dar-se por inteiro, sem restrições. Gratidão O homem foi para o interior da loja, 
de quem ama não coloca limites para os colocou o colar em um estojo, embrulhou 
gestos de ternura. Seja sempre grato, mas não com um vistoso papel vermelho e fez um laço 
espere pelo reconhecimento de ninguém. caprichado com uma fita verde.
Gratidão com amor não apenas aquece quem 
recebe, como reconforta quem oferece."- Tome!, disse para a garota. Leve 
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ORAÇÃO COMO ESTILO DE VIDA

continuar vivo fisicamente, ele morreu 
espiritualmente, por isso precisa nascer de 
novo (leiam por favor João 3:3 ao 7).

A morte espiritual é um estado que 
todos os que não aceitaram a Jesus e não 
receberam o Espírito Santo de verdade se 
encontram, pois só através da ação do A OBRA DO ESPÍRITO SANTO
Espírito Santo sobre o nosso espírito é que 
poderemos nascer de novo.  E não existe A Bíblia descreve várias atividades 
outra forma, não existe nenhuma forma de do Espírito Santo no Antigo Testamento.  O 
entendermos as coisas espirituais, se não for Espírito Santo desempenhou um papel ativo 
através da revelação do Espírito Santo sobre na criação. O segundo versículo da Bíblia diz 
o nosso espírito (Romanos 8: 12 ao 17, e 22 que “o Espírito de Deus se movia sobre a face 
ao 26).das águas” (Gn 1:2), preparando tudo para 

que a palavra criadora de Deus desse forma 
Amados discípulos, a maior prova ao mundo.

que estamos vivos espiritualmente, é a sede e 
a fome de falarmos com o nosso Pai.  Pois Tanto o Verbo de Deus (a segunda 
somente tem essas necessidades o espírito pessoa da Trindade), quanto o Espírito de 
humano que está vivo;  assim como a carne Deus, foram agentes na criação (Jó 26:13; Sl 
sente sede e fome de comida, o espírito 33:6). O Espírito também é o autor da vida. 
humano sente fome e sede de Deus, pois Q u a n d o  D e u s  c r i o u  A d ã o ,  f o i  
somente Ele, através do seu Espírito poderá indubitavelmente o seu Espírito quem 
nos saciar.soprou no homem o fôlego da vida (Gn 2:7; 

Jó 27:3).
1. Explique, em cinco minutos, quem é o 
Espírito Santo para você. (João 14: 17)O Espírito Santo continua a dar vida 

às criaturas de Deus (Jó 33:4; Sl 104:30).  
2. Você sente falta da presença de Deus? Depois do pecado, apesar de o homem 

esusJ
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(João 4: 23 e 24). 

3. Você tem prazer nas coisas de Deus? (João 
8: 47)

JOGO DE PODER ENTRE
JIHADISTAS AFETA CRISTÃOS

"Eles matam estrangeiros e cristãos para 
chamar a atenção um do outro, fazendo 

com que a violência aumente ainda mais 
onde há igrejas e minorias religiosas»

De acordo com notícias da BBC 
News, 30 pessoas foram mortas depois que 
militantes islâmicos atacaram um hotel de 
Ouagadougou, a capital e maior cidade do 
Burkina Faso, que fica na África Ocidental, 
próximo do Mali, que é um dos países que 
compõem a Classificação da Perseguição 
Religiosa 2016, ocupando o 44º lugar. O 
hotel é muito conhecido por hospedar 
estrangeiros. O ataque foi reivindicado pelo 
Al-Qaeda do Magrebe Islâmico (AQIM – 
sigla em inglês), que fica a noroeste da 
África.

Entre os mortos estavam sete 
missionários cristãos. "Quatro deles eram 
canadenses da mesma família e estavam na 
África desde o Natal, realizando um trabalho 
de ajuda às escolas e orfanatos. Ao que tudo 
indica, o ataque foi realizado para reforçar 
que o domínio do grupo jihadista na região e 
também para fazer uma demonstração da sua 
violenta campanha nas novas fronteiras", 
comenta um dos analistas de perseguição.

Ajudem-me 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

INFORMATIVO SUA MISSÃO
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Já pegou seu cofre
essa semana?
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"O fato do Al-Qaeda querer NOVOS PAÍSES NA LISTA DE 
notoriedade sobre o ataque demonstra que o PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS
grupo quer chamar a atenção do Estado 
Islâmico, já que há uma competição 48º - Bahrein - O Bahrein tem o islã como 
estratégica entre eles. Porém, eles não se religião oficial. Aos poucos, a lei islâmica é 
atacam entre si, mas matam estrangeiros e introduzida no país e restringe cristãos de 
cristãos para chamar a atenção um do outro, testemunhar de Jesus livremente. Os cristãos 
fazendo com que a violência aumente ainda representam 10% da população e são 
mais onde há igrejas e minorias religiosas, proibidos de evangelizar muçulmanos. Por 
que são como vitrines para os componentes sua localização, o país também enfrenta o 
do movimento jihadista", explica o analista. avanço do extremismo islâmico na região.
Apesar de Burkina Faso não fazer parte da 
lista de países perseguidores de cristãos, está 49º - Níger - O Níger é um dos países mais 
bem perto da Nigéria, que está na posição 12. carentes da África, onde o extremismo 

islâmico é a principal fonte de perseguição. 
Próximo à Nigéria, os cristãos enfrentam a 
influência do grupo radical islâmico Boko 
Haram, assim como de grupos ligados à Al-
Qaeda nos países vizinhos, Mali e Líbia. 
Igrejas foram atacadas e destruídas e cristãos 
foram ameaçados de sequestro e morte.

A Portas Abertas tem parceria com a 
igreja nigeriana, dando suporte, equipando e 
ajudando através de vários tipos de 
assistência, entre elas a distribuição de 
Bíblias, capacitação da liderança e apoio 
emergencial em situações de crise. Faça 
parte também desse trabalho, orando pelos 
cristãos perseguidos.
  
Portas Abertas, 05 fev 2016

2ª feira – 
4ª feira – 1 Coríntios 01 / 02 / 03- 5ª feira –  
6ª feira –   - Sábado – 

Domingo – 13 / 14 / 15 / 16
Período atual: Quinquagésima terça semana

Romanos 13 / 14 Romanos 
1 Coríntios 04 / 05 / 06

1 Coríntios 07 / 08 / 09 1 Coríntios 10 / 11 / 12
1 Coríntios 

 - 3ª feira – 15 / 16
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25/fev – Janete Neves
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Após algum tempo, o Rei saiu 
novamente para caçar e aconteceu dele ser 
atacado, desta vez por uma tribo de índios 
que vivia na selva. Estes índios eram temidos 
por todos, pois sabia-se que faziam TUDO O QUE DEUS FAZ É BOM
sacrifícios humanos para seus deuses.

Mal prenderam o Rei, passaram a Há muito tempo, num Reino 
preparar, cheios de jubilo, o ritual do distante, havia um Rei que não  acreditava na 
sacrifício. Quando já estava tudo pronto, e o bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito 
Rei já estava diante do altar, o sacerdote que sempre lhe lembrava dessa verdade. Em 
indígena, ao examinar a vitima, observou todas situações dizia:
furioso:

― Meu Rei, não desanime, porque 
― Este homem não pode ser Deus é bom! 

sacrificado, pois é defeituoso! Falta-lhe um 
dedo!"Um dia, o Rei saiu para caçar 

juntamente com seu súdito, e uma fera da 
E o Rei foi libertado. Ao voltar para floresta atacou o Rei. O súdito conseguiu 

o palácio, muito alegre e aliviado, libertou matar o animal, porém não evitou que sua 
seu súdito e pediu que viesse em sua Majestade perdesse o dedo mínimo da mão 
presença. direita. O Rei, furioso pelo que havia 

Ao ver o servo,  abraçou-o acontecido, e sem mostrar agradecimento 
afetuosamente dizendo-lhe:por ter sua vida salva pelos esforços de seu 

servo, perguntou a este:
― Meu Caro, Deus foi realmente 

bom comigo! Você já deve estar sabendo que ― E agora, o que você me diz? Deus 
escapei da morte justamente porque não e bom? Se Deus fosse bom eu não teria sido 
tinha um dos dedos. Mas ainda tenho em meu atacado, e não teria perdido o meu dedo. 
coração uma grande duvida:

O servo respondeu:
Se Deus e tão bom, por que permitiu 

que você fosse preso da maneira como foi? ― Meu Rei, apesar de todas essas 
Logo você, que tanto O defendeu!? coisas, somente posso dizer-lhe que Deus é 

bom, e que mesmo isso, perder um dedo, é 
O servo sorriu e disse:para seu bem! 

― Meu Rei, se eu estivesse junto O Rei, indignado com a resposta do 
contigo nessa caçada, certamente seria súdito, mandou que fosse preso na cela mais 
sacrificado em teu lugar, pois não me falta escura e mais fétida do calabouço.
dedo algum!

INFORMATIVO SUA MISSÃO

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6ESTAMOS EM OBRAS

__________________________________________________________________

REFLEXÃO
__________________________________________________________________



plano de nosso alimento 1/3, pois só existe 
um assunto hoje ardendo em meu coração: 
“ORAÇÃO”. E por acreditar tanto no poder 
da oração, eu oro para que o Senhor converta 
o coração de cada irmão de nossa igreja a ter 
como estilo de vida a oração, por isso 
gostaria de oferecer aos amados algumas ORAÇÃO COMO 
diretrizes.ESTILO DE VIDA 

O versículo 13 acima nos respalda em Publicado originalmente
crer que o diabo não tem poder sobre nossas  no boletim 585, de 10 de janeiro
vidas, mas que as provações que nos vêm são 
oportunidades que o Senhor está nos dando «13 Se eu cerrar os céus de modo que não 
para nos voltarmos para Ele, pois é a porta haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos 
que está sempre aberta para quem se que consumam a terra, ou se enviar a peste 
arrepende.entre o meu povo; 14 se o meu povo, que se 

chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, 
No versículo 14 o Senhor orienta todo e me buscar, e se converter dos seus maus 

percurso que devemos tomar: Se humilhar é caminhos, então, eu ouvirei dos céus, 
a atitude que tomamos ao reconhecer a perdoarei os seus pecados e sararei a sua 
autoridade de Deus sobre nós, reconhecendo terra. 15 Estarão abertos os meus olhos e 
que temos sido rebeldes contra Ele e assim atentos os meus ouvidos à oração que se 
assumindo que erramos; então, entregamos o fizer neste lugar. 16 Porque escolhi e 
controle de tudo em suas mãos e o direito de santifiquei esta casa, para que nela esteja o 
fazer o que quiser em nossas vidas. Orar é a meu nome perpetuamente; nela, estarão 
atitude de falar com Deus sobre tudo, fixos os meus olhos e o meu coração todos 
exatamente, o que estamos passando e que os dias.» 2 Crônicas 7 
gostaríamos que o Senhor tomasse tudo em 
suas mãos. Buscar ao Senhor é a atitude de Amados discípulos, tenho sido 
quem para de falar com os outros os seus motivado pelo Senhor a mudar um pouco o 

esusJ
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problemas e passa a falar só com o Senhor, 
confiando plenamente Nele. Converter é a 
atitude de mudar totalmente a direção de 
tudo que fazia. Exemplos: parar de mentir, 
xingar, deixar de ser agressivo, parar de 
infringir desde a menor de todas as leis até a 
mais grave (não jogar mais papel na rua, 
atravessar o sinal vermelho etc. Precisamos 
tomar atitudes radicais em fazer o que é 
certo, pois assim glorificamos o nome do 
Senhor), e assim o Senhor garante que ouvirá 
nossas orações.

No versículo 15 verificamos que os 
olhos do Senhor estarão sobre todo aquele 
que faz a sua vontade.

E no versículo16 constatamos que 
assim, santificados pelo Senhor, seremos 
casa de Deus onde o poder do nome do 
Senhor estará em nós, seus olhos atentos a 
tudo que acontece e o coração do Senhor 
estará sempre conosco.

1. Você está disposto a passar cada 
pensamento e atitude sua pelo crivo da 
aprovação da vontade de Deus? (Romanos 
12: 1 e 2). 

2. Você é uma pessoa difícil de se submeter? 
(Romanos 8: 1 ao 4) 

3. Você deseja de verdade fazer a vontade de 
Deus? (Romanos 8: 15 ao 19) 

Ajudem-me 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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em quase sete anos de violência, que também 
afeta países vizinhos.

MAIS ATENTADOS SUICIDAS 
NA NIGÉRIA

Acredita-se que esses atentados 
tenham sido cometidos em represália ao 

ataque realizado pelas forças de segurança 
nigerianas

A Nigéria ocupa o 12º lugar na 
Um duplo atentado suicida deixou Classificação da Perseguição Religiosa 

pelo menos 58 mortos na Nigéria. O 2016, e apesar de ter vivido momentos 
incidente ocorreu na última terça-feira (9), extremamente difíceis, os cristãos foram 
num acampamento de deslocados, e os despertados a se mobilizarem no mundo 
responsáveis foram membros do grupo espiritual e ganharam forças para lutar e 
extremista islâmico Boko Haram, de acordo manter a fé. Há muitos líderes cristãos 
com informações da agência de notícias AFP. nigerianos fazendo a obra do Senhor com 
Segundo as primeiras informações "três ousadia e servindo de exemplo através de 
m u l h e r e s  s u i c i d a s  c h e g a r a m  a o  seus testemunhos. A Portas Abertas tem 
acampamento, duas delas detonaram seus parceria com a igreja local com o objetivo de 
explosivos. A terceira, porém, se negou a reforçar, dar suporte, equipar e dar 
fazer isso, ao ver que havia vários familiares assistência aos cristãos nigerianos 
dela no local, então se entregou às perseguidos. Esta colaboração envolve: 
autoridades". programas de preparação para a perseguição, 

distribuição de Bíblias e materiais cristãos, 
Acredita-se que esses atentados capacitação da liderança, escola dominical, 

tenham sido cometidos em represália ao f o r m a ç ã o  d e  n o v o s  c r i s t ã o s ,  
ataque realizado pelas forças de segurança desenvolvimento de currículos, assistência 
nigerianas, na semana passada, contra três às escolas cristãs, implementação de projetos 
localidades consideradas redutos do Boko socioeconômicos para os novos cristãos e 
Haram. Na ocasião, morreram dezenas de viúvas de líderes. Assim como, apoio de 
militantes islâmicos. Os ataques do Boko emergência em situações de crise, 
Haram já deixaram pelo menos 17 mil aconselhamento pós-trauma e assistência 
mortos e mais de 2,6 milhões de deslocados jurídica. Portas Abertas, 12 fev 2016

2ª feira – 
4ª feira – 2 Coríntios 07 / 08 / 09- 5ª feira – 2 Coríntios 10 / 11

6ª feira – 2 Coríntios 12 / 13 - Sábado – Gálatas 
Domingo – 

Período atual: Quinquagésima quarta semana

2 01 / 02 / 03 - 3ª feira – 2 04 / 05 / 06Coríntios Coríntios 

01 / 02 / 03
04 / 05 / 06
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falaria a cozinheira, que teve tempo de 
elaborar bem a sua resposta:

― Eu sei ler, porém, nunca encontro tempo 
para sequer folhear uma revista; portanto, O VALOR DA BÍBLIA
aceito o dinheiro para comprar um vestido 
novo.Há muitos anos, existiu um homem muito 

rico que no dia do seu aniversário convocou a 
― Eu já possuo uma Bíblia e não preciso de criadagem a sua sala para receberem 
outra; assim, prefiro o dinheiro. Informou a presentes.
arrumadeira, em poucas palavras.

Colocou-os a sua frente na seguinte ordem: 
Finalmente, chegou a vez do menino de cocheiro, jardineiro, cozinheira, arrumadeira 
recados. Sabendo-o bastante necessitado, o e o pequeno mensageiro. Em seguida 
patrão adiantou-se em dizer-lhe:dirigindo-se a eles, explicou o motivo de os 

haver chamado até ali e, por fim, fez-lhes 
― Certamente você também ira preferir uma pergunta, esperando de cada um a sua 
dinheiro, para comprar uma nova sandália, própria resposta. Essa foi a pergunta feita:
não é isso, meu rapaz?

― O que prefere você receber agora: esta 
― Muito obrigado pela sugestão. De fato Bíblia ou este valor em dinheiro?
estou precisando muito de um calçado novo, 
mas vou preferir a Bíblia. Minha mãe me ― Eu gostaria de receber a Bíblia. 
ensinou que a Palavra de Deus é mais Respondeu pela ordem o cocheiro. ― Mas, 
desejável do que o ouro ― disse o pequeno como não aprendi a ler, o dinheiro me será 
mensageiro.bastante mais útil!

Ao receber o bonito volume, o menino feliz o Recebeu então a nota, de valor elevado na 
abriu e nisso caiu aos seus pés uma moeda de época, e agradeceu ao patrão. Esse pediu-lhe 
ouro. Virando outras paginas, foi deparando que permanecesse em seu lugar. Era a vez do 
com outros valores em notas. Vendo isso, os jardineiro fazer a sua escolha e, escolhendo 
outros criados perceberam o seu erro e bem as palavras, falou:
envergonhados deixaram o recinto.

― Minha mulher está adoentada e por esta 
A sós com o menino, disse-lhe comovido o razão tenho necessidade do dinheiro; em 
patrão: "Que Deus o abençoe, meu filho, e outra circunstância escolheria, sem dúvida, a 
também a sua mãe, que tão bem o ensinou a Bíblia.
valorizar a Palavra de Deus."O quê pode ser 
mais valioso do que a palavra de Deus? Tudo Como aconteceu com o primeiro, ele 
aquilo que nós precisamos, Deus tem e também permaneceu na sala após receber o 
deseja que tenhamos. A nós, basta  aceitar o valor das mãos do patrão. Agora, pela ordem, 
que Ele nos oferece.
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ORAÇÃO COMO 
ESTILO DE VIDA 

Meus discípulos amados, como me 
regozijo em compartilhar com vocês essas 
ideias incríveis que durante toda a minha 
vida sustentaram a minha fé, não somente 
com as oito mil promessas que a palavra de 
Deus nos deixou, mas fico fascinado com a 
beleza, criatividade e a grandeza do nosso 
Deus, pois Ele é lindo não pelo o que faz e 
sim pelo que Ele é!

O Espírito Santo está ativo na comunicação 
Agora,  gostar ia  que vocês se da mensagem de Deus ao seu povo, mas 

fascinassem em se relacionar com esse Deus precisamos entender que a palavra de Deus 
incrível que criou as leis da natureza, da não fica no ar como aquilo que falamos, 
física, química e todas as outras leis, mas que pois a palavra de Deus se transforma 
mesmo assim não se priva de abrir o mar imediatamente, ou ao seu tempo, mas 
vermelho, ou o rio Jordão, ou de andar sobre sempre causará reação, criando poderosos 
as águas, fazer o sol parar, e tantos outros efeitos dentro daquilo para o qual foi 
milagres.  Por isso, quero suplicar a vocês, revelada.  Veja o texto em Hebreus 11: 3 - 
meus discípulos queridos, que nunca Pela fé entendemos que os mundos foram 
duvidem do Senhor nosso Deus.  Creiam em criados pela palavra de Deus; de modo que 
Sua palavra, mesmo que tudo venha fazer o visível não foi feito daquilo que se vê.
você duvidar, pois Ele acreditou em você, 
que não tem nada para oferecer a Ele, mas Deus diz em sua palavra “haja luz” e o 
mesmo assim, Ele decidiu morar em você!  Espírito Santo se incumbe imediatamente de 
Isso mesmo, aquele que mede o universo produzir luz, sem ter criado o sol, pois a 
com as mãos mora dentro de você, para que ordem de Deus foi "luz" e não "sol", e sem 
“haja luz” e para que todos os que vivem em medo de errar houve cientificamente uma 
trevas à sua volta vejam a luz do Senhor, e reação química ou física, mas o Espírito 
dessa forma, as suas vidas sem forma e Santo criou a luz que não era o sol.
vazias comecem a receber transformação 
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através da luz que brilha na vida de vocês.  P A L E S T R A  C O M  
Por favor, deixem a palavra de Deus iluminar 
vocês para que o mundo veja a glória de Deus PASTOR JOSÉ MÁRIO 
através de vocês. DE SÁ 
1. Depois desta pequena leitura, você vai 

Tema: Orientação Profissional Coaching de continuar pensando a mesma coisa de si 
Carreira (Palestra com dinâmicas)

mesmo? (Romanos 12: 2 e 3)
Sexta, dia 18 de março, às 19h na 
Comunidade Amai-vos2. Deus acreditou em você e te escolheu. O 

que você pretende fazer? (João 15: 15 ao 19)
Aberto para todas as idades, principalmente 
jovens que estão com dúvidas em que 

3. Você está disposto a rever tudo em sua vida carreira prosseguir.
e aceitar a proposta de ser luz,  mudando o 

Pr. José mundo à sua volta, ainda que isso lhe custe 
Mário t e m p o ,  p a c i ê n c i a ,  c o m p a i x ã o  e  
também misericórdia? ( Tiago 5: 10 e11) estará 
lançando seu 
novo livro, 

“Só os 
campeões 
sonham”

Ajudem-me 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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arriscada e envolve grandes perigos. O 
desconforto é constante e o isolamento é 
quase certo. Entre os homens e mulheres 
vocacionados para isto, muitos estão à beira 
de desistir, por mais que sejam corajosos e 

A IGREJA DE CRISTO CONTINUA valentes. Mas eles persistem. Muitos 
CRESCENDO NA INDONÉSIA continuam a se converter ao cristianismo, na 

Indonésia, ao participar de cultos e reuniões 
Muitos continuam a se converter ao de cristãos e a igreja continua crescendo. Ore 

cristianismo ao participar de cultos e por essa nação.
reuniões de cristãos

Pedidos de oração
A Indonésia começou o ano sem muitas 
expectativas de melhora. O país que ocupa o - Ore para que o governo seja estratégico 
43º lugar na Classificação da Perseguição enquanto toma as decisões para o 
Religiosa de 2016, subindo quatro posições desenvolvimento da nação e que tenha 
em relação ao ano passado, quando ainda coragem de defender os direitos humanos, 
aguardava tempos melhores em relação à especialmente de grupos minoritários, 
política, à economia e aos direitos humanos. incluindo os cristãos.
Em 2015, o povo viu uma desaceleração - Peça ao Senhor para encaminhar todos 
econômica e sofreu muito com os conflitos aqueles que trabalham na evangelização dos 
violentos inter-religiosos. indonésios, para que o Espírito Santo 

permaneça com eles, guiando e protegendo a 
"Quando Joko Widodo assumiu a cada um.
presidência,  em 2014, as pessoas - Clame a Deus para que, juntos, possamos 
alimentaram grandes esperanças, mas ele impactar as nações, através da Palavra de 
decepcionou os indonésios, em especial os Deus e do amor de Jesus Cristo.
cristãos, que continuam enfrentando grandes 
perseguições vindas de grupos radicais Portas Abertas, 19 fev 2016
islâmicos. Há muita burocracia para registrar 
uma igreja, e quando dá certo e ela existe no 
papel, de acordo com as leis em vigor, é 
atacada e até destruída", comenta um dos 
analistas de perseguição.

Pregar o evangelho para a maior população 
muçulmana do mundo é uma atividade muito 

2ª feira – Efésios 
4ª feira – Filipenses - 5ª feira – 

6ª feira – Colossenses 01 / 02 - Sábado –  03 / 04
Domingo – 1 Tessalonicenses 01 / 02 / 03

Período atual: Quinquagésima quinta  semana

 01 / 02 / 03 - 3ª feira –  04 / 05 / 06Efésios 
01 / 02 Filipenses 03 / 04

Colossenses
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mulher repetia seu discurso, enquanto a 
vizinha pendurava suas roupas no varal.

Passado um mês a mulher se 
surpreendeu ao ver os lençóis brancos, LENÇOL SUJO
alvissimamente brancos, sendo estendidos, e 
empolgada foi dizer ao marido:Um casal, recém casados, mudou-se 

para um bairro muito tranquilo.
― Veja! Ela aprendeu a lavar as 

roupas, será que a outra vizinha ensinou? Na primeira manhã que passavam na 
Porque não fui eu que a ensinei.casa, enquanto tomavam café, a mulher 

reparou através da janela em uma vizinha 
O marido calmamente respondeu:que pendurava lençóis no varal e comentou 

com o marido:
― Não, é que hoje eu levantei mais 

cedo e lavei os vidros da nossa janela!― Que lençóis sujos ela está 
pendurando no varal! Provavelmente está 

E assim é. Tudo depende da janela precisando de um sabão novo. Se eu tivesse 
através da qual observamos os fatos. Antes intimidade perguntaria se ela quer que eu a 
de criticar, verifique se você fez alguma coisa ensine a lavar as roupas!
para contribuir; verifique seus próprios 
defeitos e limitações. Devemos olhar, antes O marido observou calado. Alguns 
de tudo, para nossa própria casa, para dentro dias depois, novamente, durante o café da 
de nós mesmos. Só assim poderemos ter real manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal 
noção do real valor de nossos amigos: Lave e a mulher comentou com o marido:
sua vidraça. Abra sua janela.

―  N o s s a  v i z i n h a  c o n t i n u a  
"Tire primeiro a trave do seu olho, e pendurando os lençóis sujos! Se eu tivesse 

então verás claramente para tirar o cisco do intimidade perguntaria se ela quer que eu a 
olho do teu irmão" (Mateus 7:5)ensine a lavar as roupas!

Deus te abençoe!E assim, a cada dois ou três dias, a 
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campanhas para beneficio próprio, mas ir ao 
mundo e levar o alimento físico para quem 
tem fome, e o espiritual para quem precisa.  
Pois assim como pegamos uma autorização 
de um órgão público para atuar no município 
e pedimos apoio da PM, Guarda Municipal e FAZEI DISCÍPULOS
Corpo de Bombeiros, pois é possível 
encontrar algo que se oponha ao nosso Marcos 16: 14 ao 18 - "Por último, então, 
trabalho, da mesma forma estamos apareceu aos onze, estando eles reclinados à 
autorizados pela maior autoridade do mesa, e lançou-lhes em rosto a sua 
universo, Jesus. E se obedecermos, incredulidade e dureza de coração, por não 
receberemos todo apoio do céu, anjos, e a haverem dado crédito aos que o tinham visto 
autoridade de usar o nome de Jesus com já ressurgido. E disse-lhes: Ide por todo o 
“poder”; pois quando executamos Sua ordem, mundo, e pregue o evangelho a toda criatura.  
Ele nos respalda com seu poder e autoridade, Quem crer e for batizado será salvo; mas 
já que a obediência é respaldada por aquele quem não crer será condenado.  E estes sinais 
que nos comissionou.  E Ele trará os milagres acompanharão aos que crerem: em meu 
e tudo o que prometeu para realizar na vida nome expulsarão demônios; falarão novas 
daqueles que obedecem a sua proposta.línguas;  pegarão em serpentes; e se beberem 

alguma coisa mortífera, não lhes fará dano 
1. Você acredita nas promessas da proposta do algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e 
texto acima? (atos 5:29)estes serão curados."

2. Você está  disposto a obedecer a esse Cada pessoa que levanta a mão e aceita a 
chamado? (João 15: 16)Jesus como salvador, precisa compreender 

que ao aceitar a Jesus, aceitou também ser 
3. Você tem coragem? (Josué 1:9)comissionado por Ele para dar continuidade à 
 

obra que Ele deixou.  Pois se o mundo jaz no 
Obs.: Continuaremos com o texto acima.

maligno, o nosso principal papel não é ficar  
enfurnado dentro do templo fazendo Ajudem-me na campanha do quilo!
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PALESTRA COM 
PASTOR JOSÉ MÁRIO 

DE SÁ 

Tema: Orientação Profissional Coaching de 
Carreira (Palestra com dinâmicas)

Sexta, dia 18 de março, às 19h na 
Comunidade Amai-vos

Aberto para todas as idades, principalmente 
jovens que estão com dúvidas em que 
carreira prosseguir.

Pr. José 
Mário 
também 
estará 
lançando seu 
novo livro, 

“Só os 
campeões 
sonham”

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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Missões Urbanas

Projeto PAI
Apoio Missionário

Formar uma turma
de adolescentes em

Missões só foi
possível graças a
sua contribuição.

Continue contribuindo!

HORA NONA
SEGUNDAS

ÀS 15h



O Tajiquistão ocupa o 31º lugar na 
Classificação da Perseguição Religiosa em 
2016, subindo muito em relação ao ano 
passado, quando ocupava a 45ª posição. As 
restrições aumentaram, principalmente para 
os cristãos. A liberdade dos meios de 

PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA comunicação está comprometida e a 
SE INTENSIFICA NO TAJIQUISTÃO repressão não vem de fora, mas de dentro do 

próprio país. Mudar de religião é 
As coisas realmente estão piorando considerado uma vergonha para a família. A 

muito para os cristãos e a maior perseguição maioria dos cidadãos é formada por jovens e 
vem por parte do próprio governo que se metade da população tem menos de 18 anos 
torna a cada dia mais ditatorial de idade. "Ore para que a juventude do 

Tajiquistão seja tocada pelo amor de Cristo e 
No mês passado, o Fórum 18, que é a que haja muitas conversões para a glória de 

Organização Norueguesa de Direitos Deus", pede o analista.
Humanos, divulgou o levantamento de 
liberdade religiosa feito no Tajiquistão. O Portas Abertas, 26 fev 2016
parágrafo introdutório da pesquisa resume 
uma longa lista de questões que indicam a 
triste situação dos cristãos e outras minorias 
religiosas no país. O governo do país não 
permite as atividades religiosas e nem que 
pessoas menores de 18 anos participem de 
reuniões evangelísticas.

"O Fórum 18 apenas confirma o que 
já estamos sentindo na pele. As coisas 
realmente estão piorando muito para os 
cristãos e a maior perseguição vem por parte 
do próprio governo que se torna a cada dia 
mais ditatorial em suas manobras para 
permanecer no poder. Eles enxergam quase 
tudo como forma de ameaça direta à sua 
existência", comenta um dos analistas de 
perseguição.

2ª feira – 
4ª feira – 1 Timóteo 01 / 02 / 03 - 5ª feira – 04 / 05 / 06

6ª feira – 2 01 / 02 - Sábado – 2 03 / 04
Domingo – Tito 01 / 02 / 03

Período atual: Quinquagésima sexta semana

1 Tessalonicenses 04 / 05 2 Tessalonicenses 01 / 02 / 03
1 Timóteo 

Timóteo Timóteo 

 - 3ª feira – 
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COMO O AMOR ATUA 

percebeu que o homem abria seu próprio 
pacote de biscoitos, tirava de lá o último 
bocado de alimento, colocava-o no pacote do 
outro homem e o recolocava na mochila do 
companheiro.

Ao narrar a história, Shackelton disse: 
"Não ouso dizer o nome daquele homem. Perguntaram certa vez a Ernest Shackelton, 
Acho que seu gesto foi um segredo entre ele e famoso explorador britânico da Antártica, 
Deus.»qual tinha sido o momento mais terrível que 

ele passara no continente gelado. Alguém 
É assim que acontece com o tipo de amor poderia pensar que ele contaria a história de 

de que a Bíblia fala. Ele não realiza boas alguma terrível nevasca polar, mas não foi 
obras para ser visto pelos homens. Henry isso. Contou que seu mais terrível momento 
Drummond, grande pregador inglês, disse: veio certa noite quando ele e seus homens 
"Depois de ter andado pelo mundo inteiro estavam amontoados numa cabana de 
fazendo suas belas obras, o amor se esconde, emergência, tendo sido distribuídas as 
até de si mesmo.»últimas porções de alimento.

O coração humano anseia por Enquanto seus homens dormiam 
reconhec imen to .  Não  dese ja  que  profundamente, Shackelton permanecia 
permaneçam ocultas as suas boas ações - e é acordado, com os olhos semicerrados. De 
aí que muitos caem na armadilha de Satanás! repente, viu um movimento sorrateiro de um 
Depois que Deus efetua em nós "o realizar, de seus homens. Espiando naquela direção, 
segundo a Sua boa vontade" (Filip. 2:13), o ele viu que o homem furtivamente ia na 
tentador aparece e nos leva a vangloriar-nos direção de outro e retirava um pacote de 
das maravilhosas coisas que fizemos.biscoitos da mochila de seu companheiro. 

Shackelton ficou chocado! Até aquele 
Qual é a solução? Nunca pare para momento, ele teria confiado a própria vida 

vangloriar-se. Fixe a mente em Jesus e àquele homem. Agora tinha suas dúvidas.
continue a permitir que Deus efetue Sua boa 
vontade através de você.Mas então, enquanto observava, 
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FAZEI DISCÍPULOS

Marcos 16: 14 ao 18 - "Por último, então, 
apareceu aos onze, estando eles reclinados à 
mesa, e lançou-lhes em rosto a sua 
incredulidade e dureza de coração, por não 
haverem dado crédito aos que o tinham visto 
já ressurgido. E disse-lhes: Ide por todo o 
mundo, e pregue o evangelho a toda criatura.  
Quem crer e for batizado será salvo; mas 
quem não crer será condenado.  E estes sinais 
acompanharão aos que crerem: em meu 
nome expulsarão demônios; falarão novas 
línguas;  pegarão em serpentes; e se beberem 
alguma coisa mortífera, não lhes fará dano 
algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e 
estes serão curados."

pois Ele prometeu que morreria, mas que iria 
ressuscitar; entretanto, os discípulos se 
guiaram pelo que estava diante dos seus 
olhos: Jesus sendo preso, martirizado e morto.

Queridos, quando o assunto se refere à 
palavra de Deus, não podemos pensar em 
duvidar, pois nunca a palavra de Deus falhou.  
Por exemplo, alguns anos atrás a NASA 
coletou dados e uma gama de informações 
para averiguar a idade do planeta Terra, e 
houve duas diferenças mínimas de cálculo, 
mas eles só puderam resolver esse problema 
matemático quando incluíram junto aos 
dados e informações tudo o que estava na 
bíblia, pois só ela tinha informações exatas 
para essas diferenças.

A vida é uma grande aventura e precisamos 
entender que seremos responsabilizados por 
cada atitude e decisão que tomamos, pois 
temos uma alma e é nossa responsabilidade 
apresentá-la aceitando as propostas pela fé, 
baseado no que a palavra de Deus apresenta 
para a salvação de nossas almas.  Mas hoje 
vivemos debaixo da graça, onde há tempo No texto acima, Jesus aparece para seus 
para mudarmos de atitudes, mas até quando discípulos e lança em seus rostos a 
esta porta da graça estará aberta?incredulidade deles, pois eles haviam sido 

guiados por aquilo que viram e não pelas 
Não poderemos nos dar ao luxo de esperar palavras e promessas que Jesus havia feito, 
um momento especial, pois todas as 

esusJ
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profecias que foram deixadas para a volta de 
Jesus já se cumpriram.  Então, crente ou não 
crente, temos responsabilidade com as 
nossas almas e as dos outros.

1. Você acredita na Bíblia? (Mateus 24: 35 e 
Lucas 21: 33)

2. Você prefere seguir a vida sem se 
preocupar com essas coisas? (Mateus 24: 41 
ao 46)

3. Você tem consciência de que tem uma 
alma que é eterna e um dia terá que prestar 
contas a Deus? (João 3: 15 ao 17)

Ajudem-me na campanha do quilo.

PALESTRA COM 
PASTOR JOSÉ MÁRIO 

DE SÁ 

Tema: Orientação Profissional Coaching de 
Carreira (Palestra com dinâmicas)

Sexta, dia 18 de março, às 19h na 
Comunidade Amai-vos

Aberto para todas as idades, 
principalmente jovens que estão 
com dúvidas em que carreira 
prosseguir.

Pr. José Mário também 
estará lançando seu novo 
livro “Só os campeões 
sonham”

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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01/mar – Patrícia Nascimento 15/mar – Filipe Kadosh
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04/mar – Nayane Machado 21/mar – Sara Caramori

06/mar – Valéria dos Santos 23/mar – Luíz André

07/mar – Eleuza Mendes 24/mar – Bruna Pereira

07/mar – Elma Maria 28/mar – Irene Lima

08/mar – Luiza Alves



colaborando, entre eles Chade, Níger e 
C a m a r õ e s .  " N o s s o  p o v o  e s t a v a  
desprevenido, por que o governo federal 
disse que iria intervir, então nos sentimos 
protegidos. Mas, infelizmente, todos agora 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS DA NIGÉRIA estão decepcionados, porque o governo não 
fez nada para evitar os ataques e não vimos 

Mais de 60 reféns são resgatados pelo nenhum policial ou militar nas áreas que 
exército nigeriano, mas a situação continua foram praticamente devastadas pelos 
tensa extremistas", comenta um dos aldeões.

De acordo com as últimas informações do "A embaixada dos Estados Unidos ainda 
exército nigeriano, 63 reféns que estavam sustenta que essa guerra é por disputa de 
sob o domínio de rebeldes islâmicos, foram territórios e que não existe um contexto 
resgatados em uma operação de confronto, religioso", diz o analista. A Nigéria está no 
onde cinco terroristas do Boko Haram foram 12º lugar na Classificação da Perseguição 
mortos. Não sabemos quantos deles eram Religiosa deste ano, entre os países que mais 
cristãos. Os militares ainda destruíram dois cometem crimes contra os cristãos. Os 
campos do grupo extremista, na selva de últimos ataques ocorridos têm servido de 
Alagarno, no estado de Borno, próximo à inspiração para muitos outros, criando assim 
selva de Sambisa, conforme o porta-voz do um efeito cascata, levando a movimentos 
Exército. Durante os confrontos que fanáticos. "Milhares de cristãos já foram 
ocorreram em fevereiro, centenas de pessoas expulsos de suas regiões, de acordo com os 
morreram, principalmente nas áreas onde relatórios, mas temos que continuar orando e 
vivem os cristãos. Alguns sobreviventes acreditando que as notícias dos resgates são 
relataram aos defensores dos direitos resultados de nossas orações", conclui o 
religiosos que os agressores pouparam os analista. (Portas Abertas, 04 mar 2016)
muçulmanos e não atacaram as mesquitas. 
"Mais de 500 aldeões cristãos foram mortos 
em apenas uma noite", disse um dos analistas 
de perseguição.

A Nigéria enfrenta, desde 2009, a revolta do 
Boko Haram, o que já ocasionou 17 mil 
mortes, só no norte do país, além de 2,6 
milhões de deslocados. Para combater o 
grupo, outros países próximos estão 

2ª feira – 
4ª feira –  - 5ª feira –  

6ª feira –  - Sábado – Tiago 01 / 02
Domingo – Tiago 03 / 04 / 05

Período atual: Quinquagésima sétima semana

Filemon - 3ª feira – Hebreus 01 / 02 / 03
Hebreus 04 / 05 / 06 Hebreus 07 / 08 / 09

Hebreus 10 / 11 / 12 / 13
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AMAR É FÁCIL

que está nos pedindo. Alguém com tanta 
dificuldade, seria um grande fardo para nós. 
Nós temos nossas próprias vidas e não 
podemos deixar que uma coisa como esta 
interfira em nosso modo de viver. Acho que 
você deveria voltar para casa e esquecer este 
rapaz. Ele encontrará uma maneira de viver Esta história é sobre um soldado que 
por si mesmo. finalmente estava voltando para casa, após a 

terrível guerra do Vietnã.
Neste momento, o filho bateu o 

telefone. Os pais não ouviram mais nenhuma Ele ligou para seus pais, em São 
palavra dele. Alguns dias depois, no entanto, Francisco, e lhes disse:
eles receberam um telefonema da polícia de 
São Francisco. O filho deles havia morrido ― Mãe, Pai, eu estou voltando para 
depois de ter caído de um prédio. A polícia casa, mas, eu tenho um favor a lhes pedir.
acreditava em suicídio. Os pais angustiados 
voaram para São Francisco e foram levados ― Claro, meu filho (emocionados), 
para o necrotério a fim de identificar o corpo peça o que quiser!
do filho. Eles o reconheceram, mas, para o 
seu horror,  descobriram algo que ― Eu tenho um amigo que eu gostaria 
desconheciam: O filho deles tinha apenas um de trazer comigo.
braço e uma perna.

― Claro meu filho, nós adoraríamos 
Os pais, nesta história são como conhecê-lo!

muitos de nós. Achamos fácil amar aqueles 
que são bonitos ou divertidos, mas, não ― Entretanto, há algo que vocês 
gostamos das pessoas que nos incomodam precisam saber, ele fora terrivelmente ferido 
ou nos fazem sentir desconfortáveis. De na última batalha, sendo que ele pisou em 
preferência, ficamos longe destas e de outras uma mina e perdeu um braço e uma perna. O 
que não são saudáveis, bonitas ou "espertas" pior é que ele não tem nenhum lugar para 
como "nós acreditamos que somos". onde ir e, por isso, eu quero que ele venha 

morar conosco.
Dou Graças a DEUS por nos enviar 

Seu Filho Jesus Cristo que não nos trata desta ― Eu sinto muito em ouvir isso, filho, 
maneira. Alguém que nos ama com um amor nós talvez possamos ajudá-lo a encontrar um 
incondicional, que nos acolhe dentro de uma lugar onde ele possa morar e viver 
só família. Esta noite, antes de nos tranquilamente!.
recolhermos, façamos uma pequena oração 
para que DEUS nos dê a força que ― Não, eu quero que ele venha morar 
precisamos para aceitar as pessoas como elas conosco! (emocionado e muito nervoso)
são, e ajudar a todos, a compreender aqueles 
que são diferentes de nós. ― Filho, disse o pai, você não sabe o 
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falando do Jesus que estamos carregando 
dentro de nós, então surge uma pergunta - 
Você tem alguma experiência pessoal com 
Ele para crer que Ele saciará a necessidade 
dos outros?

Pois não há duvida de quem Jesus é, e REVELANDO O SENHOR
do que Ele pode fazer, mas será que estamos 
vivendo uma vida de intimidade e Mateus 5: 28 - Vinde a mim, todos os 
experiência pessoal para podermos que estais cansados e oprimidos, e eu vos 
apresentá-Lo?aliviarei. 29 Tomai sobre vós o meu jugo, e 

aprendei de mim, que sou manso e humilde 
O quanto você está buscando para de coração; e achareis descanso para as 

isso? Pois eu tenho trinta anos de ministério e vossas almas. 30 Porque o meu jugo é suave, 
já vi cego enxergar; já estive com a despensa e o meu fardo e leve.
vazia e mesmo assim tive um bom almoço na 
mesa; vi chegar umas oito pessoas na minha Neste texto, Jesus está fazendo um 
casa, todos missionários, e eles comeram, se convite para todos que se encontram 
fartaram, foram embora e à noite ainda cansados e sobrecarregados, garantindo que 
tínhamos uma mesa farta, que durou até o dia poderá aliviar as pessoas dos seus fardos.
seguinte, me fazendo vivenciar o milagre da 
multiplicação; já vi morto ressuscitar Mas hoje, se apresentarmos Jesus 
algumas vezes, e ainda poderia falar de como alguém que pode livrar as pessoas dos 
centenas de milagres. Por isso, quando falo seus fardos, haverá a mesma convicção que 
de Jesus sei de Quem estou falando.Ele tem de si?

Portanto, busquem ter experiências! Se observarmos o texto bíblico, 
Vejam cada problema como um desafio vamos notar algumas coisas interessantes, 
maravilhoso para vivenciarem um milagre pois Jesus manda que todos venham até Ele. 
do Senhor. Mas conversem com Ele, digam Mas quando falamos de Jesus hoje, estamos 
que vocês querem ver as coisas se agitarem 
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diante de vocês e vão atrás dos seus 
discípulos, conquistem eles no mundo 
espiritual, arranque-os das mãos do diabo e 
cuidem deles.

Mas sem experiências e sem ver os 
bons resultados nas suas próprias vidas, será 
impossível alcançar esses propósitos.

1. Você tem consciência de que existem 
coisas maiores nesta vida do que aquelas que 
você está vivendo? (Lucas 12: 27 ao 31)

2. Você acha que a vida se resume somente a 
este mundo que você vê? (João 18: 36)

3.Você gostaria de saber mais sobre o 
universo que está à sua volta? (Isaias 55: 6)         

QUARTAS-FEIRAS - 20h Culto de Estudos Bíblicos

DOMINGOS - 09h Programa de Qualidade de Vida /

Culto de Celebração – 19h30

SEGUNDAS-FEIRAS - 20h Seminário EETAD

INFORMATIVO SUA MISSÃO

PÁGINA 02

SEMANAL
AGENDA

PALESTRA COM PASTOR JOSÉ 
MÁRIO DE SÁ 

Tema: Orientação Profissional Coaching de Carreira 
(Palestra com dinâmicas)

Sexta, dia 18 de março, às 19h na Comunidade 
Amai-vos

Aberto para todas as idades, principalmente 
jovens que estão com dúvidas em que carreira 
prosseguir.

Pr. José Mário também estará lançando seu 
novo livro “Só os campeões sonham”

PRÓXIMA
SEXTA

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário

Formar uma turma de adolescentes em
Missões só foi possível graças a

sua contribuição. Continue contribuindo!



mau sinal. Na Eritreia fizeram a mesma coisa 
e as igrejas permaneceram fechadas. Os 
governos estão fazendo um jogo para 
aumentar ainda mais a pressão sobre os 
cristãos", comenta um dos analistas de 

IGREJAS SÃO FECHADAS NO SUDÃO perseguição.

Dois pastores foram presos, em dezembro do De acordo com relatórios da Portas 
ano passado, e permanecem incomunicáveis Abertas, dois líderes cristãos foram presos 

em dezembro do ano passado, e permanecem 
No mês passado, as autoridades de incomunicáveis desde então. A comunidade 

Cartum, capital do Sudão, fecharam vários onde eles evangelizavam está muito 
pon to s  de  encon t ro  de  c r i s t ão s ,  preocupada com o bem estar deles. O Sudão 
principalmente nas comunidades de é o 8º país na Classificação da Perseguição 
refugiados. O fechamento das igrejas segue Religiosa deste ano, onde existe uma espécie 
uma ordem do Ministério da Administração de política de limpeza étnica. Além disso, nas 
Interna do governo. "Os refugiados últimas décadas a imprensa e meios de 
costumavam se reunir nas igrejas, toda sexta- comunicação têm enfrentado restrições e a 
feira, e os trabalhos que eram realizados aos liberdade de expressão e religião tem sido 
cristãos sudaneses foram proibidos", disse muito reduzida.　 Mas nada disso impede o 
uma fonte que não quer ser identificada por crescimento do evangelho, e os cristãos 
motivos de segurança. sudaneses continuam cada vez mais firmes 

na fé em Cristo.
As igrejas que permaneceram abertas 

tiveram que apresentar toda a documentação Portas Abertas, 10 mar 2016
legal e agora o governo também exige que 
seja entregue uma ficha com o nome do 
pastor responsável e endereço, passaporte, 
contatos de todos os líderes envolvidos com 
o ministério, nomes de todos os membros e 
local das reuniões. "As mudanças no 
governo do Sudão, em relação à liberdade 
religiosa, vai afetar também os refugiados da 
Eritreia, Sudão do Sul, Etiópia e Filipinas. Os 
líderes estão preocupados com os últimos 
acontecimentos e disseram que o fato de 
pedirem tantas informações pessoas é um 

2ª feira – 
4ª feira – 1 João 01 / 02 / 03 - 5ª feira – 04 / 05 

6ª feira – 2 João - Sábado – 3 João
Domingo – Judas

Período atual: Quinquagésima oitava semana

1 Pedro 01 / 02 / 03 - 3ª feira – Hebreus 04 / 05 
1 João 
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― Não tente fazer-nos de bobos - 
disparou o guarda. - Você não é a primeira 
pessoa que perde o passaporte e tenta fazer-
se passar por alguém importante.

Doré suplicou a compreensão do 
guarda, mas em vão. Finalmente, um oficial PROVA CONVINCENTE
aproximou-se e disse:

― Se o senhor é realmente Doré, Nisto conhecerão todos que sois 
tome este lápis e papel e desenhe aquele Meus discípulos, se tiverdes amor uns aos 
grupo de camponeses ali.outros. S. João 13:35.

Dentro de alguns minutos, o grande 
artista produziu uma figura de semelhança Quando eu era adolescente, resolvi 
impressionante com o grupo. Mesmo antes deixar minha marca no mundo como artista. 
de concluído o desenho, o oficial, Meu pai havia recentemente adquirido uma 
convencido de que aquele era realmente o Bíblia em três volumes, ilustrada por Paul 
famoso artista, permitiu-lhe a entrada no Gustave Doré, e aquelas ilustrações tiveram 
país.peso importante na minha decisão.

Algumas pessoas, hoje, tentam fazer-Doré obteve fama com as suas 
se passar por cristãs, mas falta-lhes o amor gravuras de personagens religiosos e 
fraternal que, segundo Jesus, caracterizaria históricos. Passei horas estudando as 
Seus seguidores. Os cristãos primitivos técnicas dele e, embora meu interesse pela 
viveram numa época em que a prática do arte se desvanecesse com o tempo, ainda 
cristianismo podia significar o martírio, mas guardo vívidas imagens mentais daqueles 
ainda assim demonstravam o seu amor desenhos.
fraternal, arriscando a vida para ajudar seus 
irmãos perseguidos; em alguns casos, Certa ocasião, viajando pela Europa, 
obtinham inclusive a relutante admiração Doré perdeu seu passaporte. Quando ele 
dos perseguidores. Tertuliano, um escritor chegou à alfândega seguinte, o guarda lhe 
cristão do segundo e terceiro séculos, citou a pediu os documentos de viagem. Doré tentou 
declaração de um oficial pagão desta explicar o que tinha acontecido.
maneira: "Veja como esses cristãos se amam 
uns aos outros."― Eu sou Paul Gustave Doré - disse 

ele - e perdi meu passaporte. Apreciaria que 
O amor fraternal não é um manto que fizesse a gentileza de deixar-me passar. 

se "veste" para convencer os incrédulos, mas Tenho de atender a compromissos 
uma qualidade que brota naturalmente de um importantes.
coração amorável.

INFORMATIVO SUA MISSÃO
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REVELANDO O SENHOR

1 Deixando, pois, toda a malícia, todo o 
engano, e fingimentos, e invejas, e toda a 

maledicência, 2 desejai como meninos 
recém-nascidos, o puro leite espiritual, a 

fim de por ele crescerdes para a salvação, 
3 se é que já provastes que o Senhor é bom; 

4 e, chegando-vos para Ele, pedra viva, 
rejeitada, na verdade, pelos homens, mas, 

para com Deus eleita e preciosa, 5 vós 
também, quais pedras vivas, sois edificados 

como casa espiritual para serdes 
sacerdócio santo, a fim de oferecerdes 

sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus 
por Jesus Cristo. 

1 Pedro 2

Esta é a proposta de revelar o Senhor 
através da nossa própria vida e modo de 
viver.

Amados, a proposta do alimento é 
forjar o caráter do Senhor na vida dos 

discípulos e, com esse estilo de vida,  atrair 
os que ainda não conhecem o Senhor.  
Desejo que através do alimento, tenhamos o 
propósito de gerar discípulos apaixonados 
pelo Senhor e sedentos do seu Espírito, e o 
texto acima nos leva à consciência de quem 
devemos ser no Senhor.

Quero chamar a atenção para as 
palavras sublinhadas no texto -  Coisas que 
devemos deixar e abandonar: Deixando, 
pois, toda a malícia, todo o engano, e 
fingimentos, e invejas, e toda a maledicência.

Um verdadeiro filho de Deus não 
pode se sentir à vontade apresentando essas 
características, mas elas deverão causar 
aversão só de passar pelos pensamentos dos 
filhos de Deus, pois são como doenças que 
nos impedem de manifestar Cristo para o 
mundo que está sedento da água da vida (Ap. 
22: 17).

Características dos filhos de Deus: 

desejai como meninos recém-nascidos, o 

puro leite espiritual, Cujo propósito é 

crescerdes para a salvação. Mas é necessário, 

chegando-vos para Ele, pedra viva, rejeitada, 

pois Ele é o nosso modelo, meta e propósito 

como estilo de vida, vós também, quais 

esusJ
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pedras vivas, sois edificados como casa 

espiritual para serdes sacerdócio santo.  Pois 

nós precisamos conservar nosso corpo como 

oferta, sacrificando ao Senhor nossa carne 

todos os dias, nossos desejos e vontades, pois 

esse é o nosso verdadeiro culto ao Senhor, a 

fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, 

aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.  

Deixando atitudes que agradam nossa carne 

e as vontades de nossa alma leviana e 

mimada, que só desejam se satisfazer; mas 

quando mortificamos tudo isso, tudo em 

nossos corpos mortais se transforma em 

sacrifícios agradáveis ao Senhor.

1. Você pode imaginar que justamente 

naquela hora em que você está mais chateado 

ou muito zangado, por não tomar uma atitude 

(pois essa atitude poderia fazer você pecar e 

por isso você ficou mal), mas é justamente 

nesta hora que você pode estar prestando um 

culto agradável ao Senhor? Já pensou nisso? 

(Romanos 7: 18 ao 24)

2. Você deseja agradar a Deus, ou buscar os 

seus interesses sem pensar em mais nada? 

(Romanos 8: 7 ao 9)

3. Você acha que pensa como um cristão 

deveria pensar? (I Coríntios 2: 14 ao 16)

 

Ajudem-me na campanha do quilo!

SEGUNDAS-FEIRAS	-	20h	Seminário	EETAD

QUARTAS-FEIRAS	-	20h	Culto	de	Estudos	Bíblicos

DOMINGOS	-	09h	Programa	de	Qualidade	de	Vida	/

Culto	de	Celebração	–	19h30
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O MEU “SIM” PARA JESUS, 
E O MEU “NÃO” PARA ALÁ

"Depois de vários dias de sequestro, levadas 
de uma casa para outra, num vacilo dos 
soldados, conseguimos fugir"

Em um dos ataques do grupo 
extremista Boko Haram na cidade de Mubi, 
que fica ao norte da Nigéria, os soldados 
mataram o marido de Comfort*, uma mulher 
de 25 anos, na época, e mãe de 2 filhos 
gêmeos. Hoje, mais 25 anos se passaram e a 
viúva tem muitas histórias para contar. As 
cenas do ataque daquela noite ainda estão em 
sua memória, a violência dos soldados ainda 
é uma lembrança viva, mas nada disso 
impediu que Comfort fosse uma cristã 
vitoriosa.

Ela perdeu seu marido, seus dois 
filhos pequenos, sua casa e tudo o que tinham 
na época, mas não perdeu a coragem de lutar, 
ficou mais ousada na oração e aprendeu a 
viver o sobrenatural de Deus. "No dia da 
invasão dos soldados do Boko Haram, todas 
as mulheres foram levadas com eles, 
algumas acabaram nos campos de refugiados 
e foram obrigadas a se casarem com os 
muçulmanos. Eu fiquei entre as mulheres 
cristãs e eles tentaram de tudo para nos 
converter ao islã. Nenhuma de nós cedeu a 

isto e o poder da oração mudou o rumo das 
nossas histórias", diz ela.

Comfort conta que sofreram muitas 
ameaças e até passaram fome, mas não foram 
violentadas, ao que ela também atribui às 
orações e jejuns feitos durante o cativeiro. 
"De todas as ameaças que sofri, a lembrança 
mais forte é esta: 'o meu sim para Jesus e o 
meu não para Alá'. Não foi fácil, mas nós 
vencemos. Depois de vários dias de 
sequestro, levadas de uma casa para outra, 
num vacilo dos soldados, conseguimos fugir 
e depois de algum tempo encontramos 
alguns familiares e amigos, e então 
refizemos a vida aos poucos", conta a cristã. 
Na Nigéria, o 12º país da Classificação da 
Perseguição Religiosa de 2016, histórias 
como esta são muito comuns e, apesar da 
perseguição, houve um mover espiritual 
muito grande entre os nigerianos. O número 
de novos convertidos cresce a cada dia. 
Lembre-se deles em suas orações.

*Nome e foto alterados por motivos de 
segurança. Portas Abertas, 17 mar 2016

2ª	feira	–	Apocalipse	01	/	02	/	03	-	3ª	feira	–	 04	/	05	/	06	Apocalipse	
4ª	feira	–	 	-	5ª	feira	–	 	Apocalipse	07	/	08	/	09 Apocalipse	10	/	11	/	12
6ª	feira	–	 	-	Sábado	–	Apocalipse	13	/	14	/	15 Apocalipse	16	/	17	/	18

Domingo	–	Apocalipse	19	/	20	/	21	/	22
Período	atual:	Quinquagésima	nona	semana
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CRIE RAÍZES EM CRISTO

E agora,  assim como vocês 
confiaram em Cristo como Salvador, 
confiem nEle também para os problemas de 
cada dia; vivam em união vital com Ele. 
Deixem que as raízes de vocês se 
aprofundem nEle e extraiam dEle a nutrição. 
Cuidem de continuar a crescer no Senhor, e 
tornem-se fortes e vigorosos na verdade. Cl. 
2:6 e 7 

Uma árvore absorve água e nutrição 
através de suas raízes. Por meio de 
inumeráveis apófises e filamentos, cada 
ramificação do sistema de raízes aumenta a 
superfície absorvente. Essas minúsculas 
raízes são cobertas por uma espécie de "pele" 
especialmente designada pelo Criador para 
absorver os elementos vitais dissolvidos na 
água, assim como uma esponja absorve tinta.

Algumas árvores não apenas tiram do 
solo a umidade e nutrientes para seu 
crescimento, mas também os guardam para 
uso futuro. Uma árvore, na ilha de 
Madagáscar, desenvolve protuberâncias 
parecidas com uma salsicha para servirem de 
reservatórios, retendo água para a árvore 
durante a estação seca.

Embora não passe de um arbusto, a 
tamargueira envia sua raiz principal a uma 
profundidade de 30 metros! Por outro lado, 
um cacto gigante pode enviar sua raiz 
principal a apenas um metro, mas 
suplementa-a com um sistema de raízes que 
se espalham horizontalmente até uns 27 

metros em todas as direções. Ambos os 
sistemas procuram umidade e nutrientes. 
Calcula-se que um único tufo da grama de 
Ken tucky  l ance  em sua  f a se  de  
desenvolvimento mais de 80.000 pequenas 
raízes, às quais se ligam um milhão de pelos 
radiculares.

É só mediante seu sistema radicular 
que uma planta pode absorver os elementos 
essenciais necessários para a vida e o 
crescimento. O mesmo ocorre na vida cristã. 
Recebemos vida espiritual de Cristo quando 
nascemos de novo. Isso é justificação. Mas 
não paramos aí. Crescemos em Cristo. Isso é 
santificação. Esse processo resulta em uma 
transformação do caráter que continua 
enquanto durar a vida.

O crescimento na vida espiritual não é 
algo que realizemos por nós mesmos. É 
obtido mediante o viver de Cristo em nós 
(João 15:4-7). Cristo efetua em nós o querer e 
o realizar, segundo Sua boa vontade.
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COMO LIDAR COM O PECADO (1)

Confessai, portanto, os vossos 
pecados uns aos outros, e orai uns pelos 

outros, para serdes curados. A súplica de 
um justo pode muito na sua atuação ― 

Tiago 5: 16 

O pecado tem poder sobre a vida do 
pecador enquanto estiver em oculto, pois 
quando o pecador decide confessar, as 
consequências do pecado desaparecem e 
tudo começa a melhorar.  

Veja o que Davi nos ensina:

1 Bem-aventurado aquele cuja 
transgressão é perdoada, e cujo pecado é 

coberto. 2 Bem-aventurado o homem a 
quem o Senhor não atribui a iniquidade, e 
em cujo espírito não há dolo. 3 Enquanto 
guardei silêncio, consumiram-se os meus 

ossos pelo meu bramido durante o dia 
todo. 4 Porque de dia e de noite a tua mão 
pesava sobre mim; o meu humor se tornou 
em sequidão de estio. 5 Confessei-te o meu 
pecado, e a minha iniquidade não encobri. 
Disse eu: Confessarei ao Senhor as minhas 

transgressões; e tu perdoaste a culpa do 
meu pecado. 6 Pelo que todo aquele que é 

piedoso ore a ti, a tempo de te poder achar; 
no trasbordar de muitas águas, estas a ele 
não chegarão. 7 Tu és o meu esconderijo; 

preservas-me da angústia; de alegres 
cânticos de livramento me cercas ― 

Salmos 32

Neste salmo, Davi deixa bem claro 
que o problema não é pecar, mas ficar em 
pecado, pois o próprio Senhor pesa a sua mão 
sobre a vida do que carrega o pecado 
escondido, mas através da confissão o 
problema se resolve.

Gostaria de ressaltar a separação que 
o salmista faz de pecado e culpa, pois pecado 
significa errar o alvo e culpa é o peso que o 
pecado causa, que só se resolve com a 
confissão, que é quando a pessoa assume sem 
justificativas seu erro e admite que precisa 
ser justificado.  E hoje temos Jesus como 
advogado, é seu sangue que nos purifica de 
todo o pecado.

esusJ
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Na época do salmista, um animal 
tinha que ser morto para que o pecado fosse 
purificado.  Aqui o salmista faz uma 
confissão e no verso 7, depois de assumir 
seus erros, confessa seu pecado e o Senhor se 
torna seu esconderijo e o motivo da sua 
alegria.

1. Você tem o hábito de confessar pecados? 
(Tiago 5: 16)

2. Você tem dificuldades de assumir seus 
erros? (Salmos 32: 3)

3. Você acredita no poder do perdão? 
(Salmos 32: 5)

 
Ajudem-me na campanha do quilo!

 

SEGUNDAS-FEIRAS	-	20h	Seminário	EETAD

QUARTAS-FEIRAS	-	20h	Culto	de	Estudos	Bíblicos

DOMINGOS	-	09h	Programa	de	Qualidade	de	Vida	/

Culto	de	Celebração	–	19h30
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20 MIL BÍBLIAS SÃO DISTRIBUÍDAS 
PARA FAMÍLIAS PALESTINAS

"Agora as pessoas não param de 
exclamar 'eu nunca sonhei que teria a 

minha própria Bíblia'. É gratificante 
participar desse momento da vida delas"

"Era uma manhã ensolarada, e 
estávamos passeando pelas ruas de Jenin, 
uma cidade da Cisjordânia e também uma 
região agrícola palestina. Então, vimos uma 
senhora sentada na área de sua casa, lendo 
uma Bíblia. Aquela cena nos chamou a 
atenção. Uma hora depois, voltamos pelo 
mesmo caminho, e ali estava ela, imóvel e tão 
concentrada em sua leitura que chegou a nos 
emocionar", disse um dos analistas de 
perseguição. Esse episódio tão incomum nos 
Territórios Palestinos, o 24º na Classificação 
da Perseguição Religiosa de 2016, aconteceu 
logo depois que uma edição especial do 
Novo Testamento foi lançada pela Sociedade 
Bíblica Palestina e a liderança da Igreja 
Ortodoxa. Para muitas famílias, esta é a 
primeira vez que possuem uma Bíblia em 
casa.

"Dá para imaginar o que esses 
cristãos estão sentindo. O acontecimento é 
comparado ao início da Reforma Protestante, 
que ocorreu séculos atrás, na Europa. De 

repente, a palavra de Deus estava ali 
disponível para eles", diz o analista. Aquele 
grande avivamento espiri tual  está 
acontecendo em pleno século 21, no Oriente 
Médio. "Esses cristãos estão muito 
acostumados com os rituais da Igreja 
Ortodoxa Grega, a denominação à qual a 
maioria dos cristãos palestinos frequenta. A 
vida espiritual deles tem muito a ver com 
sacramentos, símbolos e tradições que são 
incorporados aos cultos diários da igreja", 
conta ele.

Mas isso mudou recentemente. No 
início de 2015, foi lançada a tradução bíblica 
árabe. "É uma Bíblia fácil de entender porque 
contém fotos e ícones, além de uma carta de 
recomendação do Patriarca. Isto pode 
parecer trivial para muitos cristãos, mas para 
os ortodoxos é uma recomendação vital", 
explica Nashat, um líder cristão. Ele conta 
que dentro do período de um ano, 20 mil 
cópias foram entregues às famílias, a maioria 
da Cisjordânia, Gaza e Israel. "Agora as 
pessoas não param de exclamar 'eu nunca 
sonhei que teria a minha própria Bíblia'. É 
gratificante participar desse momento da 
vida delas", disse ele.

2ª	feira	–	 01	/	02	/	03	-	3ª	feira	–	 04	/	05	/	06	Genesis	 Genesis	
4ª	feira	–	 	-	5ª	feira	–	 	Genesis	07	/	08	/	09 Genesis	10	/	11	/	12
6ª	feira	–	 	-	Sábado	–	Genesis	13	/	14	/	15 Genesis	16	/	17	/	18

Domingo	–	Genesis	19	/	20	/	21
Primeira	Período	atual:	 semana

PÁGINA	03

DEVOCIONAL
SEMANAL

INFORMATIVO	SUA	MISSÃO

28/fev - Pr. Marco Aurélio Garcia

20/fev – Manassés Neves

25/fev – Janete Neves

26/fev – Mônica Pinheiro

22/fev – Aguimar Almeida 

__________________________________________________________________

MISSÕES
__________________________________________________________________



CRIE RAÍZES EM CRISTO
DEPOIS DE MUITOS DIAS

Lança o teu pão sobre as águas, porque 
depois de muitos dias o acharás. Ec. 11:1

Em 1568, quando a rainha Maria da Escócia 
fugiu para a Inglaterra, levou consigo um 
colar de raras pérolas negras. Dezenove anos 
mais tarde, quando foi executada, o 
ornamento desapareceu. O governo britânico 
ordenou uma busca, mas o colar jamais foi 
encontrado. Depois de muito tempo e 
considerável esforço, teve de ser suspensa a 
busca, mas o caso não foi esquecido.

Mais de 350 anos depois, duas mulheres 
americanas, viajando pela Grã-Bretanha, 
entraram numa velha loja de presentes à 
procura de uma lembrancinha para levar para 
casa. O encarregado da loja mostrou-lhes um 
colar de contas pretas encardidas, que ele 
ofereceu por um xelim (vigésima parte da 
libra). As senhoras o adquiriram e o levaram 
a um joalheiro, para que limpasse as 
continhas.

Vários dias mais tarde, quando as mulheres 
passaram por lá para retirar o "souvenir", um 
representante do governo britânico 
informou-lhes que as contas constituíam o 
colar da Rainha Maria, perdido fazia tanto 
tempo. Para reavê-lo, o governo pagou às 
senhoras a quantia de cinco mil libras 
esterlinas.
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Caráter Cristão
Formação e maturidade (1ª parte)

 

1 E eu, irmãos, quando fui ter convosco, 
anunciando-vos o testemunho de Deus, não 

fui com sublimidade de palavras ou de 
sabedoria. 2 Porque nada me propus saber 

entre vós, senão a Jesus Cristo, e este 
crucificado. 3 E eu estive convosco em 

fraqueza, e em temor, e em grande tremor. 
― 1 Coríntios 2

 
Queridos discípulos, gostaria de 

compartilhar um ensinamento com os 
amados há algum tempo, pois um dos 
propósitos do alimento é ensinar e consolidar 
acerca dos princípios de Deus, e assim, não 
perdermos tempo com nada que não provém 
do Senhor.

 
Paulo começa o texto acima dizendo 

que ele foi encontrar com a igreja, levando o 

testemunho de Deus e de ninguém mais, nem 
da sua própria sabedoria, mas apenas 
testemunhar do que Deus deixou.

 
E Paulo deixa claro que basta 

conhecer a Cristo para suprir as necessidades 
da sua sede de conhecimento, pois ele sabia 
que conhecer a Jesus seria suficiente  para as 
suas necessidades espirituais e intelectuais. 
Por exemplo, precisamos conhecer a Cristo 
como Deus e como homem, conhecer seus 
ministérios manifestos sobre a vida de cada 
crente e de sua igreja como corpo.

 
Falando de corpo, a igreja do Senhor 

foi comparada a uma noiva, a um rebanho de 
ovelhas, e etc.  Agora imagine, por que um 
rebanho? Segundo a palavra de Deus e o 
próprio comportamento natural das ovelhas, 
elas são altamente dependentes umas das 
outras; quando uma ovelha fica só, é sinal de 
que está perdida e precisa ser encontrada.

 
O próprio Jesus disse em João 5, 

verso 39: Examinais as Escrituras, porque 
julgais ter nelas a vida eterna; e são elas que 
dão testemunho de mim;

Amados, imaginem que cada detalhe 
da vida de Jesus está na palavra de Deus e que 
cada texto da palavra está associado de 

esusJ
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alguma forma a Jesus.  Saiba que eu poderia 
escrever páginas inteiras sobre o fascínio de 
Jesus nas escrituras, mas quem busca 
conhecimento na palavra para conhecer cada 
vez mais a Jesus está no caminho certo, mas 
quem busca conhecimento bíblico para 
contendas deve rever seus valores, pois para 
que buscar o conhecimento divino das 
escrituras se não for para alcançar maior 
intimidade com o Senhor Jesus? E 
conhecendo-o confiaremos cada vez mais, 
pois seu caráter atrai todos os que receberam 
Seu Espírito.

1. Você sabia que existem mais de mil 
referências revelando Jesus no velho 
testamento que se confirmam no novo 
testamento, onde Jesus deixou promessas 
para aqueles que o amam? Você gostaria de 
saber mais sobre isso? E o que você pensa 
disso? (Gálatas 3: 22 ao 29)

2. O que você acha de alguém que, apesar de 
ter todo o poder do universo, abre mão de 
tudo por amor a pessoas que Ele sabe que não 
podem corresponder à altura? (Romanos 5: 1 
ao 11)

3. Você gostaria de fazer uma oração a Jesus 
para que Ele se revele mais a você? ( Isaias 
55: 1 ao 9)

 
- Orem com esse propósito; façam um grande 
clamor e busquem ao Senhor!   

Por favor, obedeçam!

AGRADECIMENTO
Obrigado a todos os irmãos e irmãs que 
participaram até agora do recadastramento 
de membros. O processo tem sido um 
sucesso graças a todos vocês!  :) 

Estamos na reta final para elaborar um 
relatório atualizado, então, se você e sua 
família ainda não preencheram o 
formulário, procure a Pastora Ana Cláudia, 
ainda dá tempo.

O próximo passo será o recolhimento de 
fotos 3x4 atuais para confecção das 
carteiras de membro, portando, preparem 
suas melhores fotos e entreguem a um dos 
secretários!

 

SEGUNDAS-FEIRAS	-	20h	Seminário	EETAD

QUARTAS-FEIRAS	-	20h	Culto	de	Estudos	Bíblicos

DOMINGOS	-	09h	Programa	de	Qualidade	de	Vida	/

Culto	de	Celebração	–	19h30

INFORMATIVO	SUA	MISSÃO

PÁGINA	02

AGENDA
SEMANAL

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário

Formar uma turma 
de adolescentes em

Missões só foi 
possível graças a
sua contribuição. 

Continue contribuindo!



 

A LÍBIA PRECISA MUITO
DE SUAS ORAÇÕES

Os cristãos líbios precisam de muita 
ousadia para ser igreja em um país onde só 

encontram restrições e intolerância

A Líbia está na 10ª posição da 
Classificação da Perseguição Religiosa deste 
ano e a violência contra os cristãos aumentou 
muito no último ano. O país ainda tenta se 
recuperar da guerra e da revolução popular, 
mas a influência do Estado Islâmico está 
crescendo, fazendo aumentar os desafios da 
segurança do país. Os cristãos ainda se 
reúnem regularmente. Ore para que estas 
reuniões continuem de forma segura e que 
cada vez mais eles tenham essa ousadia de 
ser igreja em um país onde só encontram 
restrições e intolerância.

Além da perseguição sofrida pelo 
governo, os líbios ainda sofrem em seus 
próprios lares, sendo rejeitados pelos 
familiares por causa de sua opção de seguir 
ao cristianismo. A sociedade é contra eles e o 
ambiente é hostil. Ore para que tenham 
forças de seguir com sua fé e que sejam 
capazes de encontrar estratégias para 
compartilhar o amor de Cristo com outros 
líbios.

Além dos líbios convertidos no país, 
há muitos migrantes que fazem parte da 
igreja, africanos subsaarianos, egípcios, 
entre muitas outras nacionalidades. Todos 
vivem debaixo da mesma pressão por causa 
de sua identidade cristã. Interceda para que 
eles sejam protegidos e amparados em todo 
tempo, pelo Espírito Santo de Deus. Os 
cristãos da Líbia precisam muito de suas 
orações.

Portas Abertas, 29 mar 2016

2ª	feira	–	Genesis	22	/	23	/	24	-	3ª	feira	–	Genesis	25	/	26	/	27	
4ª	feira	–	Genesis	28	/	29	/	30	-	5ª	feira	–	Genesis	31	/	32	/	33	
6ª	feira	–	Genesis	34	/	35	/	36	-	Sábado	–	Genesis	37	/	38	/	39

Domingo	–	Genesis	40	/	41	/	42
Período	atual:	Segunda	semana

PÁGINA	03

DEVOCIONAL
SEMANAL

INFORMATIVO	SUA	MISSÃO

01/abr - Isarel Moura

06/abr - Evelyn Erdei

08/abr - Sueli Rosa

08/abr - Suelen Mendonça

08/abr - Letícia Cristina

24/abr - Natália

24/abr - Ruth de Souza

26/04 - Elizete Aparecida

__________________________________________________________________

MISSÕES
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANIVERSÁRIOS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________



FIEL  ATÉ  A  MORTE

Eles, pois, ... venceram [Satanás] por 
causa do sangue do Cordeiro e por causa 

da palavra do testemunho que deram, e, 
mesmo em face da morte, não amaram a 

própria vida. Ap. 12:11.

A d e d i c a ç ã o  a  u m a  c a u s a ,  
especialmente em face da morte, é uma 
raridade nos dias de hoje. Existem, 
entretanto, notáveis exceções. Durante a 
Segunda Guerra Mundial, apareceu nos 
jornais ingleses um anúncio solicitando 
mensage i ros  vo lun tá r ios  pa ra  os  
encarregados pelos alarmes antiaéreos. Dizia 
o seguinte: "Rapazes de 16 anos para cima, 
como mensageiros. Apresentar-se à chefia do 
alarme antiaéreo."

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

Certo dia, quando voltava de um de 
seus compromissos, passou por um prédio 
que havia sido recentemente demolido por 
uma bomba. A equipe de resgate trabalhava 
freneticamente para afastar o entulho.

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

Desceu ao porão e, tendo encontrado 
a criança, levou-a para que os membros da 
equipe de resgate a colocassem fora de 
perigo. Antes que ele mesmo pudesse pôr-se 
a salvo, uma parede desabou imprensando-o 
i r r e m e d i a v e l m e n t e .  Q u a n d o  l h e  
perguntaram se queria enviar um último 
recado a alguém, ele respondeu: "Digam 
simplesmente: 'Derrick Belfall relatando; 
entreguei a mensagem."'

Ao participarmos da guerra contra o 
mal, nós também nos apresentamos como 
voluntários para servir a uma causa - e 
pessoas de todas as idades são bem 
recebidas; ninguém é rejeitado por ser muito 
jovem ou muito idoso. Grande número de 
voluntários antes de nós já ganharam a 
vitória sobre Satanás, pelo sangue do 
Cordeiro e a palavra de Seu testemunho.

       
 
 

INFORMATIVO	SUA	MISSÃO

Banco Santander
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COMO LIDAR COM O PECADO (2)

16 Pois tu não te comprazes em 
sacrifícios; se eu te oferecesse holocaustos, 
tu não te deleitarias. 17 O sacrifício 
aceitável a Deus é o espírito quebrantado; 
ao coração quebrantado e contrito não 
desprezarás, ó Deus. ― Salmos 51

Nota: Estamos sincronizando dois estudos 
não reparem tem um propósito.

Amados, existem pessoas que estão 
em pecado e sabem disso. Tentam, de alguma 
maneira, compensar com atitudes bondosas e 
voluntárias. Gostaria que os amados 
soubessem que Deus ama seus filhos e que 
gosta muito de ver seus filhos fazendo sua 
obra. Mas quanto ao pecado, só existe um 
caminho: arrependimento genuíno, sincero e 
digo. Mas o Senhor vê este arrependimento 
antes mesmo de qualquer confissão, pois a 
confissão é mais para beneficio nosso, para 

liberação da culpa. O salmista também 
declarou que enquanto escondeu seu pecado, 
ele sofria. Depois que confessou, desfrutou 
do perdão e da paz.

Mas é importante entender que 
ninguém pode enganar ao Senhor, pois Ele 
sabe quem sente o peso de seu próprio 
pecado de fato e sabe quem tem um coração 
arrependido de verdade. Mas importa abrir a 
boca e confessar, a confissão traz o pecado à 
luz e quebra todo o direito que o diabo tem 
para nos acusar no mundo espiritual. Nós, os 
filhos de Deus, precisamos entender que 
devemos cultivar uma relação diária, sincera 
e com profundidade com nosso Pai. Mas se 
vivermos ligados a algum tipo de pecado, 
ainda que seja desejo nosso, estamos nos 
relacionando com o diabo. Estar em pecado é 
a conexão, ainda que não seja o desejo do 
nosso coração ter essa relação. Precisamos 
entender que, sempre de alguma forma, 
estaremos tropeçando e cometendo algum 
erro, mas, se estivermos sempre conectados 
com o Senhor, ligados de forma confiante aos 
seus cuidados, sabendo que, se tropeçarmos, 
o Senhor é fiel, conservarmos nossa 
confissão e o temor de não perder a conexão 
com o Espírito Santo, como era a maior 
preocupação de Davi (Salmos 51:11), 
estaremos continuamente fechando as 

esusJ
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brechas. Assim, o inimigo jamais entrará.

Muita atenção: o diabo só poderá ter 
algum poder sobre uma pessoa se esta perder 
a conexão com o Espírito Santo, pois perdera 
completamente a revelação e a direção do 
Senhor.

1. Você cultiva uma conexão com o 
Senhor diariamente? (Salmos 139:1 ao 7).

2. Você gostaria de buscar mais desta 
conexão? Mas sabe como fazer? (Salmos 
119:161 ao 168).

3. O pecado te incomoda? (Salmos 
32:3 a 5).

Façam um momento de oração e de 
confissão e busquem intimidade com o 
Senhor!

SEGUNDAS-FEIRAS	-	20h	Seminário	EETAD

QUARTAS-FEIRAS	-	20h	Culto	de	Estudos	Bíblicos

DOMINGOS	-	09h	Programa	de	Qualidade	de	Vida	/

Culto	de	Celebração	–	19h30

INFORMATIVO	SUA	MISSÃO

PÁGINA	02

AGENDA
SEMANAL

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário
Formar uma turma 
de adolescentes em

Missões só foi 
possível graças a
sua contribuição. 

Continue contribuindo!

HORA NONA
SEGUNDAS

ÀS 15h
ASSEMBLEIA	

O	Pastor	Paulo	convoca	os	membros	da	Comunidade	Amai-vos	para	ASSEMBLEIA	
marcada	para	o	dia	05	de	junho	de	2015,	às	9h	(horário	do		Programa	de	

Qualidade	de	Vida).		

As	pautas	para	essa	reunião	serão	

-	Desligamento	de	membros	inativos;

-	Recebimento	de	novos	membros;

-	Relatório	do	Recadastramento	de	2016;

-	Relatório	financeiro.



IGREJAS SÃO DEMOLIDAS
EM CUBA

Cerca de 200 membros foram detidos para 
manter a ordem e impedir a ação

De acordo com relatórios da Portas 
Abertas, pelo menos quatro igrejas foram 
destruídas e outras receberam ordem judicial 
para fechamento, só no mês de janeiro. 
Informações do Christian Today afirmam 
que uma igreja de Santiago, cidade cubana 
que fica ao leste do país, foi totalmente 
destruída por funcionários do governo, além 
disso, cerca de 200 membros foram detidos 
para manter a ordem e impedir que os agentes 
entrassem na frente dos tratores e 
escavadeiras que realizavam a operação.

"Muitos foram espancados durante as 
detenções. E a demolição aconteceu enquanto 
Toledano, o líder cristão responsável pela 
igreja, estava nos Estados Unidos", comenta 
um dos analistas de perseguição. Segundo 
ele, outras três igrejas tiveram o mesmo 
destino. "Medidas drásticas como estas 
acontecem quando o governo acusa os líderes 
de 'subversão', ou seja, basta que eles 
critiquem o governo ou se posicionem contra 
ele. Sendo que os cristãos já estão instruídos a 
parar com as obras evangelizadoras que 
realizavam", explica o analista.

Atualmente, Cuba não está entre os 
50 países mais hostis ao evangelho, mas está 
posicionado em 63º lugar. Embora seja um 
país onde a "liberdade de religião" se 
encontra nas leis e nos documentos oficiais, 
na prática o que se vê são severas restrições 
às  r eun iões  e  encon t ros ,  cu l tos ,  
evangelização nas ruas e até construção de 
igrejas. O governo diz que é neutro em 
questões relacionadas ao cristianismo, 
exigindo a separação entre a igreja e o 
Estado, mas age com severidade contra os 
cristãos. Aos cubanos não é permitido 
criticar o governo abertamente, falar mal do 
regime ou ainda reclamar da situação 
precária que o povo enfrenta. Ore por essa 
nação.

Portas Abertas, 09 de abril de 2016

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

6ª	feira	–	 04	/	05	/	06	-	Sábado	–	Êxodo	 Êxodo	07	/	08	/	09
Domingo	–	Êxodo	10	/	11	/	12

Terceira	Período	atual:	 semana

PÁGINA	03

DEVOCIONAL
SEMANAL

INFORMATIVO	SUA	MISSÃO
__________________________________________________________________

MISSÕES
__________________________________________________________________



A VISÃO DO QUADRO COMPLETO

Sois... edificados sobre o fundamento dos 
apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, 

Cristo Jesus, a pedra angular; no qual todo 
edifício, bem ajustado, cresce para 

santuário dedicado ao Senhor, no qual 
também vós juntamente estais sendo 

edificados para habitação de Deus no 
Espírito. Ef. 2:19―22.

Christopher Wren, o famoso arquiteto 
inglês que projetou a Catedral de S. Paulo, 
em Londres, caminhava certo dia pelo prédio 
em construção e perguntou a cada operário o 
que estava fazendo. Um deles disse que 
estava assentando tijolos; outro, que estava 
colocando os vitrais no lugar; outro ainda, 
que estava fazendo trabalho de carpintaria 
para a construção. Nenhuma das respostas 
foi a que o Sr. Christopher desejava ouvir.

Quando o 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 executando 
um trabalho de subalterno, olhava para além 

da argamassa e conseguia divisar o quadro 
completo.

Quando eu era adolescente, cantávamos 
um hino intitulado "Construindo Para a 
Eternidade". A primeira estrofe era mais ou 
menos assim:

Com alegria ou tristeza, estamos edificando
um templo que o mundo pode nem ver;

o tempo não pode danificá-lo nem destruí-lo;
construímos para a eternidade. 

- N. B. Sargent

Quer nos demos conta, quer não, todos 
estamos envolvidos na construção de um 
templo. Nossa tarefa pode não parecer 
importante, mas segundo o nosso texto 
estamos moldando a vida para ocupar um 
lugar no templo espiritual de Deus. Pergunte 
a si mesmo assim como eu me pergunto: 
"Sou eu como os pedreiros comuns na 
construção da Catedral de S. Paulo ou como 
o misturador de argamassa, que captou a 
visão do quadro completo?"

INFORMATIVO	SUA	MISSÃO
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CARÁTER CRISTÃO - FORMAÇÃO 
E MATURIDADE (2ª  PARTE)
 

4 A minha linguagem e a minha pregação 
não consistiram em palavras persuasivas 

de sabedoria, mas em demonstração do 
Espírito de poder; 5 para que a vossa fé 

não se apoiasse na sabedoria dos homens, 
mas no poder de Deus. 6 Na verdade, entre 
os perfeitos falamos sabedoria, não porém 

a sabedoria deste mundo, nem dos 
príncipes deste mundo, que estão sendo 

reduzidos a nada; 7 mas falamos a 
sabedoria de Deus em mistério, que esteve 
oculta, a qual Deus preordenou antes dos 

séculos para nossa glória; 8 a qual nenhum 
dos príncipes deste mundo compreendeu; 
porque se a tivessem compreendido, não 

teriam crucificado o Senhor da glória
― 1 Coríntios 2

 
Uma coisa é certa, quem tem o 

Espírito, tem sede do que é de Deus e de suas 

gloriosas revelações. Mas quem não tem, se 
contenta com os conhecimentos ralos e 
frágeis, pois não resistem a nenhuma 
refutação bíblica e essas pessoas se 
satisfazem com sobras das verdades de Deus, 
pois não alcançam a verdade absoluta que 
vem de Deus e só é revelada aos que 
conservam intimidade e relacionamento com 
o Senhor, pois o Espírito testifica com o 
nosso espírito que somos filhos de Deus.

 
Assim como aconteceu no passado 

com os que não compreenderam a Cristo e o 
crucificaram apesar de todo o conhecimento 
que tinham, hoje também acontece com os 
que não entendem o mistério do corpo de 
Cristo, que é a igreja, e a grande importância 
de estarmos nos reunindo em templos, casas 
e até em praças, pois a bíblia nos orienta 
desta forma. E que façamos isso de forma 
ordeira, pois a bíblia também orienta sobre os 
cultos de comunhão, como devem ser e como 
devemos ter uma estrutura funcionando de 
forma organizada; por isso não podemos 
andar desgarrados.

 
Hoje existem muitas pessoas 

munidas de filosofias e conhecimentos ralos, 
sem a revelação do Espírito, querendo 
crucificar de novo o corpo de Cristo como os 
fariseus e os religiosos da época.  O pior é 

esusJ

__________________________________________________________________

ALIMENTO	1X3
Pr.	Paulo	Baptista	Pereira

__________________________________________________________________

Ed. 599 - 17 de abril de 2016

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



que em outros países, cortam a cabeça e 
torturam os cristãos, pois os que não têm o 
Espírito do Senhor de uma forma ou de outra 
apresentam um comportamento hostil e bem 
agressivo contra a igreja, porque continuam 
querendo crucificar a Cristo.  Quando o 
apóstolo Paulo perseguia a igreja e matava os 
cristãos, Jesus apareceu para ele e lhe 
perguntou “Porque me persegues?”.  Todo 
levante contra a igreja é uma ação do 
anticristo. 
 
1. Você tem consciência da importância de 
estar congregando e ligado ao corpo de 
Cristo? (Efésios 4 todo)

2. Você sabia que cada irmão que morre 
decapitado em qualquer parte do mundo faz 
parte de nossa igreja local? (1 Pedro 5: 6 ao 9)

3. Você sabia que ao aceitar a Jesus, você 
recebe junto da maravilhosa salvação a 
missão de evangelizar e fazer discípulos? 
(Marcos 16: 15 ao 20)   
 

SEGUNDAS-FEIRAS	-	20h	Seminário	EETAD

QUARTAS-FEIRAS	-	20h	Culto	de	Estudos	Bíblicos

DOMINGOS	-	09h	Programa	de	Qualidade	de	Vida	/

Culto	de	Celebração	–	19h30
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O	Pastor	Paulo	convoca	os	membros	da	Comunidade	Amai-vos	para	ASSEMBLEIA	
marcada	para	o	dia	05	de	junho	de	2016,	às	9h	(horário	do		Programa	de	

Qualidade	de	Vida).		

As	pautas	para	essa	reunião	serão	

-	Desligamento	de	membros	inativos;

-	Recebimento	de	novos	membros;

-	Relatório	do	Recadastramento	de	2016;

-	Relatório	financeiro.



CAMPANHA PELA PAZ PODE 
TRAZER GUERRA NA ÍNDIA

Se os extremistas hindus partirem para a 
violência, as minorias religiosas sofrerão as 
consequências, inclusive os cristãos

De acordo com informações do jornal 
indiano The Hindu, o distrito de Udupi, uma 
cidade indiana que fica no estado de 
Karnataka, iniciou uma campanha de um 
mês de duração chamada "Alcorão para 
todos". Durante a campanha, o Jamaat-e-
Islami Hind, uma organização muçulmana 
fundada em 1947, que trabalha para 
islamizar a Índia, reuniu-se com líderes 
religiosos, sociais, políticos e acadêmicos 
para das as coordenadas. Eles também 
organizaram reuniões internas e fizeram 
distribuição de livros e panfletos. O objetivo, 
segundo eles, é "limpar a nação da ignorância 
e dos mal-entendidos" em relação ao islã e 
aos muçulmanos. A organização acredita que 
através dessa campanha será possível criar 
uma atmosfera harmoniosa e pacífica na 
sociedade.

"Os muçulmanos totalizam cerca de 
175 milhões de seguidores, fazendo do país a 
terceira maior população muçulmana do 
mundo, depois da Indonésia e Paquistão. O 
censo de 2011 indicou que eles são o grupo 

religioso que mais cresce na Índia, e isso 
levou a reações violentas de radicais hindus. 
A iniciativa deles é louvável, estão apenas 
tentando aliviar as tensões religiosas contra 
as minorias. Infelizmente os hindus 
extremistas não enxergam isso com bons 
olhos. Em vez de paz, eles podem atrair a 
guerra e os cristãos, como sempre, também 
sofrerão essas consequências". Comenta um 
dos analistas de perseguição.

Na Índia, que ocupa o 17º lugar na 
Classificação da Perseguição Religiosa 
atual, o nível de perseguição aos cristãos está 
crescendo rapidamente. Os incidentes 
ocorrem com frequência, igrejas e casas de 
cristãos são destruídas, seus líderes são 
espancados e até mortos pelos hindus 
radicais e muçulmanos extremistas. O ódio 
contra o cristianismo está em ascensão e os 
ataques costumam acontecer durante as 
reuniões de oração. Por outro lado, o número 
de novos convertidos também aumenta, 
provando que o sofrimento dos cristãos 
perseguidos gera sementes que brotam e dão 
bons frutos. Ore pelos cristãos indianos.

Portas Abertas, 16 de abril de 2016

2ª	feira	–	 	13	/	14	/	15	-	3ª	feira	–	 	16	/	17	/	18	Êxodo Êxodo
4ª	feira	–	 	19	/	20	/	21		-	5ª	feira	–	Êxodo	22	/	23	/	24Êxodo
6ª	feira	–	Êxodo	25	/	26	/	27	-	Sábado	–	Êxodo	28	/	29	/	30

Domingo	–	Êxodo	31	/	32	/	33
Período	atual:	Quarta	semana
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O PODER DA INFLUÊNCIA DE UM PAI

Tão somente guarda-te a ti mesmo, e 
guarda bem a tua alma, que te não 

esqueças daquelas coisas que os teus olhos 
têm visto, e se não apartem do teu coração 

todos os dias da tua vida, e os farás saber a 
teus filhos. 

― Deuteronômio 4:9.

Alguns anos atrás, cinco rapazes da 
Pensilvânia saíram de casa e partiram para o 
Noroeste dos Estados Unidos para 
começarem vida independente.  Lá 
chegando, descobriram liberdades que nunca 
tinham conhecido. As tentações eram 
abundantes de todo lado. Encontraram 
emprego, ganharam dinheiro e depois de 
alguns anos voltaram para a casa paterna. 
Quatro deles, depois dessa experiência, 
voltaram muito piores espiritualmente. Mas 
um era diferente. Voltou física, mental e 

espiritualmente mais forte. Quando lhe 
perguntaram por que não havia seguido o 
caminho dos outros, respondeu: "Porque 
levei uma fotografia comigo."

Você talvez esteja imaginando que foi 
a foto da noiva que ele deixara para trás na 
Pensilvânia. Mas não.

Contou ele: “Foi a foto de minha 
última manhã em casa. Estávamos todos 
sentados ao redor da mesa, na hora do 
desjejum; papai em uma extremidade, 
mamãe na outra e nós, os filhos, em volta. 
Não conversamos muito naquela manhã. 
Todos entendíamos que o círculo familiar 
estava-se rompendo. Depois do café da 
manhã, papai tomou a velha Bíblia da 
família, como era seu costume, e começou a 
ler. Não conseguiu ler muito. Sua voz falhou 
e ele não pôde continuar. Então nos 
ajoelhamos para a oração, e mais uma vez a 
voz dele falhou. Foi essa a fotografia mental 
que me impediu de cair nos maus caminhos. 
Durante o tempo em que estive fora, não 
pude suportar o pensamento de partir o 
coração de meu pai.”

INFORMATIVO	SUA	MISSÃO
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COMO LIDAR COM O PECADO (3)

20 Porque, quando éreis servos do 
pecado, estáveis livres em relação à justiça. 

21 E que fruto tínheis então das coisas de 
que agora vos envergonhais? pois o fim 

delas é a morte. 22 Mas agora, libertos do 
pecado, e feitos servos de Deus, tendes o 
vosso fruto para santificação, e por fim a 

vida eterna. 23 Porque o salário do pecado 
é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a 
vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. 

― Romanos 6

É bom ressaltar que a consequência 
do pecado traz doenças e nos leva à morte e, 
além disso, a prática do pecado enfraquece a 
vida espiritual, mesmo quando se é cristão.  
O hábito do pecado traz cegueira espiritual e 
um esfriamento mortal, por isso a 
importância de andarmos juntos e vivermos 

na prática de uma vida de confissão e 
comunhão.

É importante ressaltar que muita 
gente leva a sério as questões de dízimos, 
pois segundo a palavra de Deus, quem não 
dizima é ladrão.  Veja o texto: “8 Roubará o 
homem a Deus? Todavia vós me roubais, e 
dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e 
nas ofertas alçadas.9 Vós sois amaldiçoados 
com a maldição; porque a mim me roubais, 
sim, vós, esta nação toda. 10 Trazei todos os 
dízimos à casa do tesouro, para que haja 
mantimento na minha casa, e depois fazei 
prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se 
eu não vos abrir as janelas do céu, e não 
derramar sobre vós tal bênção, que dela vos 
advenha a maior abastança.”

O texto acima fala de dízimo e oferta 
alçada.  Sabemos que o dízimo representa 
dez por cento e que ele não é nosso, por esse 
motivo ninguém dá o dízimo, mas o devolve 
à casa do tesouro, que é a tesouraria da igreja. 
Ninguém tem o direito de administrar o 
dízimo, pois como poderemos administrar o 
que é de Deus, se Ele próprio já designou 
onde entregar?  Já a oferta alçada equivale a 
dez por cento do valor do dízimo, e o Senhor 
diz que aqueles que não os entregam é ladrão. 
E no texto em Malaquias, o Senhor manda o 
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fiel fazer prova Dele, pois muitos cristãos são 
extremamente espirituais até chegar no 
bolso, pois ali está a sua maior fonte de 
carnalidade.     

Outro fato é que muita gente acha que 
primícias são do velho testamento ou que 
"não tem nada a ver", mas verifique esse 
texto:

6 E o que está sendo instruído na 
palavra, faça participante em todas as boas 

coisas aquele que o instrui. 7 Não vos 
enganeis; Deus não se deixa escarnecer; 

pois tudo o que o homem semear, isso 
também ceifará. 8 Porque quem semeia na 

sua carne, da carne ceifará a corrupção; 
mas quem semeia no Espírito, do Espírito 

ceifará a vida eterna.
― Gálatas 6

Aqui não é citada a palavra primícia, 
mas preste bem atenção em tudo: o dízimo 
pertence ao Senhor e as ofertas alçadas 
também, pois são para a manutenção da casa 
do Senhor. As primícias, no entanto, são um 
ato de gratidão para com aquele que te instrui 
na palavra, por isso é um ato de gratidão 
pessoal e reconhecimento.  O texto ainda diz 
que Deus não se deixa enganar, pois o que o 
homem semeia, colhe.  Por isso as primícias 
deverão ser entregues como um ato espiritual 
e não carnal, pois é um ato pessoal de 
gratidão com o seu líder (Levíticos 23: 10,  
Ezequiel 44: 30).

1. Você considera que os assuntos sobre 
dinheiro sejam também assuntos espirituais? 
(Malaquias 3: 8 ao 12)

2. Porque não dizimar é pecado? (Malaquias 
3: 4 ao 6)

 
Obs.: O texto acima está ensinando que não 
devemos ofertar e dizimar se praticarmos os 
pecados como no verso 5.

 
Ajudem-me na campanha do quilo!
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CRISTÃOS TERÃO DE ENFRENTAR 
TAMBÉM A CRISE ECONÔMICA

O Turcomenistão vive uma situação 
complicada, mas o governo prefere manter 

as aparências de um regime forte e 
inabalável

Um dos "reinos eremitas" chamado 
Turcomenistão ocupa o 19º lugar na atual 
Classificação da Perseguição Religiosa. O 
termo é aplicado porque o país se mantém 
isolado do resto do mundo, não de forma tão 
extrema quanto a Coreia do Norte, mas muito 
considerável por conta da relutância de seu 
governo em manter diálogo com o mundo, 
causando assim perdas inumeráveis para o 
seu povo, desde a violação dos direitos 
humanos até a falta de liberdade de 
expressão e religiosa.

De acordo a rádio Free Europe, o 
regime parece inabalável, mas algumas 
rachaduras começam a aparecer, para quem 
olha bem de perto. A recente queda 
acentuada nos preços do petróleo e do gás, no 
mercado mundial, parece ter afetado o país 
também. Houve alguns relatos de 
descontentamento social, algo realmente 
inédito e que não ocorria há pelo menos duas 
décadas. Mas os relatórios não são oficiais, já 
que as autoridades fazem de tudo para 

controlar todas as informações que saem do 
país.

"A queda no setor econômico por 
conta do excesso de produção de petróleo e 
gás, pode piorar ainda mais, principalmente 
depois que o embargo internacional contra o 
Irã foi descartado. Ainda é difícil prever as 
consequências disso tudo, mas a população 
já começa a se manifestar. Esse regime tem 
uma forte reputação que o faz querer manter 
as aparências, em vez de fazer o seu melhor 
para aliviar a situação problemática de seus 
cidadãos, desviando recursos para enormes 
projetos destinados a levantar edifícios de 
mármore, por exemplo", comenta um dos 
analistas de perseguição. Os cristãos que já 
sofriam com a perseguição religiosa severa 
agora terão que suportar esses tempos 
difíceis com todos os demais cidadãos do 
país. "A situação da igreja turcomena é 
complicada, vamos todos orar pelos nossos 
irmãos", pede o analista e conclui.

Portas Abertas, 20 de abril de 2016

2ª	feira	–	Êxodo	34	/	35	/	36	-	3ª	feira	–	Êxodo	37	/	38	
4ª	feira	–	Êxodo	39	/	40		-	5ª	feira	–	Levítico	01	/	02	/	03

6ª	feira	–	Levítico	04	/05	/	06	-	Sábado	–	Levítico	07	/	08	/	09
Domingo	–	Levítico	10	/	11	/12
Período	atual:	Quinta	semana
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ESTE FOI O MODO PELO QUAL UM 
ESCRITOR HÚNGARO EXPLICOU A 
EXISTÊNCIA DE DEUS.

Se liga nessa ANALOGIA.

No ventre de uma mãe havia dois bebês. 
Um perguntou ao outro: "Você acredita em 
vida após o parto?"

O outro respondeu: "É claro. Tem que 
haver algo após o parto. Talvez nós 
estejamos aqui para nos preparar para o que 
virá mais tarde.

"Bobagem", disse o primeiro. "Não há 
vida após o parto. Que tipo de vida seria 
esta?"

O segundo disse: "Eu não sei, mas 
haverá mais luz do que aqui. Talvez nós 
possamos andar com as nossas próprias 
pernas e comer com nossas bocas. Talvez 
tenhamos outros sentidos que não podemos 
entender agora."

O primeiro retrucou: "Isto é um absurdo. 
Andar é impossível. E comer com a boca? 
Ridículo! O cordão umbilical nos fornece 
nutrição e tudo o mais de que precisamos. 
O cordão umbilical é muito curto. A vida 
após o parto está fora de cogitação."

O segundo insistiu: "Bem, eu acho que 
há alguma coisa e talvez seja diferente do 
que é aqui. Talvez a gente não vá mais 
precisar deste tubo físico."

O primeiro contestou: "Bobagem, e além 
disso, se há realmente vida após o parto, 
então, por que ninguém jamais voltou de 
lá? O parto é o fim da vida e no pós-parto 
não há nada além de escuridão, silêncio e 
esquecimento. Ele não nos levará a lugar 
nenhum."

"Bem, eu não sei", disse o segundo, " 
mas certamente vamos encontrar a Mamãe 
e ela vai cuidar de nós."

O primeiro respondeu: " Mamãe? Você 
realmente acredita em Mamãe? Isto é 
ridículo. Se a Mamãe existe, então, onde 
ela está agora?"

O segundo disse: "Ela está ao nosso 
redor. Estamos cercados por ela. Nós 
somos dela. É nela que vivemos. Sem ela 
este mundo não seria e não poderia existir."

Disse o primeiro:" Bem, eu não posso 
vê-la, então, é lógico que ela não existe."

Ao que o 
segundo 
respondeu: "Às 
vezes, quando 
você está em 
silêncio, se você se 
concentrar e 
realmente ouvir, 

poderá perceber a 
presença dela e 
ouvir sua voz 
amorosa lá de 
cima."
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COMO LIDAR COM O PECADO (4)

Dentre todas as criaturas que Deus 
fez, o ser humano é, incomparavelmente, a 
superior e também a mais complexa. Por 
causa do seu orgulho, no entanto, o ser 
humano comumente se esquece de que Deus 
é o seu Criador, e como  um ser criado, ele 
depende de Deus.

Quando Adão e Eva pecaram, essa 
imagem de Deus que havia neles, foi 
seriamente danificada, mas não totalmente 
destruída. Inevitavelmente, a semelhança 
moral de Deus, no homem, ficou arruinada 
quando Adão e Eva pecaram (Gn 6.5); 
deixaram de ser perfeitos e santos e passaram 
a ser propensos ao pecado; propensão esta, 
ou tendência, que transmitiram aos filhos 
(Rm 5.12 a 15). O novo testamento confirma 
o estrago da imagem de Deus no homem, 
quando declara que o crente redimido deve 

ser renovado segundo a semelhança moral de 
Deus (Ef 4.22 ao 27; Cl 3.10). Apesar de o ser 
humano ser pecador como é, ainda retém 
uma porção elevada da semelhança de Deus, 
na sua inteligência, e na capacidade de 
comunhão e de comunicação com Ele.

Por isso amados, precisamos nos 
manter conectados com o Senhor, buscando 
a cada dia mais a sua sabedoria e inteligência 
para saber como reagir ao pecado, e não nos 
tornarmos prisioneiros dele; pois se 
conservarmos nossa comunhão com o 
Senhor em nossa mente, e deixar nossas 
emoções serem guiadas pelo Espírito Santo, 
dificilmente nos tornaremos refém do 
pecado.

Mas o apóstolo Paulo apresenta uma 
grande preocupação com a igreja em relação 
a sua visão sobre  Jesus (leia 2Co. 2: 2 ao 4). 
Pois nos dias atuais percebemos que Jesus, 
na cabeça de muitas pessoas, representa mais 
um ícone (isto é, um símbolo para cultuar), e 
acabamos fazendo as coisas do jeito que bem 
entendemos, deixando de ver Jesus de 
verdade, ou seja, como o Senhor e Deus. Mas 
a forma de cultuarmos e nos relacionarmos 
com Ele já está descrita em sua palavra 
(Romanos 12: 1 ao 3; Tiago 1: 19 ao 27)

esusJ
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Os textos acima nos advertem que 
culto é muito mais do que estarmos na igreja 
juntos cantando hinos de louvor, mas que 
devemos estar andando no mesmo espírito, 
pois quando suprimos a necessidade física de 
alguém, estamos prestando culto ao Senhor, 
e assim a igreja vai de glória em glória, 
fazendo a obra de Deus - alguns alimentando 
mendigos, outros como a nossa igreja (que 
hoje distribui cestas básicas para mais de 
cinquenta famílias, e ainda tem o projeto PAI 
que precisa muito de voluntários, e também 
tem a campanha do quilo).  E assim, como 
corpo de Cristo, espalhados pela Terra, 
vamos fazendo a obra de Deus.  Mas se o 
nosso culto ficar restrito à quatro paredes, 
mesmo  com louvores incríveis, com certeza 
o Senhor não receberá.

Parem de pecar e façam alguma coisa 
pelos que precisam:  Por aqueles que tem 
fome, ou que estão presos, que estão nus, ou 
por quem está no hospital.    

1. Que tal falar menos e fazer mais por quem 
precisa?  Sua célula pode se transformar, 
sendo parte das mãos de Deus para fazer 
algo! (Hebreus 12: 12 ao 15)

2. Você tem dificuldade de sair da sua zona de 
conforto? (Tiago 5: 5 ao 10)

3. Você crê no galardão que te espera? 
(Mateus 25: 33 ao 40)  

 
Ajudem-me na campanha do quilo!

  

SEGUNDAS-FEIRAS	-	20h	Seminário	EETAD

QUARTAS-FEIRAS	-	20h	Culto	de	Estudos	Bíblicos

DOMINGOS	-	09h	Programa	de	Qualidade	de	Vida	/

Culto	de	Celebração	–	19h30

INFORMATIVO	SUA	MISSÃO

PÁGINA	02

AGENDA
SEMANAL

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário

Formar uma turma 
de adolescentes em

Missões só foi 
possível graças a
sua contribuição. 

Continue contribuindo!

HORA NONA
SEGUNDAS

ÀS 15h

24/mai – Ana Roseli 

10/mai – André Junior

28/mai – Fernanda dos Santos

31/mai – Pr. Paulo Pereira

14/mai – Matheus Felizardo

17/mai – Izabelly Garcia

22/mai – Suely Mendonça

__________________________________________________________________
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CRISTÃO MALAIO NÃO CONSEGUIU 
OFICIALIZAR SUA RELIGIÃO

De acordo com as leis do país, 
parece não haver alguma chance de que os 

muçulmanos convertidos ao cristianismo 
tenham essa informação em seus 

documentos de identificação

No mês passado, o Supremo Tribunal 
de Sarawak, um dos dois estados da Malásia 
situados na ilha de Bornéu, permitiu que 
Rooney Rebit, de 41 anos, que foi convertido 
ao islã por seus pais aos 8 anos de idade, 
mudasse oficialmente sua religião para o 
cristianismo. Ele estava solicitando que essa 
nova informação fosse acrescentada ao seu 
documento de identificação, através do 
Departamento Nacional de Registro (DNR). 
Infelizmente, o DNR interpôs o recurso e foi 
contra essa decisão na última sexta (22).

De acordo com as leis do país, parece 
não haver alguma chance de que os 
muçulmanos convertidos ao cristianismo 
mudem oficialmente sua religião. Um 
advogado de direitos constitucionais 
comentou: “Os juízes estão abdicando de seu 
papel para proteger a liberdade de religião na 
Constituição. Há casos em que os direitos 
religiosos são anulados quando chegam aos 
tribunais superiores da Malásia”, comentou.

A Malásia está na 30ª posição da atual 
Classificação da Perseguição Religiosa, 
onde a sharia está se espalhando 
rapidamente. Embora o país já tenha sido 
conhecido mundialmente como o melhor 
modelo de islamismo liberal e tolerante, hoje 
em dia não é mais e essa imagem está 
desaparecendo aos poucos. O maior exemplo 
disso é a forma como os tribunais têm tratado 
a questão da liberdade de religião. Interceda 
pela igreja na Malásia.

Pedidos de oração

● Ore para que os cristãos malaios 
permaneçam firmes na fé apesar de tantas 
restrições em seu país.
● Peça ao Senhor para que as autoridades do 
Supremo Tribunal de Sarawak sejam 
alcançadas de alguma forma pelo amor de 
Cristo.
● Interceda pelos cristãos perseguidos 
malaios e peça a Deus para que a igreja 
c o n t i n u e  d e  p é  n e s s e  p a í s ,  
independentemente da situação.

Portas Abertas, 29 de abril de 2016

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

6ª	feira	–	Levítico	25	/	26	/	27	-	Sábado	–	Números	01	/	02	/	03
Domingo	–	 	04	/	05	/	06Números

Período	atual:	Sexta	semana
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A CONVERSÃO OPERA MUDANÇAS

O Espírito do Senhor se apossará de 
ti, ... e tu serás mudado em outro homem. ... 
Sucedeu, pois, que, virando-se ele para 
despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o 
coração! Sm. 10:6 e 9.

Com a idade de 29 anos, Charles 
Grandison Finney era um advogado 
promissor no Estado de Nova Iorque. Os 
pastores que haviam tentado despertar-lhe o 
interesse pelo cristianismo desistiram, 
concluindo que ele estava além das 
esperanças - era um "caso perdido", 
alegavam.

Até 1821, Finney nunca havia 
possuído uma Bíblia, mas a fim de tornar 

mais completa a sua coleção de livros, 
adquiriu uma para a sua biblioteca. Mas fez 
mais do que isso. Começou a ler o Livro. Ao 
contrário de Saul, que experimentou uma 
conversão instantânea, Finney começou 
gradualmente a transferir seu interesse, dos 
Comentários de Blackwood para a Bíblia. 
Finney converteu-se, despediu-se de seus 
clientes e contou a seus colegas advogados 
que havia recebido "uma procuração do 
Senhor Jesus Cristo para pleitear a Sua 
causa".

Durante os anos que se seguiram, 
Finney experimentou um sucesso fenomenal 
como evangelista, tanto na América como na 
Inglaterra. Em 1834, estabeleceu o 
Tabernáculo Broadway, na cidade de Nova 
Iorque, e mais tarde se tornou o segundo 
diretor do Colégio Oberlin. Sua vida foi de 
uma dedicação sempre crescente ao Senhor. 
E tudo isso aconteceu porque um "livro de 
consulta" lhe foi parar na biblioteca e 
posteriormente no coração.

INFORMATIVO	SUA	MISSÃO

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6ESTAMOS EM OBRAS
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O TEMOR DO SENHOR

 “Estes, pois, são os mandamentos, 
os estatutos e os juízos que mandou o 

SENHOR, vosso Deus, para se vos ensinar, 
para que os fizésseis na terra a que passais 
a possuir; para que temas ao SENHOR, teu 

Deus, e guardes todos os seus estatutos e 
mandamentos, que eu te ordeno, tu, e teu 

filho, e o filho de teu  filho, todos os dias da 
tua vida; e que teus dias sejam 

prolongados.”
― Dt 6.1-2

Um mandamento frequente ao povo 
de Deus no Antigo Testamento é: “temer a 
Deus” ou “temer ao Senhor”. É importante 
que saibamos o que esse mandamento 
significa para nós como crentes. Somente à 
medida que verdadeiramente temermos ao 
Senhor, é que seremos libertos da escravidão 
de todas as formas de temores anormais e 
satânicas. 

O significado do temor

-  O mandamento geral de “temer ao 
Senhor” inclui uma variedade de aspectos do 
relacionamento entre o crente e Deus. 

-  É fundamental, no temor a Deus, 
reconhecer a sua santidade, justiça e retidão 
como complemento do seu amor e 
misericórdia, conhecê-lo e compreender 
plenamente quem Ele é (Pv 2.5). Esse temor 
baseia-se no reconhecimento que Deus é um 
Deus santo, cuja natureza inerente o leva a 
condenar o pecado. 

-  Temer ao Senhor é considerá-lo 
com santo temor e reverência e honrá-lo 
como Deus, por causa da sua excelsa glória, 
santidade, majestade e poder (Fp 2.12). 

-  Quando, por exemplo, os israelitas 
no monte Sinai viram Deus manifestar-se 
através de “trovões e relâmpagos sobre o 
monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de 
buzina mui forte” o povo inteiro 
“estremeceu” (Êx 19.16) e implorou a 
Moisés que este falasse, ao invés de Deus (Êx 
20.18,19; Dt 5.22-27). Além disso, o 
salmista, na sua reflexão a respeito do 
Criador, declara explicitamente:  “Tema toda 

esusJ

__________________________________________________________________

ALIMENTO	1X3
Pr.	Paulo	Baptista	Pereira

__________________________________________________________________

Ed. 602 - 08 de maio de 2016

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



a terra ao SENHOR; temam-no todos os 
moradores do mundo. Porque falou, e tudo se 
fez; mandou, e logo tudo apareceu” (Sl 
33.8,9). 

-  O verdadeiro temor de Deus leva o 
crente a crer e confiar exclusivamente Nele 
para a salvação. Por exemplo: depois que os 
israelitas atravessaram o mar Vermelho 
como em terra seca e viram a extrema 
destruição do exército egípcio, “temeu o 
povo ao SENHOR e creu no SENHOR” ( Êx 
14.31 ). Semelhantemente, o salmista 
conclama a todos os que temem ao Senhor: 
“confiai no SENHOR; ele é vosso auxílio e 
vosso escudo” (Sl 115.11). Noutras palavras, 
o temor ao Senhor produz no povo de Deus 
esperança e confiança Nele. Não é de 
admirar, pois, que tais pessoas se salvem (Sl 
85.9) e desfrutem do amor e do perdão de 
Deus, e da sua misericórdia (Lc 1.50) 

 
-  Finalmente, temer a Deus significa 

reconhecer que Ele é um Deus que se ira 
contra o pecado e que tem poder para castigar 
a quem transgride suas justas leis, tanto no 

tempo como na eternidade (Sl 76.7,8). 
Quando Adão e Eva pecaram no jardim do 
Éden, tiveram medo e procuraram esconder-
se da presença de Deus (Gn 3.8-10). Moisés 
experimentou esse aspecto do temor de Deus 
quando passou quarenta dias e quarenta 
noites em oração, intercedendo pelos 
israelitas transgressores: “temi por causa da 
ira e do furor com que o SENHOR tanto 
estava irado contra vós, para vos destruir” 
(Deuteronômio 9.19). 

 
1. Você tem consciência de que todos os seus 
atos, palavras e intenções são vistos por Deus 
e julgados por Ele de forma justa e reta? 
(Salmos 139. 1 a 10) obs.: Ao ler no texto a 
palavra “destra”, saiba que ela se refere à 
pessoa de Jesus.

2. Você tem consciência do que é temor? 
(provérbios 1. 29)

3. Como está o seu amor pelo Senhor? 
(Deuteronômios 6: 1 a 7)

 
Obs.: Evitem de fugir o assunto em questão.

SEGUNDAS-FEIRAS	-	20h	Seminário	EETAD

QUARTAS-FEIRAS	-	20h	Culto	de	Estudos	Bíblicos

DOMINGOS	-	09h	Programa	de	Qualidade	de	Vida	/

Culto	de	Celebração	–	19h30

INFORMATIVO	SUA	MISSÃO

PÁGINA	02
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SEMANAL

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário

Formar uma turma 
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Missões só foi 
possível graças a
sua contribuição. 

Continue contribuindo!



 
  
 
 
 

GRUPO EXTREMISTA TRAVOU SUA 
PRIMEIRA BATALHA NAS FILIPINAS

Liderados por Abu Sayyaf, os 
combatentes atacaram o exército das 

Filipinas, no sul da ilha de Basilan, 
matando 18 soldados e ferindo mais de 50

De acordo com informações do think 
tank RSIS (sigla em inglês), o Estado 
Islâmico (EI) travou sua primeira batalha no 
sudeste asiático. "Os combatentes atacaram 
o exército das Filipinas, no sul da ilha de 
Basilan, matando 18 soldados e ferindo mais 
de 50, liderados por Abu Sayyaf (nome que 
vem do idioma árabe e quer dizer 'Portador 
da Espada'), um grupo separatista 
fundamentalista que atua no país", comenta 
um dos analistas de perseguição. Um think 
tank é uma instituição que produz 
conhecimento sobre assuntos estratégicos, 
com objetivo de transformar a sociedade, a 
política e até mesmo setores econômicos e 
científicos.

O Departamento de Estado dos EUA 
já classificou o Abu Sayyaf oficialmente 
como uma organização terrorista. A CIA 
empregou forças paramilitares de sua divisão 
de elite para localizar e matar ou mesmo 
capturar os principais líderes do grupo e para 
isso, diversos soldados americanos estão 

trabalhando na região, treinando as tropas 
filipinas para combater os militantes. “Esse 
a taque  do  Es tado  I s lâmico  pode  
comprometer o processo de reforço que 
estava dando autonomia para as autoridades 
de Mindanau”, observa o analista.

Levando em conta que no dia 9 de 
maio, o país terá suas eleições presidenciais, 
o ataque é ainda mais preocupante. "No 
início do ano, o EI realizou um ataque suicida 
contra a cafeteria Starbucks, em Jacarta. No 
dia 25 de abril, um refém canadense que 
estava detido pelo Abu Sayyaf foi 
decapitado. Eles estão intensificando seus 
atos violentos", diz o analista. Muitas alertas 
já foram feitos de que a situação irá piorar, 
não por causa das eleições ou da situação 
política do país, mas por que as minorias 
muçulmanas estão conquistando autonomia 
a cada dia e os grupos rebeldes estão unindo 
seus propósitos e suas ações com o foco 
sempre voltado para os cristãos. Interceda 
pela igreja nas Filipinas.

Portas Abertas, 06 mai 2016

2ª	feira	–	Números	07	/	08	/	09	-	3ª	feira	–	Números	10	/	11	/	12	
4ª	feira	–	Números	13	/	14	/	15	-	5ª	feira	–	Números	16	/	17	/	18
6ª	feira	–	Números	19	/	20	/21	-	Sábado	–	Números	23	/	24	/	25

Domingo	–	Números	26	/	27	/	28
Período	atual:	Sétima	semana
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FORMA DE RESPONDER 
AOS CRÍTICOS

Estou fazendo grande obra, de 
modo que não poderei descer; por que 

cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e 
fosse ter convosco? ― Ne. 6:3

Esse texto relaciona-se com a 
reconstrução dos muros de Jerusalém após o 
cativeiro babilônico. A árdua tarefa foi 
realizada em impressionantes 52 dias, 
mulheres trabalhando lado a lado com os 
homens. (Ne. 6:15 e 3:12.)

Daniel havia profetizado que os 
muros seriam reconstruídos "em tempos 
angustiosos" (Dan. 9:25). Assim, Neemias 
talvez não se tenha impressionado muito 
quando alguns críticos chegaram e tentaram 
impedir o trabalho. Neemias disse que 
Sambalá, o horonita, Tobias, o amonita, e 
Gesém, o arábio, haviam-no desprezado e 
zombado dele (2:19). Certo dia, um dos 
críticos foi examinar o muro e ridicularizou-
o: "Vindo uma raposa derrubará o seu muro 
de pedra" (4:3). Mas Neemias recusou-se a 
interromper a obra que Deus lhe havia 
confiado e a discutir com seus críticos. Essa é 
uma boa forma de responder aos astuciosos.

Q u a n d o  o  C o r o n e l  G e o rg e  
Washington Goethals estava construindo o 
Canal do Panamá, enfrentou problemas de 
topografia e de doenças tropicais que teriam 
intimidado um homem de menos fibra. Mas o 

pior problema foi que ele teve de suportar 
comentários irônicos de críticos amargos de 
seu próprio país. Estes tinham certeza de que 
ele fracassaria. Afinal de contas, não havia o 
Visconde de Lesseps, famoso construtor do 
Canal de Suez, desistido do projeto? Mas 
Goethals ignorou os astuciosos.

Certo dia, um de seus subordinados 
perguntou-lhe, exasperadamente:

― O senhor não vai dar uma resposta 
aos críticos?

― Sim, oportunamente.

― Mas quando e como?

― Com o canal pronto.

Que bela resposta! Se a obra que você 
está realizando é aprovada por Deus, não 
pare para discutir com seus críticos. Deixe 
que os resultados falem por si mesmos!

INFORMATIVO	SUA	MISSÃO

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6ESTAMOS EM OBRAS
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santidade do nosso Deus, sua separação do 
pecado, e sua aversão constante a ele, a 
resposta normal do espírito humano é temê-
lo. Se eu tenho prazer no pecado não posso 
ter intimidade com o Senhor, pois não o 
agrado desta forma. (Ap 15.4).O TEMOR DO SENHOR 2

Todos quantos contemplarem o 
esplendor da glória de Deus não podem Razões para temermos ao Senhor
deixar de experimentar reverente temor (Mt 
17.1-8).

As razões para temer o Senhor vêm 
As bênçãos contínuas que recebemos do significado do temor do Senhor.

da parte de Deus, especialmente o perdão dos 
nossos pecados (Sl 130.4), devem nos levar a Devemos temê-lo por causa de o seu 
temê-lo e a amá-lo (1Sm 12.24 e Sl 34.9).grande poder como o Criador de todas as 

coisas e de todas as pessoas (Sl 33.6-9).
É indubitável que o fato de Deus ser 

um Deus de justiça, que julgará a totalidade Além disso, o poder inspirador de 
da raça humana, gera o temor a Ele  (Is santo temor que Ele exerce sobre os 
59.18,19 e Hb 10.26-31). É uma verdade elementos da criação e sobre nós é motivo de 
solene e santa que Deus constantemente temê-lo, pois Ele tem total domínio sobre a 
observa e avalia as nossas ações, tanto as natureza e Ele a usa para se manifestar aos 
boas quanto as más, e que seremos homens. Tivemos um exemplo a pouco 
responsabilizados por essas ações, tanto tempo: tsunami no Japão, pois eles estavam 
agora como no dia do nosso julgamento jogando no oceano lixo tóxico e o Senhor os 
individual.advertiu, pois tem o controle sobre todas as 

coisas. (Êx 20.18-20 e Mc 4.39-41).
1. Você tem consciência que um dia estará 
diante do Senhor e, como salvo, suas obras Quando nós nos apercebemos da 

esusJ
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passarão pelo fogo da verdade e da justiça de 
Deus? (1 Coríntios 3. 9 a 15).

 
2. Você pode imaginar como será o 
julgamento de quem não recebeu Jesus como 
salvador, pois não tem advogado e nem 
remissão? (Apocalipse 20. 5 ao 15).

3. Você tem consciência de que não podemos 
negar as pessoas que ainda não aceiram a 
Jesus do final que as aguarda? (João 3: 16 a 
21).

Favor não fugir do assunto e ajude-me 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

INFORMATIVO SUA MISSÃO

PÁGINA 02
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AGENDA

ASSEMBLEIA

O Pastor Paulo convoca os membros da 
Comunidade Amai-vos para ASSEMBLEIA
marcada para o dia 05 de junho de 2016, 

às 9h (horário do Programa de
Qualidade de Vida).

As pautas para essa reunião serão

- Desligamento de membros inativos;

- Recebimento de novos membros;

- Relatório do Recadastramento de 2016;

- Relatório financeiro.

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário
Formar uma turma
de adolescentes em

Missões só foi
possível graças a
sua contribuição.

Continue contribuindo!



a maioria xiita por considera-los hereges. 
Hoje, os ataques continuaram matando 3 
policiais e ferindo mais 10 pessoas, ainda de 
acordo com o G1. A CNN informou que os 
extremistas usavam coletes explosivos que 

BAGDÁ É NOVAMENTE ATACADA foram detonados dentro de um posto policial.
PELO ESTADO ISLÂMICO

O Iraque (2º  país  da  a tual  
Há uma guerra entre os sunitas e os Classificação da Perseguição Religiosa) vive 

xiitas, ambos também travam uma guerra um cenário agravante desde 2003, piorando 
contra os cristãos. As milícias iraquianas são ainda mais a partir de 2011. Há uma guerra 
apoiadas pelo Irã, que endossa a violência entre os sunitas e os xiitas, ambos também 
dos agressores travam uma guerra contra os cristãos. As 

milícias iraquianas são apoiadas pelo Irã, que 
O clima é tenso nas ruas de Bagdá, endossa a violência dos agressores, 

depois de uma explosão de carro-bomba que estimulando a destruição de igrejas, casas de 
matou pelo menos 64 pessoas e deixou cristãos, empresas e até locais de interesse 
muitos feridos. O incidente aconteceu cultural. Apesar de tudo, a igreja no país 
ontem, perto de um bairro suburbano xiita, continua lutando para manter sua fé, o que 
conhecido como Sadr City e já foi tem servido de incentivo e exemplo para que 
reivindicado pelo Estado Islâmico. Segundo os cristãos livres de perseguição despertem 
a BBC News e a CNN, entre as vítimas para orar pelos irmãos que dão sua própria 
estavam mulheres e crianças. Mais tarde, vida para pregar o evangelho de Cristo em 
outros dois carros explodiram causando uma terra tão hostil. Interceda pela igreja no 
grandes estragos, dessa vez na entrada de Iraque.
Kadhimiya, um bairro do norte de Bagdá, 
capital do Iraque, que também é um distrito Portas Abertas, 12 mai 2016
xiita. A Reuters informou que nesse incidente 
15 pessoas morreram e 33 tiveram 
ferimentos graves.

O terceiro carro-bomba explodiu no 
oeste da capital iraquiana, causando mais 7 
mortes e ferindo mais 20 pessoas. Ontem, os 
iraquianos tiveram um dia pesado e triste. 
Segundo informações do G1, os extremistas 
islâmicos estão visando os bairros onde vive 

2ª feira – 
4ª feira – Números 35 / 36 - 5ª feira – Deuteronômio 01 / 02 / 03 

6ª feira – Deuteronômio 04 / 05 / 06 - Sábado – Deuteronômio 07 / 08 / 09
Domingo – Deuteronômio 10 / 11 / 12

Período atual: Oitava semana

Números 29 / 30 / 31 - 3ª feira – Números 32 / 33 / 34
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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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Deus e guarda os seus mandamentos” (Ec 
12:13). Inversamente, aquele que se contenta em 
viver na iniquidade, assim faz porque “não há 
temor de Deus perante os seus olhos” (Sl 36:1-4).

Uma consequência importante da O TEMOR DO SENHOR 3
conotação supra é que o crente deve ensinar seus 
filhos a temerem ao Senhor, levando-os a O temor de Deus é muito mais do que uma 
abominar o pecado e a guardar os santos doutrina bíblica; ele é diretamente aplicável à 
mandamentos de Deus.A Bíblia declara nossa vida diária, de numerosas maneiras.
frequentemente que “O temor do SENHOR é o 
princípio da sabedoria” (Sl 111:10; Jó 28:28; Pv Primeiramente, se realmente tememos ao 
1:7 e 9:10).Senhor, devemos ter uma vida de obediência aos 

 seus mandamentos, sempre dando um “não” 
Visto que um alvo básico na educação estridente ao pecado. Uma das razões pelas quais 

dos nossos filhos é que vivam segundo os Deus inspirou temor nos israelitas no monte 
princípios da sabedoria estabelecidos por Deus Sinai, foi para que aprendessem a desviar-se do 
(Pv 1.1-6), ensiná-los a temerem ao Senhor é o pecado e a obedecer à sua lei (Êx 20:20). 
primeiro passo decisivo.Repetidas vezes no seu discurso final aos 

israelitas, Moisés mostrou o relacionamento entre 
1. Qual seria o motivo mais forte para você temer o temor ao Senhor, e o serviço e a obediência a 
ao Senhor? (Salmos 111: 10)Ele.

 
2. O que você sugere para que haja mais temor Segundo os salmistas, temer ao Senhor 
de Deus na igreja? (Salmos 51: 10)equivale a deleitar-se nos seus mandamentos (Sl 

112:1) e seguir os seus preceitos (Sl 119:63). 
3. Existe algo em você que você crê que seja uma Salomão ensinou que “pelo temor do SENHOR, 
falta de temor? (Salmos 51: 9 ao 12)os homens se desviam do mal” (Pv 16:6). Em 
 Eclesiastes, o dever inteiro da raça humana 
É favor não fugir do assunto!resume-se em dois breves imperativos: “Teme a 

esusJ
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Os filhos são de Deus, uma herança sua! 
Cuide dela.

 
4. Apoie, estimule e incentive o movimento 

A FAMÍLIA É SUA PRIMEIRA MISSÃO escolar cristão. Infelizmente, com o mundo 
absolutamente secularizado, a Escola 

A ideologia de gênero chega nas mais Dominical não será suficiente. Devemos 
diversas embalagens, inclusive nos "inocentes" promover nas escolas cristãs um ambiente de 
livros infantis. Vocês, pais cristãos, devem: cooperação com os elementos da fé que 

professamos em casa e na igreja. A escola 
1. Entender que o mandato da educação dos secular sempre tratará de secularizar a mente 
filhos é de vocês, logo, a responsabilidade de seus filhos. Esteja alerta. Precisamos de 
última é sua. Saiba o que estão ensinando aos mais escolas cristãs no Brasil.
seus filhos. Isto inclui checar TODOS os 
materiais didáticos e paradidáticos deles. 5. Este texto é a matriz para a educação cristã: 

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 
2. Além de checar o material, que é apenas para o ensino, para a repreensão, para a 
um apoio à educação, você deve checar a correção, para a educação na justiça, a fim de 
mente e o coração. Converse, dialogue, que o homem de Deus seja perfeito e 
investigue, faça perguntas diárias, gerais e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 
específicas. Prepare seus filhos para estar (2Tm 3:16-17)
face a face com os enfrentamentos 
intelectuais, culturais e emocionais que o Na imagem: Livro infantil O pato que não 
mundo caído vai colocar diante de seus queria namorar com a pata: «Um pato 
filhos. gostava de namorar outro pato. Ele gostava 

dele, por isso, ele era discriminado pelos 
3. Não seja apenas combativo. Seja pró- outros animais, pois existe a lei dos patos na 
ativo! Você já conhece os problemas do fazenda (...). - Eu decidi namorar outro 
coração humano, as tentações, os pecados e pato.»
as armadilhas (seus filhos têm a mesma 
natureza caída que vocês têm, não seja 
legalista). Fale delas a seus filhos antes que 
cheguem. Você deve ensinar seus filhos 
todos os dias a respeito do mundo de Deus, 
da verdade da criação, da realidade da queda 
e da redenção de Cristo. Esta é a sua mínima 
obrigação. Não espere que outros o façam. 

2ª feira – 
4ª feira – Deuteronômio 19 / 20 / 21 - 5ª feira – Deuteronômio 22 / 23 / 24 
6ª feira – Deuteronômio 25 / 26 / 27 - Sábado – Deuteronômio 28 / 29 / 30

Domingo – Deuteronômio 31 / 32 / 33 / 34
Período atual: Nona semana

Deuteronômio 13 / 14 / 15 - 3ª feira – Deuteronômio 16 / 17 / 18
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Durante o inverno que se seguiu, 
pereceu a metade dos passageiros e da 
tripulação. Apesar disso, quando a primavera 
chegou e o Capitão Jones ofereceu passagem 
grátis a qualquer que desejasse retornar para 
o antigo continente, nem uma única alma lhe 
aceitou o oferecimento!DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

A fé daqueles Peregrinos, que 
poderiam ter retornado para o Velho Mundo, 
é reminiscência da sólida fé de Abraão, “Andarei, Senhor, ao redor do Teu 
Isaque e Jacó. Eles "confessaram que eram altar, para entoar, com voz alta, os louvores, 
estrangeiros e peregrinos sobre a Terra (...) e proclamar as Tuas maravilhas todas” ―  
E, se, na verdade, se lembrassem daquela Sl. 26:6.
[pátr ia]  de  onde  sa íram,  ter iam 
oportunidade de voltar". Mas eles não O costume de separar dias para ações 
voltaram! Por quê? Porque aspiraram "a de graça não é de origem recente. Era prática 
uma pátria superior, isto é, celestial". Hb. comum entre o povo nos tempos do Antigo 
11:13, 15 e 16.Testamento. Por outro lado, o costume de 

separar um dia por ano para dar graças pelas 
Você e eu também somos estrangeiros bênçãos de Deus originou-se nos tempos 

e peregrinos na Terra. Ao darmos graças a modernos, na América do Norte.
Deus hoje por bênçãos materiais,  
agradeçamos-Lhe também o país celestial No dia 21 de dezembro de 1620, o 
que Ele tem preparado para os fiéis de todas navio Mayflower, sob o comando do Capitão 
as épocas.Christopher Jones, lançou âncoras na Baía de 

Plymouth. A perigosa travessia desde o 
Velho Mundo havia levado dois meses - um 
período longo para os padrões de hoje. Antes 
de pisar em terra, os 41 homens a bordo 
assinaram o famoso "Pacto do Mayflower". 
Pela assinatura desse documento, a 
fidelidade daqueles sinceros cristãos tomou 
forma visível. Não apenas agradeceram as 
providências de Deus; renovaram também a 
sua dedicação a um princípio - a fé. A fé os 
havia levado a planejar aquela viagem, a fé 
os havia sustentado na jornada e a fé agora os 
constrangia a erguer as vozes em louvor e 
gratidão a Deus por tê-los levado em 
segurança "ao desejado porto" (Sl. 107:30).
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O TEMOR DO SENHOR 4

glorificamos como o Senhor de tudo (Sl 22:23). 
Davi equipara a congregação dos que adoram a 
Deus com “os que o temem” (Sl 22:25). 
Igualmente, no final da história, quando um anjo 
na esfera celestial proclama o evangelho eterno e 
conclama a todos na terra a temerem a Deus, 
acrescenta prontamente: “e dai-lhe glória... E 
adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as 
fontes das águas” (Ap 14:6,7).  

O temor de Deus tem um efeito santificante sobre 
Deus promete que recompensará a todos o povo de Deus.

que o temem. “O galardão da humildade e o 
temor do SENHOR são riquezas, e honra, e vida” Assim como há um efeito santificante na 
(Pv 22:4). Outras recompensas prometidas são a verdade da Palavra de Deus (favor ler Jo 17:17), 
proteção da morte (Pv 14:26,27), provisões para também há um efeito santificante no temor a 
as nossas necessidades diárias (Sl 34:9; 111:5), e Deus.
uma vida longa (Pv 10.27). Aqueles que temem 
ao Senhor sabem que “bem sucede aos que Esse temor inspira-nos a evitar o pecado 
temem a Deus”, não importando o que aconteça e a desviar-nos do mal (favor ler Pv 3:7). E leva-
no mundo ao redor (Ec 8:12,13).nos a sermos cuidadosos e zelosos no que 

falamos (Pv 10:19; Ec 5:2,6,7). Ele nos protege 
1. Sabia que aprender a esperar no Senhor é um do colapso da nossa consciência, bem como a 
ato de temor? Você sabe esperar o tempo de nossa firmeza moral. O temor do Senhor é puro e 
Deus? (Salmos 40: 1 ao 4)purificador (Sl 19:9); é santo e libertador no seu 

efeito.
2. Você entende a importância do temor? (Salmos 
15) O temor do Senhor motiva o povo de 

Deus a adorá-lo de todo o seu ser. Se realmente 
3. Você tem coragem de viver sob os cuidados de tememos a Deus, nós o adoramos e o 
Deus simplesmente por temer e crer nas 

esusJ
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promessas para os que o temem? (Salmos 25: Favor não fugir do assunto e ajudem-me na 
12 ao 20) campanha do quilo!

 



 

A “GRANDE GUERRA DA 
ÁFRICA” CHEGA NA 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DO CONGO

Cristãos atingidos, muitas igrejas 
destruídas, sendo que algumas tiveram 
que ser fechadas por falta de recursos 

para a continuação de trabalhos 
evangelísticos

Embora a República Democrática do 
Congo não esteja entre os 50 países da 
Classificação da Perseguição Religiosa 
de 2016, ela está bem próxima, 
posicionada em 52ª. Em meio a essa 
'guerra', moradores relatam o impacto 
dos recentes ataques à vida da igreja na 
área, bem como o número daqueles que 
morreram entre 30 de abril e 03 de 
maio: 12 pessoas foram torturadas, mais 
de 30 pessoas foram agredidas até a 
morte, todos eles cristãos e membros 
das igrejas que foram invadidas. 
Milhares de cristãos tiveram que deixar 
suas casas e estão vivendo deslocados, 
muitas igrejas foram fechadas por falta 
de recursos para continuar com seus 
trabalhos. Os líderes pedem orações e a 
comunidade congolesa pede assistência 
humanitária para a comunidade 
internacional (Portas Abertas, 23 mai 
2016)

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

Domingo –  19 / 20 / 21
Período atual: Décima semana

Josué 01 / 02 / 03 - 3ª feira –  04 / 05 / 06Josué
Josué Josué
Josué Josué

Josué
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acuradamente avaliada com base na 
freqüência aos cultos de oração. Se isso é 
verdade, igrejas com pouca assistência estão 
às portas da morte espiritual, e outras que já 
desistiram completamente dessas reuniões 
podem ter morrido.FREQUENTAR A IGREJA

Que pode você fazer, que posso eu Não deixemos de congregar-nos, como é 
fazer para despertar os cristãos dessa letargia costume de alguns; antes, façamos 
mortal? Que podemos nós fazer para admoestações, e tanto mais quanto vedes 
consolidar "o resto que estava para morrer"? que o dia se aproxima. Hb. 10:25.
Ap. 3:2.

Michael Faraday, grande cientista 
Nosso verso para meditação sugere britânico que fez várias descobertas 

que o maior motivo para a fiel assistência aos importantes no campo do magnetismo, era 
cultos da igreja é o fato de que "o dia" da um cristão sincero que achava mais 
volta de Cristo "está agora mais perto do que importante assistir aos cultos de sua igreja do 
quando no princípio cremos. Vai alta a noite e que assistir a qualquer outra reunião. Em 
vem chegando o dia". Rom. 13:11 e 12. Os uma dessas "outras" reuniões, ele manteve o 
sinais dos tempos nos confirmam isso!auditório boquiaberto com a demonstração 

das propriedades do ímã. Encerrou sua 
Em vista da proximidade da volta de palestra com uma experiência tão inédita, 

Cristo e da admoestação para que sejamos fascinante e impressionante, que por algum 
fiéis na freqüência à igreja, quão incoerente tempo o salão reverberou com entusiásticos 
seria de nossa parte professar a crença no aplausos.
segundo advento enquanto nos descuidamos 
da assistência aos cultos!Quando as palmas diminuíram, o 

Príncipe de Gales se pôs em pé e propôs um 
brinde a Faraday, mas o grande homem não 
estava mais ali para recebê-lo. Finalmente, 
um dos assistentes de Faraday levantou-se e 
explicou que o físico havia saído para um 
culto de oração numa pequena igreja (uma 
congregação que não contava com mais de 
20 membros), onde Faraday era ancião.

Que exemplo de assiduidade às 
reuniões de oração! Que testemunho em 
favor de Cristo!

Tem-se declarado que a saúde 
espiritual de uma igreja pode ser 
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na terra prometida trinta e nove anos antes 
(Deuteronômio 1. 2,3), mas por causa da sua 
incredulidade e recusa em fazer a vontade de 
Deus, sua entrada foi protelada (Nm 
14.33,34). Deixar de viver na vontade de 
Deus e de andar segundo o Espírito (Rm 
8.12-15; Gl 5.16), pode resultar em atraso no O TEMOR DO SENHOR 5
plano de Deus para as nossas vidas ou, até 
mesmo, a supressão total desse plano. 
Devemos ter um santo receio e inquietação Finalmente, o temor ao Senhor confere segurança 
quanto a estar fora da vontade do Senhor e de e consolo espiritual indizíveis ao povo de Deus.
sermos privados da sua presença, graça e 
proteção em nossas Vidas.O  novo  t e s t amen to  v incu la  

diretamente o temor por Deus ao conforto do 
Uma pessoa que vive sem o temor do Espírito Santo (At 9.31), pois uma vida de 

Senhor em sua vida anda em círculos, pois a temor nos conduz por um caminho bem mais 
vida não anda, não sai do deserto.  Assim tranquilo.  O Espírito do Senhor atua com 
como o povo de Israel pereceu no deserto, liberdade num coração temente; assim, 
assim também será sempre a vida de quem aqueles que vivem no temor, andam e têm 
não busca viver no temor, pois o rebelde cuidado em tudo o que falam, vivendo na 
nunca aceita a disciplina e nem a correção. A disciplina do temor ao Senhor, e tornam a sua 
rebeldia é como um fruto satânico que o vida mais abençoada.
conserva na tribulação, que é um ato de amor 
de Deus, para conduzir o rebelde no caminho Por outro lado, quem não teme ao 
do temor e da obediência.  Por outro lado, os Senhor não tem qualquer consciência da sua 
que temem a Deus e guardam os presença, graça e proteção (leiam 
mandamentos Dele têm uma experiência Deuteronômio 1.26).
profunda de proteção espiritual em suas 
vidas, além da unção do Espírito Santo. Pois O povo de Israel deveria ter entrado 
os que temem têm certeza de que Deus vai 

esusJ
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“livrar a sua alma da morte” (Sl 33.18,19) e 2. Quanto o temor é importante para 
reconhecem o amor de Deus,  sabendo que você e quanto é difícil para você viver nele? 
tudo contribui ao seu favor, pois sabem do (provérbios 14. 15 e 16)
cuidado do Senhor com suas vidas.

3. Você está disposto, em suas 
1. Você entende que o temor a Deus é orações, a buscar mais do temor do Senhor 

o melhor caminho para quem deseja como uma das suas necessidades? (salmos 
realmente servir ao Senhor, ou você acha 34. 4 ao 8)
que o temor poderá te levar a um nível de 
obediência que você não pode suportar? É favor não fugir do assunto e 
(provérbios 3.7) ajudem-me na campanha do quilo!  

11/jun – Fátima Simões
12/jun – Ilda Araújo

17/jun – Suyane Alves
18/jun – Elizabeth Aparecida

02/jun – Amanda Passos 20/jun – Gilsimar Vidal
02/jun – Pra. Rosângela Alves 22/jun – Suely Mendonça

04/jun – Shirlei dos Santos 25/jun – Pra. Nete Carvalho
04/jun – José Roberto Ramos 29/jun – João Pedro Alves

06/jun – Nathan Pinheiro 30/jun – Pedro Duarte

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANIVERSÁRIOS
__________________________________________________________________



parlamento federal.
 

"O resultado da implantação do 
novo projeto, se for aprovado, resultará em 

PROJETO DE LEI VISA INCREMENTAR punição desigual para os muçulmanos e 
A LEI SHARIA NA MALÁSIA não-muçulmanos, independente do crime 

ser o mesmo, provocando questões 
O resultado da implantação do novo constitucionais", disse um especialista em 

projeto, se for aprovado, resultará em punição leis. O presidente da Associação Chinesa 
desigual para os muçulmanos e não- na Malásia, Seri Liow Tiong Lai Datuk, 
muçulmanos, independente do crime ser o acrescentou: "Na verdade, essa questão vai 
mesmo. causar uma crise constitucional e arruinar 

as relações entre culturas e etnias no país". 
O projeto de lei nomeado como Hudud Como advogado de direitos humanos e um 

pegou muitos parlamentares de surpresa na ativista bastante influente, Zabedah Siti 
Malásia, já que ele foi entregue para Kassim disse: "Eu exijo que os malaios 
d i s c u s s ã o  d e  f o r m a  i n e s p e r a d a ,  jamais sejam governados através das Leis 
principalmente para a oposição que é Hudud, pois nem todo o conteúdo é 
composta por não muçulmanos. Os políticos legitimamente islâmico, especialmente no 
pediram para que a audiência sobre o assunto que diz respeito aos castigos corporais". 
fosse adiada para um próximo debate no mês Em suas orações, peça a Deus para que o 
de outubro. O projeto é um conjunto de leis e projeto de lei não seja aprovado.
determinação de punições que, segundo os 
muçulmanos, foram especificadas por Alá, no Portas Abertas, 03 jun 2016
alcorão e é visto como um complemento da lei 
sharia.

Nos termos da Lei Hudud, furto, 
consumo de bebidas alcoólicas, apostasia, 
entre outros, são puníveis com flagelação e 
amputação de membros. Na Indonésia e 
Brunei, tais leis foram parcialmente adotadas 
e inseridas às leis que regem os países. Até 
agora, na Malásia, o projeto foi aprovado por 
unanimidade pela legislação do estado de 
Kelantan, mas para se tornar aplicável deverá 
ainda ser apresentado e aprovado pelo 

2ª feira – 
4ª feira – Juízes 05 / 06 / 07 / 08 - 5ª feira – Juízes 09 / 10 / 11 / 12 

6ª feira – Juízes 13 / 14 / 15 - Sábado – Juízes 16 / 17 / 18
Domingo – Juízes 19 / 20 / 21

Período atual: Décima primeira semana

Josué 22 / 23 / 24 - 3ª feira – Juízes 01 / 02 / 03 / 04
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― Fui encarregado ― disse Welsh ― de 
capturar essas pessoas. Eu sei onde Welsh vai 
pregar amanhã. Se o senhor quiser, posso 
colocá-lo em suas mãos.

― Nada me daria mais prazer ― disse o 
dono da casa.APANHADO O VERDADEIRO 

REBELDE
No dia seguinte, Welsh e seu anfitrião 

caminharam até o lugar onde os fiéis haviam 
combinado reunir-se. Welsh convidou seu “Exaltado seja o Deus de minha salvação! 
anfitrião a sentar-se na única cadeira o Deus que por mim tomou vingança...; o 
disponível, uma cadeira que Welsh havia Deus que me livrou dos meus inimigos; 
providenciado especialmente para ele. Então sim, Tu que me exaltaste acima dos meus 
começou a pregar acerca do amor de Deus adversários, e me livraste do homem 
pelos pecadores. Falou com um poder tão violento” Sl. 18:46-48
persuasivo e tocante, que o coração de seu 
inimigo se comoveu.

No encerramento da reunião, Welsh Na segunda metade do século dezesseis, 
disse:na Escócia, John Welsh (ou Welsche), 

pregador e genro do reformador escocês 
― Senhor, eu sou Welsh. Leve-me e John Knox, foi perseguido implacavelmente 

prenda-me, e faça o que bem quiser.por aqueles que desejavam tirar-lhe a vida. 
Durante longo tempo ele conseguiu escapar 

Seu ex-inimigo, agora amigo e de seus perseguidores, mas por fim parecia 
converso, recusou!não haver lugar seguro onde esconder-se. Ele 

orou e creu que Deus lhe mostraria um plano 
para despistar os inimigos.

"Quando, com fé, lançarmos mão de Sua 
força, Ele mudará, mudará Naquela noite, Welsh bateu à porta de 

maravilhosamente, a mais desesperançada um homem bem conhecido por sua feroz 
e desanimadora das perspectivas. Ele o oposição aos assim-chamados "pregadores 

fará para a glória de Seu nome. Deus pede do campo", um homem que procurara 
aos Seus fiéis, aos que nEle crêem, que prender Welsh mas nunca o havia 

falem de ânimo aos incrédulos e encontrado. Não reconhecido pelo dono da 
desesperançados."casa, Welsh foi recebido com bondade. 

Durante a noite, a conversa chegou ao odiado 
Welsh. O anfitrião queixou-se amargamente 

Essas palavras devem encorajar-nos de não ter conseguido capturar esse homem 
quando as perspectivas parecem sombrias.que ele considerava um rebelde e agente de 

Satanás.

INFORMATIVO SUA MISSÃO

Banco Santander
agência 3071 c/c  13000243-6ESTAMOS EM OBRAS

__________________________________________________________________

REFLEXÃO
__________________________________________________________________



pecado” (Rm 6: 18), “mortos para o pecado” 
(Rm 6: 2), “para servirem à justiça para 
santificação” (Rm 6: 19), “guardamos os 
seus mandamentos” (1Jo 3: 22) e “vence o 
mundo” (1Jo 5: 4). Tais termos descrevem a 
operação do Espírito Santo mediante a 
salvação em Cristo, pela qual Ele nos liberta A SANTIFICAÇÃO
da escravidão e do poder do pecado (Rm 6: 1-
14), nos separa das práticas pecaminosas Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, 
deste mundo atual, renova a nossa natureza em santificação do Espírito, para a 
segundo a imagem de Cristo, produz em nós obediência e aspersão do  sangue de Jesus 
o fruto do Espírito e nos capacita a viver uma Cristo: graça e paz vos sejam 
vida santa e vitoriosa de dedicação a Deus (Jo multiplicadas. ― 1Pe 1.2
17: 15-19,23; Rm 6: 5, 13, 16, 19; 12: 1; Gl 5:  
16, 22,23; ver 2Co 5: 17).Santificação significa “tornar santo”, 

“consagrar”, “separar do mundo” e “apartar-
 Atenção: A santificação começa quando a se do pecado”, a fim de termos ampla 
pessoa aceita a Jesus, pois apesar de ainda comunhão com Deus e serví-lo com alegria.

 não levar uma vida de santidade, ela se torna 
(1)     Além do termo “santificar” (ler 1Ts 5: santa imediatamente de uma forma 
23), o padrão bíblico da santificação é posicional, pois o sangue de Jesus a purificou 
expresso em termos como: “Amarás o instantaneamente (favor ler 1 João 1: 7 e 1 
Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de João 2: 1 e 2), por sua decisão por aceitar a 
toda a tua alma, e de todo o teu pensamento” Jesus e por ela receber o Espírito Santo em 
(Mt 22: 37), “irrepreensíveis em santidade” sua vida.  Dessa forma, ela será guiada pelo 
(1Ts 3.13), “aperfeiçoando a santificação” Espírito a desfrutar de tudo que agrada a 
(2Co 7: 1), “o amor de um coração puro, e de Deus, por exemplo: o temor, necessidade de 
uma boa consciência, e de uma fé não orar, sensibilidade para reagir contra o 
fingida” (1Tm 1: 5), “sinceros e sem pecado e uma necessidade profunda de 
escândalo algum” (Fp 1: 10), “libertados do buscar o conhecimento de Deus em sua 

esusJ
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palavra para viver uma vida de santidade, responsabilidade de todos na igreja e não 
mas quem o conserva em santidade somente dos pastores a tarefa de assistir ao 
constante é o sangue de Jesus. E à proporção novo convertido.  Sabendo que um cristão, 
em que ele obedece à voz do Espírito Santo, ainda que seja antigo na igreja, mas que não 
sua consciência e intimidade com o Senhor luta pela comunhão do corpo e sua unidade, 
aumentam e assim, começa uma vida de e que não seja submisso à autoridade da 
atitudes santas.  A santidade passa a ser o igreja, não está qualificado para cuidar de 
fruto do caráter que está sendo formado Pelo ninguém, pois ainda não sabe cuidar de si 
Espírito Santo na pessoa, mas é importante mesmo.

 ressaltar que deveremos cultivar uma vida 
1. O que significa santidade para você? (1 de intimidade com o Senhor, procurando 
Tessalonicenses 3: 12 ao 13)sempre fugir do que te separa do Senhor e 

buscar o que te aproxima Dele, assim 
2. Depois do estudo acima, qual o elemento administrando uma vida em contato 
mais importante para te conservar em constante com tudo que te edifica e que te 
santidade? Explique o porquê. (1 João 1:7 e faça se voltar para o Senhor, tendo contato 
1João 2: 1 e 2)constante com a palavra de Deus e com 

louvores que exaltem o nome do Senhor. 
3. O que você pode fazer para se santificar Mas cuidado com músicas que se dizem 
mais? (hebreus 12: 1 ao 11)evangélicas, e que só servem para 
 massagear o seu ego.
Favor não fugir do assunto e ajudem-me na 
campanha do quilo!Obs.: NOVA CRIATURA é, mediante a 

palavra criativa de Deus, os que aceitam a 
Jesus Cristo pela fé, pois são feitos novas EETADcriaturas, pertencendo totalmente a Deus e 
constituindo o seu povo, onde impera o 
Espírito Santo (Rm 8.14; Gl 5.25; Ef 2.10). Segunda-feira (Amanhã) e Quinta 
O crente é uma nova criatura (Gl 6.15; Ef (dia 16), Neto e Bruna estarão na 
2.10; 4.24; Cl 3.10), renovada segundo a igreja disponíveis a partir das 20h 
imagem de Deus (1 Co 15.49; Ef 4.24; Cl 

para os alunos que estão devendo 
3.10), que compartilha da sua glória, que 

provas. Verifique se o seu nome está experimenta a renovação do conhecimento 
na lista (disponível no mural ao lado (Cl 3.10) e do entendimento (Rm 12.2), e 
da escada ou no grupo de alunos do que vive em santidade (Ef 4.24). Mas é 

extremamente importante que o novo WhatsApp).
c o n v e r t i d o  n u n c a  a n d e  s ó .   É  



 obrigatórios, para não correr o risco de 
perderem suas casas ou veículos 
apreendidos. Além disso, tiveram que ver 
de perto os métodos do EI, como 

HÁ DOIS ANOS OS CRISTÃOS FORAM decapitações públicas, apedrejamentos e 
EXPULSOS DE MOSSUL crucificações. A cidade vivia praticamente 

no isolamento.
Eles tiveram somente três escolhas: 

ficar na cidade e se converter ao islã; pagar o Muitas famílias cristãs fugiram da 
imposto islâmico que é alto para a maioria das cidade desde a invasão do Estado Islâmico. 
famílias, ou deixar Mossul sem direito a nada, Boa parte foi para a região relativamente 
a não ser as roupas do corpo segura "curda" ou para um bairro cristão no 

país, levando apenas o que puderam 
Mossul é a terceira maior cidade do transportar. Mesmo diante desse cenário, 

Iraque, depois de Bagdá e Baçorá, e segundo um cristão compartilha como Deus tem 
pesquisas arqueológicas, também é a antiga sido muito bom para com ele: "Vivo hoje 
Nínive citada na Bíblia. Atualmente, a região em um pequeno apartamento em Erbil e 
se encontra sob o domínio do Estado Islâmico estou feliz com isso. Eu acho que nunca 
(EI), que a ocupou em junho de 2014, vou voltar para Mossul. Mas apesar de 
declarando solo islâmico. Na ocasião, os tudo, há boas oportunidades para minha 
cristãos foram pressionados pelos radicais e esposa  e  eu  em Erbi l ,  es tamos 
tiveram somente três escolhas: ficar na cidade reconstruindo as nossas vidas aqui. " 
e se converter ao islã; pagar o imposto (Portas Abertas, 10 jun 2016)
islâmico que é alto para a maioria das famílias 
ou deixar Mossul sem direito a nada, a não ser 
as roupas do corpo. Aqueles que não 
obedecessem seriam executados. As casas 
dos cristãos foram marcadas com a frase 
"propriedade do Estado Islâmico".

Dos 2 milhões de pessoas que viviam 
em Mossul, metade (predominantemente 
muçulmana) decidiu ficar para não perder 
seus bens. Em 2015, segundo informações do 
site de notícias Terra, aqueles que ficaram não 
podiam mais abandonar a cidade sem o 
comprometimento de voltar nos prazos 

2ª feira – 
4ª feira –  04 / 05 / 06 - 5ª feira –  07 / 08 / 09 
6ª feira –  10 / 11 / 12 - Sábado –  13 / 14 / 15

Domingo –  16 / 17 / 18
Período atual: Décima segunda semana

Rute 01 / 02 / 03 / 04 - 3ª feira – 1 Samuel 01 / 02 / 03
1 Samuel 1 Samuel 
1 Samuel 1 Samuel 

1 Samuel 
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MEDO DE CAIR

Ora, Aquele que é poderoso para vos 
guardar de tropeços e para vos apresentar 
com exultação, imaculados diante da Sua 
glória, ao único Deus, nosso Salvador, 
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, 
majestade, império e soberania, antes de 
todas as eras, e agora, e por todos os séculos.  
Judas 24 e 25.

Aninhado num penhasco de cem 
metros de altura, em Portugal, encontra-se 
um velho mosteiro. Em 1946, meus pais 
visitaram aquela impressionante estrutura 
enquanto esperavam vistos de entrada para 
Moçambique, então uma colônia portuguesa. 
Para chegar ao topo, mamãe e papai tiveram 
de ser amarrados a uma grande cesta de vime. 
Vários monges os içaram por uma roldana e 
uma corda presa à cesta. Conta-se que uma 
vez um turista, tendo-se acomodado 
confortavelmente na tal cesta para o precário 
passeio, perguntou a um dos monges com 
que frequência a corda era substituída. "Toda 
vez que ela se rompe", respondeu o monge.

Se nossa vida depende de algo ou de 
alguém, queremos ter a certeza de que essa 
pessoa ou coisa não nos vai deixar "cair" num 
momento crítico. Assim é a nossa natureza. 
Nada de origem humana poderá manter-nos 
em pé para sempre. Mas no âmbito espiritual 
há Um que pode, se Lho permitirmos. A 
promessa é segura: "O Deus eterno é a tua 
habitação, e por baixo de ti estende os braços 
eternos." Dt. 33:27.
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É extremamente importante que todo 
cristão sinta sede e uma necessidade 
constante de viver em santidade, pois esta 
não é alcançada por atos de justiça pessoal, 
mas por tudo o que Deus, o nosso Pai, nos 
proporcionou, ao oferecer a vida do seu filho 
para nos resgatar, seu Espírito para nos curar A SANTIFICAÇÃO
e nos orientar, e nunca nos deixar só.  Sua 
palavra é como uma bússola perfeita e exata Eleitos segundo a presciência de 
para nos dar a direção certa em cada Deus Pai, em santificação do Espírito, 
necessidade e circunstância, mas é muito para a obediência e aspersão do  sangue 
importante estarmos atentos ao estilo de vida de Jesus Cristo: graça e paz vos sejam 
que levamos, pois os fariseus do tempo de multiplicadas. ― 1Pe 1:2 
Jesus achavam que eram os santos da época,  
mas não perceberam que seus corações Santificação é a retidão moral de um 
estavam cheios de ódio, inveja e desejosos de caráter imaculado, demonstrada na pureza 
matar Jesus. E ainda assim se achavam do crente diante de Deus, na obediência à sua 
santos e articularam para que através de suas lei e na inculpabilidade desse crente diante 
ment i ras  Jesus  fosse  morto ,  mas  do mundo (Fp 2.14-15; Cl 1.22; 1Ts 2.10; Lc 
continuavam se achando santos, pois 1.6). O cristão, pela graça que Deus lhe deu, 
desconheciam o verdadeiro caminho da morreu com Cristo e foi liberto do poder e 
santidade, que é uma conexão constante com domínio do pecado (Rm 6.18); por isso, não 
o grande amor de Deus, pois a lei e os precisa nem deve pecar, e sim obter a 
profetas se resumem nisso: O “amor”.  Não necessária vitória no seu Salvador, Jesus 
importa se o que você acredita está Cristo. Mediante o Espírito Santo, temos a 
absolutamente certo ou não, pois a santidade capacidade para não pecar (1Jo 3.6), embora 
é manifesta através de sua conexão com o nunca cheguemos à condição de estarmos 
Senhor e o quanto você está aberto para livres da tentação e da possibilidade do 
receber e manifestar o seu amor; e a maior pecado.
forma de fazer isso é revelar aos homens o 

esusJ
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grande amor de Deus, não através de palavras, salvar. (Lucas 23:  39 ao 43)
mas através de atitudes, perdoando não os que 
merecem, mas quem precisa. 2. Você sente a salvação fluir em você, ou 

isso é apenas uma ideia? Pode explicar sua 
Obs.: O amor de Deus manifesto aos experiência? (Salmos 51: 10 ao 13)

homens, é a maior expressão de santidade que 
o mundo precisa ver em nós para se curvar 3. Você pode explicar se suas atitudes 
diante do Senhor. refletem a santidade? (Efésios 4 todo - Você 

 se enquadra neste texto?)
1. Você acha que o que vai te salvar é a    
quantidade de conhecimento que você tem? Favor não fugir do assunto e ajudem-me na 
Diga o que você acha que realmente pode te campanha do quilo!

líderes cristãos também estão presos no 
país. Não há expectativas de mudanças nas 
leis que impõem o islã e abafam a liberdade 
religiosa. 

MAIS DE 70 LÍDERES CRISTÃOS 
CONTINUAM PRESOS NO IRÃ Para os cristãos iranianos, se houver 

alguma mudança, provavelmente será para 
Não há expectativas de mudanças nas restringir ainda mais as atividades da igreja. 

leis que impõem o islã e abafam a liberdade O simples fato de difundir o evangelho no 
religiosa. O 9º país da atual Classificação da país pode acabar em prisão ou morte. De 
Perseguição Religiosa parece não ter acordo com a matéria Cristãos são 
retrocedido em sua política severa e condenados por divulgar o evangelho, 
antiocidental. O líder supremo do Irã, aiatolá quatro pessoas foram presas e condenadas 
Ali Khamenei, quer manter um Parlamento por “agir contra a segurança nacional” 
sempre disposto a fazer frente aos Estados enquanto participavam de um piquenique 
Unidos. Ele acredita que após o acordo entre cristãos. Mas as orações da igreja e 
nuclear, os EUA tramaram para se “infiltrar” dos parceiros da Portas Abertas estão sendo 
no país persa, conforme suas últimas respondidas. Só no mês de junho, cinco 
declarações à imprensa. Dezenas de artistas, cristãos foram libertados e Maryan 
jornalistas e empresários, incluindo iranianos Zargaran conseguiu licença médica para ser 
com dupla cidadania norte-americana ou tratada fora da prisão. Continue 
britânica, foram presos como parte da intercedendo por eles. (Portas Abertas, 17 
repressão à “infiltração ocidental”.Mais de 70 jun 2016)
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2ª feira – 
4ª feira – 1 Samuel  25 / 26 / 27 - 5ª feira – 1 Samuel  28 / 29 
6ª feira – 1 Samuel  30 / 31 - Sábado – 2 Samuel  01 / 02 / 03 

Domingo – 1 Samuel  04 / 05 / 06
Período atual: Décima terceira semana

1 19 / 20 / 21 - 3ª feira – 1 Samuel 22 / 23 / 24Samuel 
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alguém que mal conhecia.
Agora, Plumb inicia suas palestras 

perguntando à sua plateia:
“Quem dobrou seu paraquedas hoje?”
Todos temos alguém cujo trabalho é 

importante para que possamos seguir QUEM DOBROU O SEU
adiante. Precisamos de muitos paraquedas PARAQUEDAS HOJE?
durante o dia: um físico, um emocional, um 
mental e até um espiritual.

Às vezes, nos desafios que a vida nos Charles Plumb era piloto de caça dos 
apresenta diariamente, perdemos de vista o EUA e serviu na guerra do Vietnã. Depois de 
que é verdadeiramente importante e as muitas missões de combate, seu avião foi 
pessoas que nos salvam no momento derrubado por um míssil.
oportuno, sem que lhes tenhamos pedido.Plumb saltou de paraquedas, foi 

Deixamos de saudar, de agradecer, de capturado e passou seis anos numa prisão 
felicitar alguém, ou ainda simplesmente de norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados 
dizer algo amável. Unidos, passou a dar palestras relatando sua 

Hoje, esta semana, este ano, cada dia, odisséia e o que aprendera na prisão.
procure dar-se conta de quem prepara seu Certo dia, num restaurante, foi 
paraquedas, e agradeça-lhe! As pessoas ao saudado por um homem:
seu redor notarão esse gesto e retribuirão ― Olá, você é Charles Plumb, era 
preparando seu paraquedas com esse mesmo piloto no Vietnã e foi derrubado, não é 
afeto.mesmo?

Todos precisamos uns dos outros, por ― Sim, como sabe?, perguntou 
isso, mostre-lhes sua gratidão. Às vezes, as Plumb.
coisas mais importantes da vida dependem ― Era eu quem dobrava o seu 
de ações simples.paraquedas. Parece que funcionou bem, não 

é verdade?
Plumb quase se afogou de surpresa e, 

com muita gratidão, respondeu:
― Claro que funcionou, caso 

contrário eu não estaria aqui hoje!
Ao ficar sozinho naquela noite, 

Plumb não conseguia dormir, pensando e 
perguntando-se: “Quantas vezes vi esse 
homem no porta-aviões e nunca lhe disse 
bom dia? Eu era um piloto arrogante e ele, 
um simples marinheiro.”

Pensou também nas horas que o 
marinheiro passou humildemente no barco 
enrolando os fios de seda de vários 
paraquedas, tendo em suas mãos a vida de 
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separados e consagrados ao serviço de Deus) 
e uma nação santa. Da mesma forma, os 
crentes do novo testamento devem ser um 
reino de sacerdotes (1 Pe 2:5-9; Ap 1:6; 5:10; 
e 20:6) e um povo santo, isto é, um povo 
separado do modo ímpio de vida do mundo, 
que anda nos caminhos justos de Deus e na A SANTIFICAÇÃO
sua santa vontade (leia por favor At 9:13).

Os crentes do novo testamento são “Eleitos segundo a presciência de 
chamados santos (Rm 1:7; 1 Co 1:2; Ap 13:7; Deus Pai, em santificação do Espírito, para 
19:8). A ideia básica do termo santo é a obediência e aspersão do  sangue de Jesus 
separação do pecado, e para Deus. Os santos, Cristo: graça e paz vos sejam multiplicadas” 
noutras palavras, são os separados para Deus ― 1Pe 1:2
ou os santificados em Deus. Isto significa ser 
guiado e santificado pelo Espírito Santo (Rm A santificação, no antigo testamento, 
8:4; 1 Co 6:11; 2 Ts 2:13; 1 Pe 1:2) e largar o foi a vontade de Deus manifesta aos 
mundo a fim de seguir a Jesus (Jo 17:15-17). israelitas; eles tinham o dever de levar uma 
Mesmo assim, o termo santo não significa vida santificada, separada da maneira de 
que o crente seja perfeito ou incapaz de pecar viver dos povos à sua volta (Êx 19:6; Lv 
(1 Jo 2:1). O novo testamento, em nenhum 11:44; 2 Cr 29:5). De igual modo, a 
lugar, chama o crente de pecador salvo, santificação é um requisito para todo crente 
portanto, este costume não é bíblico. O termo em Cristo. As Escrituras declaram que sem 
bíblico comum para todos os crentes é santo, santificação ninguém verá o Senhor (Hb 
o qual enfatiza a pressuposição bíblica que 12:14).
todos os crentes vivam conforme os ensinos 
divinos da justiça (Ef 5:3), e a necessidade da Como parte do propósito de Deus 
santidade ser uma realidade interna a todos para os israelitas ao tirá-los do Egito, eles 
os que pertencem a Cristo (1 Co 1:30).deviam ser um reino sacerdotal (i.e., 
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Quatro coisas são indispensáveis num somos salvos porque o sangue de Jesus nos 
avivamento e renovação espiritual do povo de purificou de todo o pecado.
Deus: Confissão de pecados conhecidos - 
Devemos reconhecer as áreas da nossa vida em 1. Você é salvo? Explique o porquê. (Efésios 
que nos desviamos da vontade de Deus e da sua 2: 4 ao 10 e João 15: 16 e 17)
Palavra, e devemos confessar diante de Deus 
esses pecados específicos  (leia por favor Sl 2. Você sente necessidade de ser separado 
51:3 e Mt 5:25).  Santificação da casa do do mundo? Você sente aversão ao pecado ou 
Senhor - A igreja é a casa de Deus, segundo o ele ainda te atrai? (Romanos 8: 6 ao 9)
novo conserto (2 Co 6:16; Ef 2:21,22; 1 Tm 
3:15). Tudo o que nas crenças, no culto e na 3. Existe uma diferença entre a pornografia 
vida da igreja claramente contraria a vontade e a sexualidade, pois sentir desejo por quem 
de Deus, conforme é revelado nas Escrituras, você está comprometido não é pecado; mas 
deve ser abolido. Semelhantemente, o próprio ter desejos promíscuos por qualquer pessoa 
crente, como templo do Espírito Santo (1 Co é pecado.  Então faço a seguinte pergunta:  
6:19), deve ser purificado de toda a injustiça Seus desejos sexuais estão direcionados de 
(leia 1 Jo 1:9). Renovação do conserto - forma santa? (1 Coríntios 7: 1 ao 9).   
Devemos renovar a nossa dedicação a Deus, ao  
seu reino e à sua causa justa na terra, e devemos 
manifestar um desejo sincero de desviar-nos da É favor não fugir do assunto e ajudem-me na 
iniquidade do mundo, resistindo ao pecado. campanha do quilo!

 Anunciar um sacrifício expiatório - Devemos 
Líder, motive os seus discípulos a apropriar-nos, pela fé, da expiação pelo sangue 

ajudarem na campanha do quilo. Em breve de Jesus Cristo, que sofreu na cruz a fim de 
todos deverão apresentar seus discípulos no salvar e santificar o seu povo, pois devemos 
domingo à noite, se organizem. declarar ao mundo quem  somos e o porquê; 

Missões Urbanas
Projeto PAI

Apoio Missionário

Formar uma turma
de adolescentes em

Missões só foi
possível graças a
sua contribuição.

Continue contribuindo!



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

Domingo – 2 Samuel  25 / 26 / 27
Período atual: Décima quarta semana

2 Samuel 07 / 08 / 09 - 3ª feira – 2 Samuel 10 / 11 / 12

PÁGINA 03

SEMANAL
DEVOCIONAL
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PLANTANDO TÂMARAS

quando um jovem o abordou perguntando: 

“Mas por que o senhor perde tempo 
plantando o que não vai colher?”.

O senhor virou a cabeça e, 
calmamente, respondeu: 

“Se todos pensassem como você, Existe um ditado árabe que diz: 
ninguém colheria tâmaras”. “Quem planta tâmaras, não colhe tâmaras!” 

Isso porque, antigamente, as tamareiras 
Ou seja, não importa se você vai levavam de 80 a 100 anos para produzir os 

colher, o que importa é o que você vai deixar. primeiros frutos. Atualmente, com as 
Cultive, construa e plante ações que não técnicas de produção modernas, esse tempo é 
sejam apenas para você, mas que possam bastante reduzido, porém o ditado é antigo e 
servir para todos e para o futuro.sábio.

Nossas ações hoje, refletem no Conta-se que certa vez um senhor de 
futuro.idade avançada plantava tâmaras no deserto 
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mesmo teto perceberem visivelmente a 
transformação. E assim, com nossas próprias 
vidas e testemunho, passamos a oferecer a 
todos à nossa volta uma nova proposta de 
vida.

 
Os filhos de Deus são santificados 

mediante a fé (At 26.18), pela união com A SANTIFICAÇÃO
Cristo na sua morte e ressurreição (Jo 15.4-
10; Rm 6.1-11; 1 Co 13), pelo sangue de 
Cristo (1Jo 1.7-9), pela Palavra (Jo 17.17) e Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os 
pelo poder regenerador e santificador do odiou, porque não são do mundo, assim 
Espírito Santo no seu coração (Jr 31.31-34; como eu não sou do mundo. Não peço que 
Rm 8.13; 1Co 6.11; 1Pe 1.2; 2Ts 2.13).os tires do mundo, mas que os livres do 

 mal. Não são do mundo, como eu do 
A santificação é uma obra de Deus, mundo não sou. Santifica-os na verdade; a 

com a cooperação do seu povo (Fp 2.12,13; tua palavra é a verdade. Assim como tu me 
2Co 7.1). Para cumprir a vontade de Deus enviaste ao mundo, também eu os enviei ao 
quanto à santificação, o crente deve mundo. ― Jo 17: 14 ao 18
participar da obra santificadora do Espírito  
Santo, ao cessar de praticar o mal (Is 1.16), O que nos diferencia do mundo é a 
ao se purificar “de toda imundícia da carne e manifestação da palavra de Deus em nossas 
do espírito” (2Co 7.1; Rm 6.12; Gl 5.16-25) e vidas, é quando contrariamos o sistema deste 
ao se guardar da corrupção do mundo (Tg mundo com atitudes totalmente opostas ao 
1.27; Rm 6.13,19; 8.13; Ef 4.31, Tg 4.8).sistema e à cultura mundana. E isso não é só 

 uma transformação comportamental, mas 
A santificação acontece de forma também cultural, pois o Espírito Santo 

sobrenatural, mas também a partir do através da palavra de Deus, atua de forma 
momento em que ouvimos a voz do Espírito sobrenatural em nosso comportamento, ao 
que nos encaminha para a palavra e ponto de pessoas que convivem debaixo do 
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obedecemos, também somos santificados  mudou? Pode falar a respeito? (Rm. 10. 2 e 3)
pelo princípio da obediência (Romanos 6: 
16). 3. Você acha importante que seu testemunho 
 de mudança seja notado pelos outros? Por 
1. Você é capaz de falar um pouco sobre a quê? (2 Coríntios 1. 12)
transformação que você percebeu em sua  
própria vida? (Tito 3. 5) É favor não fugir do assunto e ajudem-me na 

campanha do quilo! Líder, motive seus 
2. Alguém da sua família já declarou que você discípulos a ajudarem na campanha do quilo.

 
 
 

CRISTÃO É VIOLENTADO POR NÃO 
JEJUAR NO RAMADÃ

Emmanuel Francis, de 41 anos de idade, foi 
vítima de um grupo de jovens muçulmanos, 
logo no início das comemorações do 
Ramadã. Ele efetuava uma compra numa 
madeireira e enquanto aguardava os 
funcionários embalarem seus produtos 
decidiu ir almoçar num restaurante próximo, 
em Kakuri, um subúrbio de Kaduna, na 
Nigéria. “Quando me sentei para comer, seis 
jovens muçulmanos se aproximaram e 
perguntaram por que eu não estava de jejum. 
Eu não queria responder, mas eles 
questionaram se eu era muçulmano ou infiel, 
então eu disse a eles que era um cristão”, 
conta ele. Na mesma hora os jovens o 
espancaram, um deles usou uma faca, 
deixando o cristão gravemente ferido em 
várias partes do corpo, inclusive no pescoço.  
(Portas Abertas, 29 jun 2016)
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04/ jul - Orlando Neto

12/ jul - Marta Machado

15/jul - Gabriela Miranda

18/ jul - Samara Pinheiro 

20/ jul - Nilo Coelho 

21/ jul - Cristiano Jordão 

23/ jul - Marli Lacerda 

24/ jul - Januária Garcia

25/ jul - Hugo Carvalho

26/jul - Lucas Araújo

28/jul - Amanda Ferreira 

28/ jul - Celso Fugisawa



2ª feira – 
4ª feira –  07 / 08 / 09 - 5ª feira – 

6ª feira –  13 / 14 / 15 - Sábado –   16 / 17 / 18
Domingo – 

Período atual: Décima quinta semana

1 Reis 01 / 02 / 03 - 3ª feira – 1 Reis 04 / 05 / 06
1 Reis 1 Reis 10 / 11 / 12

1 Reis 1 Reis
1 Reis 19 / 20 / 21 / 22

PÁGINA 03

SEMANAL
DEVOCIONAL
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Mas Alexander Hamilton, um oponente 
f e d e r a l i s t a  q u e  o d i a v a  B u r r  e ,  
aparentemente, percebia mais do que 
Jefferson os defeitos de caráter de Burr, 
persuadiu o Congresso a eleger Jefferson, e 
não Burr. Este jamais perdoou a Hamilton.COMO O ÓDIO É DESTRUTIVO

Em 1804, quando Burr concorreu Raiva e ódio só produzem brigas e 
para o governo de Nova Iorque, Hamilton confusão; mas o amor esquece e perdoa 
mais uma vez jogou sua influência contra ele, todas as ofensas. Pv. 10:12 
e Burr perdeu de novo. O ressentimento 
reprimido agora flamejou como ódio Aaron Burr, soldado americano e 
ostensivo. Burr desafiou Hamilton para um líder político, era talentoso, capaz e bem-
duelo. Hamilton aceitou. apessoado, mas junto com essas admiráveis 

qualidades tinha um aspecto odioso de 
Os dois homens se encontraram em caráter, que acabou causando a sua queda.

uma área isolada perto de Weehawken, 
Estado de Nova Jersey. O tiro da pistola de Por ocasião da eleição nacional de 
Burr matou Hamilton. A vingança pode ter 1800, Thomas Jefferson concorreu para a 
tido um gostinho doce, mas acabou com a presidência dos Estados Unidos como líder 
carreira política de Burr. Muito tempo do Partido Democrático, tendo a Burr como o 
depois, ele admitiu que teria sido mais sábio seu candidato para a vice-presidência. 
enterrar o ódio. Caso o tivesse feito, poderia Devido a um erro crasso no processo 
ter conseguido finalmente tornar-se eleitoral, Burr recebeu o mesmo número de 
presidente dos Estados Unidos. Em vez votos de Jefferson. Como resultado, a eleição 
disso, perdeu tudo o que esperava conquistar teve de ser decidida no Congresso. Lá, Burr 
e morreu como um velho e amargo homem.passou a incentivar os congressistas para que 

o elegessem presidente, em lugar de 
O ódio, no fim das contas, é Jefferson.  Este,  por sua vez,  foi  

autodestrutivo.suficientemente sábio para manter-se calado. 
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Devemos conservar a Palavra de Deus 

continuamente em nosso coração e mente, 
tendo-a como guia das nossas ações. E 
cultivar o hábito da comunhão constante e 
profunda com Cristo, a fim de obtermos Dele 
forças e graça. Além disso, obedecer aos seus 
mandamentos, permanecer no seu amor e A SANTIFICAÇÃO
amar uns aos outros; conservar nossa vida 
limpa, mediante a Palavra, resistindo a todo Estai em mim, e eu, em vós; como a vara 
pecado; e ao mesmo tempo submetendo-nos de si mesma não pode dar fruto, se não 
à orientação do Espírito Santo (Rm 8.14; Gl estiver na videira, assim também vós, se 
5.16-18; Ef 5.26; 1 Pe 1.22).não estiverdes em mim ― Jo 15.4 

A verdadeira santificação requer que o Quando uma pessoa crê em Cristo e 
crente mantenha profunda comunhão com recebe o seu perdão, recebe a vida eterna e o 
Cristo e mantenha comunhão com os irmãos, poder de estar ou permanecer Nele. Tendo 
pois quem assim não procede está sob a esse poder, o crente precisa aceitar sua 
influência de outro espírito.  O Espírito responsabilidade quanto à salvação e 
Santo promove comunhão (Ef 4: 1 ao 6). No permanecer em Cristo.  Assim como a vara 
caminho da santificação, dedique-se à só tem vida enquanto a vida da videira flui 
oração (Mt 6.5-13; Cl 4.2); obedeça à nela, o crente tem a vida de Cristo somente 
Palavra de Deus (Jo 17.17); tenha enquanto esta vida flui nele pela sua 
consciência da presença e dos cuidados de permanência em Cristo. Esse é um estado 
Deus (Mt 6.25-34); ame a justiça e odeie a que é seu, mas você não tem o direito de 
iniquidade (Hb 1.9); mortifique o pecado desfazer ou vender (usufruto é um bem 
(Rm 6); submeta-se à disciplina de Deus (Hb doado até a morte de quem recebeu).  Você 
12.5-11); continue em obediência e seja recebeu de graça o direito de estar em Cristo, 
cheio do Espírito Santo (Rm 8.14; Ef 5.18).mas não tem o direito de negociar esse 

estado.
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1. Quando você é tentado, você entende que é 3. Você entende que conservar a comunhão 
a sua relação com Jesus que está sendo com os irmãos e amá-los é uma característica 
negociada? O que você pode falar sobre isso? dos que estão realmente ligados a Cristo? 
(Romanos 8. 6) Pode explicar o porquê disso? (1 João 4.20)

 
É favor não fugir do assunto e ajudem-2. Você busca a direção de Deus na palavra 

me na campanha do quilo! Líder, motive seus quando está em crise ou buscando uma 
discípulos a ajudar na campanha do quilo.direção? (Salmos 119: 105)

 
 

 Entre os casos mais recentes, está o da 
cristã idosa que tinha um comércio na região 
de Bonpara, no estado de Rajshahi. Ela teve 
sua loja invadida por militantes islâmicos 
radicais e foi atacada e morta, como mostra a 
matéria Cristãos em estado de alerta por 

PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS SE assassinatos, divulgada recentemente. O 
ESPALHOU POR BANGLADESH cristão Habib Halan, amigo do pastor Farouk, 

também foi morto em Kurigran, de forma 
semelhante. E assim têm ocorrido tantos 

Os cristãos não estão mais seguros, e ataques, sem dia ou hora marcada, enquanto 
Bangladesh é uma nação cada vez mais os cristãos estão na igreja, trabalhando ou 
perigosa para quem decide seguir os passos simplesmente fazendo um passeio matinal.
de Jesus Cristo

Até agora, as autoridades do país 
A situação extrema de perseguição insistem em não responsabilizar o Estado 

aos cristãos bengaleses já se espalhou por Islâmico, preferindo assim atribuir a 
todo o país. O governo está reagindo a essa violência aos pequenos grupos jihadistas 
onda de assassinatos que vem acontecendo locais. Mas, independente da autoria dos 
nos últimos meses, e já prendeu 145 crimes, a questão é que os cristãos não estão 
suspeitos, todos militantes islâmicos mais seguros, e Bangladesh que está na 35ª 
acusados de matarem cristãos, e mais de 11 posição da atual Classificação da 
mil pessoas acusadas de atividades Perseguição Religiosa é uma nação cada vez 
relacionadas ao narcotráfico e crimes à mão mais perigosa para quem decide abraçar a fé 
armada, numa megaoperação que durou em Jesus. Interceda pela igreja bengalesa. 
quatro dias, visando conter a violência no (Portas Abertas, 07 jul 2016)
país. 
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Domingo – 2 Reis 21 / 22 / 23 / 24 / 25
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2 Reis 01 / 02 / 03 - 3ª feira – 2 Reis 04 / 05 / 06

PÁGINA 03

SEMANAL
DEVOCIONAL

INFORMATIVO SUA MISSÃO



marido daquela senhora ajudou-a a ver que 
sua mãe era produto da criação que recebera, 
e levou-a a imaginar como teria sido a 
infância dela, já que a sua mãe tinha sido 
crítica, egoísta e intratável. A consulente se 
lembrava muito bem de sua avó.

ROMPER O CICLO DA HOSTILIDADE
Aceitou a sugestão do marido e não 

teve dificuldade para imaginar como teria Bem-aventurados os pacificadores, 
sido a infância de sua mãe. Devia ter sido porque serão chamados filhos de Deus ― 
pelo menos tão ruim como a dela mesma.Mt. 5:9.

Quando a remetente daquela carta Algum tempo atrás, uma senhora 
começou a ver a questão sob essa luz, a escreveu para a conselheira Ann Landers, 
atitude dela para com a sua mãe começou a que mantém uma coluna em muitos jornais. 
mudar também. A compaixão substituiu a O pseudônimo da consulente era "Filha. 
hostilidade. E, embora sua mãe não tivesse Qualquer lugar. EUA." Essa senhora 
mudado basicamente de conduta na ocasião descreveu sua mãe como "a pessoa mais 
em que a carta foi enviada (talvez isso fosse imprestável do mundo". 
esperar demais!), a filha havia mudado, e isso 
é que era importante.Contou como sua mãe a criticara 

desde quando ela se conhecia por gente, 
O melhor, entretanto, foi que seu fazendo com que se sentisse tola e inútil.

relacionamento com a mãe melhorou a ponto 
de ela poder passar por alto as críticas. Em Por sorte, aquela senhora se havia 
compensação, percebeu que sua mãe não lhe casado com um pacificador - o tipo de pessoa 
jogava mais tantas farpas. Esperava até que sobre a qual Jesus estava falando quando 
um dia ela e a mãe pudessem ser amigas.pronunciou a sétima bem-aventurança. O 
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como embaixadores que  somos, pois cada 
filho de Deus representa uma embaixada do 
céu na terra.  E tenha certeza que, se 
levarmos a sério o nosso ministério, assim 
como uma embaixada que está protegida 
pelo exército da sua nação, assim também 
será nossas vidas, guardadas pelos anjos de 

A SANTIFICAÇÃO Deus, se nos portarmos como uma 
embaixada.  Pois o Senhor tem compromisso 

Assim que, se alguém está em Cristo, nova com os que estão dispostos a levar o mundo à 
criatura é: as coisas velhas já passaram; reconciliação com o Senhor.  Mas o primeiro 

eis que tudo se fez novo. E tudo isso passo necessário para ser uma embaixada de 
provém de Deus, que nos reconciliou Deus na terra é ser santo;  não uma santidade 

consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu promovida por regras humanas e  um sistema 
o ministério da reconciliação, isto é, Deus religioso cheio de normas humanas, mas 
estava em Cristo reconciliando consigo o santificados pela obra redentora de Jesus, 

mundo, não lhes imputando os seus através do seu sangue e pela grande obra que 
pecados, e pôs em nós a palavra da só o Espírito Santo pode realizar na vida 
reconciliação. De sorte que somos daqueles que  se submtem à vontade de 

embaixadores da parte de Cristo, como se Deus,  que entendem seus propósitos, e que o 
Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, amor a Deus e ao próximo prevalecem sobre 

da parte de Cristo que vos reconcilieis com as adversidades.
Deus. Àquele que não conheceu pecado, o 

fez pecado por nós; para que, nele, Segundo o novo testamento, a 
fôssemos feitos justiça de Deus ― 2Co santificação não é descrita como um 

5.17 ao 21 processo lento, de abandonar o pecado pouco 
a pouco. Pelo contrário, é apresentada como 

O ministério da reconciliação, não é um ato definitivo, mediante o qual o crente, 
só para nós usufruirmos, mas também para pela graça, é liberto da escravidão de Satanás 
levarmos outras pessoas a Cristo, agora e rompe totalmente com o pecado, a fim de 
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viver para Deus (Rm 6.18; 2Co 5.17; Ef 2.4,6; 2. Você tem consciência de que o sistema 
Cl 3.1-3). Ao mesmo tempo, no entanto, a religioso em que vivemos não agrada a Deus?  
santificação é descrita como um processo Pois apesar da importância de estarmos 
vitalício mediante o qual continuamos a ligados ao corpo de Cristo, é necessário viver 
mortificar os desejos pecaminosos da carne realmente em Cristo, segundo a graça de 
(Rm 8.1-17), e somos progressivamente Deus (2 Coríntios 5. 17 ao 21 e Tiago 1. 21 ao 
transformados pelo Espírito à semelhança de 27).
Cristo (2Co 3.18), crescemos na graça (2Pe 
3.18) e devotamos maior amor a Deus e ao 3. Você entende que faz parte de algo maior, e 
próximo (Mt 22.37-39; 1Jo 4.10-12). que o seu mundinho pessoal é egoísta, e você 

precisa se voltar mais para os interesses de 
1 .  Voc ê  t e m  c o n s c i ê n c i a  d a  s u a  Deus do que para os seus? (Colossenses 1. 24 
responsabilidade como cristão? Você tem ao 29)
conduzido sua vida como uma embaixada, 
onde seu papel principal é levar a todos à sua É favor não fugir do assunto e ajudem-
volta à reconciliação com Deus através de me na campanha do quilo! Líder, motive seus 
Jesus e não do sistema religioso? (2 Coríntios discípulos a ajudarem na campanha             
5. 11 ao 15) do quilo.
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minha serpente mais nova. É muito venenosa 
e ainda não está bem acostumada comigo.

Enquanto Burt observava, a moça 
ergueu a cobra de dentro do cesto. 
Repentinamente parou.

NÃO BRINQUE JAMAIS COM O 
― Algo está errado ― disse ela. ― PECADO

Não sei o que é, mas vou precisar colocá-la... 
― E não terminou a frase. Em poucos 
instantes ficou rígida. A serpente a havia Cada um é tentado pela sua própria 
picado!cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então 

a cobiça, depois de haver concebido, dá à 
― Rápido! ― disse a moça, ofegante luz o pecado; e o pecado, uma vez 

― Corra ao banheiro, no piso superior. Na consumado, gera a morte ― Tiago 1:14 e 
caixinha de remédios vai encontrar um frasco 15.
de contraveneno. Depressa, por favor!

Vários anos atrás, Burt Hunter, um 
Quando Burt retornou com o precioso repórter do jornal Long Beach Press 

soro, a moça lhe pediu que pusesse o Telegram, recebeu a incumbência de 
contraveneno em uma seringa. Em seu escrever uma reportagem acerca de uma 
nervosismo, Burt apertou muito o frasco. mulher da cidade que lidava com serpentes. 
Este quebrou-se! O precioso líquido lhe Quando o repórter foi à casa dela, uma 
escorreu entre os dedos.autêntica mansão, descobriu que a mulher 

era jovem e de uma beleza estonteante.
― Você tem outro frasco? ― 

perguntou ele, ansioso.Quando Burt expressou surpresa pelo 
fato de ela envolver-se numa atividade tão 

― Era o único que eu tinha ― arriscada, a moça riu.
respondeu com voz fraca a jovem 
desesperada. Em poucos minutos lhe - -Acho que gosto desse ingrediente 
sobreveio a agonia da morte, e aquela vida se de perigo. Mas qualquer dia desses vou ficar 
foi.cansada de mexer com serpentes e daí 

partirei para outra coisa.
Muitos que brincam com as 

mortíferas serpentes do pecado manifestam a Enquanto Burt aprontava o seu 
mesma ousada desconsideração para com o equipamento fotográfico, a jovem trouxe 
seu bem-estar eterno revelada por aquela algumas cestas de vime contendo vários 
encantadora de serpentes de Long Beach. répteis venenosos e colocou-as no chão. 
Quando se trata desse tipo de serpentes, a Depois de segurar vários deles, ela disse:
única atitude segura é: "Não manuseies isto, 
... não toques aquilo outro." (Col. 2:21).― Agora fique bem quieto. Esta é a 
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O crente deve ter uma paixão sincera na 
busca por agradar e honrar a Deus, no amor, na 
devoção, no louvor, na santidade e no servir.

Nosso maior desejo deve ser uma vida de 
santidade, para sermos aceitos por Deus. Para 

A SANTIFICAÇÃO isso, precisamos separar-nos do mundo e 
aproximar-nos cada vez mais de Deus. Devemos 
viver para Deus, adorá-lo e obedecê-lo; opor-nos 

 “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de ao pecado e apegar-nos à justiça; resistir e 
Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício repudiar o mal, sermos generosos com o próximo 
vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso na prática de boas obras, imitar a Cristo, seguí-lo, 
culto racional. E não vos conformeis com este serví-lo, andar na direção do Espírito Santo e ser 
mundo, mas transformai-vos pela renovação do cheio Dele. Devemos apresentar a Deus nosso 
vosso entendimento, para que experimente qual corpo como estando morto para o pecado e como 
seja a boa, agradável e perfeita vontade de templo do Espírito Santo (1 Co 6.15,19).
Deus” ― Rm 12.1 e 2

Em romanos 12. 2, Paulo deixa 
A santificação pode significar outra subentender várias coisas neste versículo. 

experiência específica e decisiva, à parte da Devemos reconhecer que o presente sistema 
salvação inicial. O crente pode receber de Deus mundano é mau (At 2.40; Gl 1.4), e que está sob 
uma clara revelação da sua santidade, bem como o controle de Satanás (Jo 12.31).
a convicção de que Deus o está chamando para 
separar-se ainda mais do pecado e do mundo, e a Devemos resistir às formas de tentação 
andar ainda mais perto Dele (2 Co 6.16-18). Com que o mundo está sempre impondo e que não 
essa certeza, o crente se apresenta a Deus como percebemos às vezes; o que leva muitos cristãos a 
sacrifício vivo e santo,  recebendo da parte do entrarem por este caminho, é uma busca frenética 
Espírito Santo graça, pureza, poder e vitória para por popularidade e por estar em evidência, o que 
viver uma vida santa e agradável a Deus (Rm é segundo o proceder deste mundo.  Mas no lugar 
12.1,2). disso, devemos proclamar as verdades eternas e 
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os padrões justos da Palavra de Deus, por amor a pelas verdades celestiais e eternas e não por este 
Cristo (1 Co 1.17-24). Mas se por algum motivo presente século mau, profano e passageiro.
ficarmos em evidência, que seja Cristo que esteja 
brilhando e se manifestando em nós, pois a honra é 1. Você já sentiu necessidade de se separar para o 
Dele somente. Senhor, abrindo mão de alguns ideais para viver 

de uma forma exclusiva, servindo ao Senhor em 
Devemos desprezar e aborrecer aquilo que uma área especifica? (Efésios 4. 11 ao 13 e 1 

é mau e amar aquilo que é justo (1 Jo 2.15-17; ver Coríntios 12 . 3 ao 11)
Hb 1.9), e não ceder aos vários tipos de 
mundanismo que rodeiam a igreja, tais como: 2. Em que área você gostaria de servir ao Senhor, 
cobiça, egoísmo, oportunismo, conceitos nos dons e ministérios citados nos versículos 
humanistas, artifícios políticos visando ao poder, acima? 
inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem 
imunda, diversões ímpias, vestes imodestas e 3. Como está sua relação com o mundo? O 
provocantes, imoralidade, drogas, bebidas quanto o mundo te atrai, e pelo quê você se sente 
alcoólicas e companhias mundanas. Devemos mais atraído? (Tiago 4. 1 ao 12)  
conformar nossa mente à maneira de Deus pensar 
(1 Co 2.16; Fp 2.5), mediante a leitura da Palavra 
de Deus e meditação nela (Sl 119.11,148; Jo É favor não fugir do assunto e ajudem-me na 
8.31,32). Devemos permitir que nossos planos, campanha do quilo! Líder, motive os seus 
alvos e aspiraç&ot ilde;es sejam determinados discípulos a ajudarem na campanha do quilo.
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lugar na atual Classificação da Perseguição 
Religiosa. As autoridades continuam com a 
"campanha comunista para derrubar cruzes", 
na tentativa de exterminar com as estruturas 
cristãs no país. Há dois anos, cerca de 1.700 

EVANGELHO ALCANÇA AS ÁREAS igrejas tiveram suas cruzes apreendidas e 
MAIS REMOTAS DA CHINA alguns templos foram destruídos. Daí a 

importância de trabalhos voluntários e 
Irmão John* é um cristão chinês que evangelísticos como o que John tem feito, 

tem servido a Deus entre os tibetanos há mais embora debaixo de muitas dificuldades. 
de 10 anos. O Tibete é uma região de planalto Pastorear esse casal não foi uma tarefa muito 
da Ásia, que fica ao Norte da cordilheira do fácil, segundo John, já que a maioria dos 
Himalaia, conhecida mundialmente como a tibetanos vive como nômades em grandes 
região mais alta, apelidada inclusive como "o altitudes. "Eu tive que viajar bastante para 
telhado do mundo". John comenta que não é evangelizar essa família, mas eu não sei o 
fácil ser um missionário nessas terras. "Eu quanto ainda consigo fazer isso. Atualmente, 
arrisco minha vida para alcançar os que eram estou enfrentando alguns problemas de 
considerados 'inalcançáveis', tendo que saúde, mas até quando eu suportar darei o 
visitar os fieis nos lugares mais distantes", meu melhor", conclui John 
conta ele. A população cristã cresce 
rapidamente na China, país que ocupa o 33º (Portas Abertas, 22 jul 2016).

__________________________________________________________________
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O Horizontal 2016 chegou ao fim. E deixou pra trás um 
gostinho de quero mais. Mas o sucesso desse evento só nos 

faz acreditar mais e mais no poder da unidade que tanto 
pregamos e lutamos como povo de Deus. Amaivianos, o 

último fim de semana é a prova de que, quando nos 
unimos com um propósito direcionado pela vontade do 

Senhor, nada nos detém! Obrigado a todos os apoiadores, 
sejam vocês membros da Comunidade Amai-vos, sejam as 

empresas que patrocinaram esse acontecimento, ou irmãos em Jesus Cristo de 
outras tribos que vieram somente para adorar ao Eterno junto conosco! Que possamos carregar esse 
espírito de unidade em tudo que fizermos: eventos, reuniões, evangelismos, 1x3, serviço no templo, 
exercícios de nossos ministérios pessoais e em todas as áreas de nossas vidas! Até a próxima! Até o  

#Horizontal2017!



evangelho à Europa. Você recorda: Paulo e 
Silas haviam decidido ir para a Bitínia, uma 
região situada onde agora está o noroeste da 
Turquia, mas quando tentaram ir, "o Espírito 
de Jesus não o permitiu", Atos 16:7. Talvez 
nunca cheguemos a compreender todas as 
razões que o Espírito Santo tinha para VINHO NOVO E AS MACEDÔNIAS DE 
impedi-los de ir para a Bitínia, mas daí, DEUS
quando consideramos a colheita de almas na 
Macedônia por terem obedecido à voz do 
Espírito, é possível que comecemos a Muitos anos atrás, Charles E. Welch e 
entender.esposa, jovens ainda, aceitaram o chamado 

para trabalhar num campo missionário da 
Você já passou pela experiência de África. Durante o exame médico da esposa, 

ver um plano seu fracassar, um plano que entretanto, descobriu-se que ela não 
aparentemente estava em harmonia com a suportaria um clima quente e úmido sem pôr 
vontade de Deus, para depois descobrir que em risco a sua saúde. O chamado foi 
Ele tinha outra coisa em mente para a sua cancelado. Frustrado, mas decidido a servir 
vida? Diz a Inspiração que "nossos planos ao Senhor em algum outro setor, o marido 
são com freqüência frustrados, a fim de que começou a procurar maneiras de ganhar 
sejam cumpridos os planos de Deus a nosso dinheiro para que ele e sua esposa pudessem 
respeito" (A Ciência do Bom Viver, pág. contribuir na disseminação das boas novas da 
473).salvação em terras estrangeiras.

Sim, podemos ter nossas Bitínias, Antes do desapontamento, Thomas 
mas Deus tem as Suas Macedônias.B. Welch, pai daquele jovem, dentista e 

abstêmio, havia feito experiências no sentido 
de evitar que o suco da uva fermentasse. Ele 
cria que o uso do vinho na Santa Ceia era 
incompatível com o ensino bíblico acerca das 
bebidas alcoólicas.

Cha r l e s ,  en t ão ,  a s sumiu  a s  
experiências de seu pai e dedicou tempo e 
energias a esse projeto. Oportunamente, ele 
obteve sucesso além das expectativas. O 
casal Welch contribuiu com milhares de 
dólares para as missões estrangeiras a partir 
da venda do famoso Suco de Uva Welch.

Uma coisa parecida aconteceu com os 
primeiros missionários que levaram o 
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influência, deverá se afastar, buscar conselho 
e apoio para, em conjunto com outros 
irmãos, orar para ganhar aquela vida - para  
isso também temos o nosso 1/3. 

 
Paulo apresenta um forte argumento 

A SANTIFICAÇÃO no sentido de que, um crente nascido de 
 novo, sendo templo de Deus e do Espírito 

Não vos prendais a um jugo desigual com Santo (Jo 14: 23; 1 Co 6: 19 ), não poder ser 
os infiéis; porque que sociedade tem a habitado por demônios.

justiça com a injustiça? E que comunhão  
tem a luz com as trevas? E que concórdia Os ídolos, tanto no antigo quanto no 

há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem novo testamento, representavam demônios 
o fiel com o infiel? E que consenso tem o (por favor leia Dt 32: 17; 1 e Co 10: 20,21). 

templo de Deus com os ídolos? Porque vós Logo, a pior forma de profanação no antigo 
sois o templo do Deus vivente, como Deus testamento era colocar os próprios ídolos no 
disse: Neles habitarei e entre eles andarei; templo de Deus (2 Rs 21: 7,11-14). 

e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu Semelhantemente, nunca devemos profanar 
povo ―  2Co 6: 14 ao 16 o nosso corpo, a habitação do Espírito Santo, 

 permitindo aos dem&oci rc;nios ter acesso a 
Quando um cristão se relaciona com ele (onde "Belial" refere-se a Satanás; ver 

uma pessoa que ainda não conhece o Senhor, também Lc 10: 19 nota; 2 Tm 2: 25,26; 1 Jo 4: 
deverá ter o cuidado de não ser influenciado 4; 5: 18). 
por seus conceitos e filosofias, pois o papel  
do cristão é conduzir a Cristo através do seu Embora um espírito imundo não 
caráter, comportamento, atitudes santas e possa habitar lado a lado com o Espírito 
sóbrias, e sem fanatismo, aqueles que não Santo num verdadeiro crente, podem haver 
conhecem o Senhor. Desta forma, estará circunstâncias em que um espírito maligno 
influenciando e não sendo influenciado; e se aja num indivíduo cuja conversão ainda 
o cristão perceber que não está conseguindo esteja em andamento, não estando ele ainda 
ter sucesso e ainda estiver sofrendo  plenamente regenerado pelo Espírito Santo. 

esusJ
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A conversão pode, às vezes, envolver a possível ao que crê!
 expulsão de demônios de uma pessoa que, 
1. Como você vê hoje seus amigos que ainda sinceramente, deseja seguir a Cristo, mas que 
não conhecem Jesus como você - Como um está enfrentando problemas maiores com 
problema, ou como uma responsabilidade certos pecados. Até ser aniquilado aquele 
sua para levá-los ao Senhor? Fale sobre esse poder ou controle demoníaco, a pessoa não 
assunto com mais detalhes. (Filipenses 1: 27)poderá experimentar uma salvaçã ;o plena e 

completa e, assim, tornar-se "templo do Deus 
2. Você pode explicar essa frase “você está no vivente", pois quando aceitamos a Cristo 
mundo, mas não faz parte dele”? (Romanos como salvador, automaticamente nos 
8: 1 ao 7)tornamos templo do Espírito Santo, mas como 

nossa carne não se converte, precisa em certos 
3. Qual a área da sua vida que você ainda casos, de uma libertação das cadeias 
precisa ser liberto? (Tiago 5: 16)psicológicas, ou ainda de algum tipo de 
 dependência química, quando essas pessoas 
Obs. Questões sexuais, na maioria das vezes, foram prisioneiras de vícios.
não é questão de libertação, mas de domínio  
próprio - Não confundam!       Obs. Na minha experiência como 
 pastor, já orei por pessoas dominadas por 
É favor não fugir do assunto e ajudem-me na vícios há anos, e elas foram libertas 
campanha do quilo! Líder, motive seus instantaneamente;  creio que vocês podem 
discípulos a ajudarem na campanha do quilo.fazer o mesmo, em nome Jesus, pois tudo é 
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Projeto PAI

Apoio Missionário
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passou a ser perseguido pela justiça do país. 
Na ocasião, os juízes pediram para que ele se 
“arrependesse” diante do tribunal, mas 
Nadarkhani respondeu: “Arrependimento 

PASTOR YOUSEF NADARKHANI É significa voltar atrás, e eu voltaria para quê? 
ACUSADO NOVAMENTE Para a blasfêmia que eu vivia antes de 

conhecer a Cristo?” Os juízes retrucaram: 
Ele foi convocado pelo Tribunal “Você deve voltar para a religião dos seus 

Revolucionário do Irã, que fica na cidade antepassados, deve voltar ao islã”. Então ele 
de Rasht, pelas acusações de atividades decidiu: “Eu não posso fazer isso”. E desde 
sionistas e por evangelizar muçulmanos então, a perseguição a ele continua.

Depois de um longo histórico de 
prisões, julgamentos e acusações por parte 
dos tribunais iranianos, mais uma vez, o 
pastor Yousef Nadarkhani é acusado de agir 
contra a segurança nacional do país. No 
último dia 24, ele foi convocado pelo 
Tribunal Revolucionário do Irã, que fica na 
cidade de Rasht, pelas acusações de 
atividades sionistas e por evangelizar 
muçulmanos. Agora o pastor tem o prazo 
máximo até o dia 31 de julho para pagar uma Pedidos de oração
fiança estipulada no valor aproximado de 33 
mil dólares, caso contrário poderá ser preso. ― Clame a Deus por provisão para o pastor 

Nadarkhani. Que a vontade do Senhor seja 
No dia 13 de maio, Nadarkhani e sua realizada e que a Paz que excede todo 

esposa Tina Pasandide Nadarkhani foram entendimento invada seu coração.
presos juntamente com Mohammadreza 
Omidi, Yasser Mossayebzadeh e Saheb ― Ore pelos mais de 90 líderes e pastores 
Fadaie. Logo após, o casal foi liberado, mas presos no Irã. Que Deus os fortaleça e lhes dê 
os outros três tiveram que pagar a fiança do graça.
mesmo valor, cada um, para serem libertados.

― Interceda pelo governo e pelos líderes 
A história do pastor começou em religiosos do país. Que eles se convertam e 

2006, quando foi acusado de apostasia. Ele que pratiquem a justiça de Deus para com o 
evangelizava os muçulmanos e, desde então, cristão iraniano. (Portas Abertas, 28 jul 2016)
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evidente que com demasiada freqüência, em 
nosso trato com pecadores, deixamos de 
seguir o princípio e manifestar o espírito 
requerido pelo texto. "Mas", poderia objetar 
alguém, "como é que uma pessoa pode 
reprovar o pecado se admite que poderia ter 
feito coisa pior ainda? Uma pessoa deve pelo COMO TRATAR UM TRANSGRESSOR
menos estar acima daquele pecado em 
particular; caso contrário, não tem Irmãos, se alguém for surpreendido 
autoridade moral."nalguma falta, vós, que sois espirituais, 

corrigi-o, com o espírito de brandura; e 
Isso pode ser verdade, mas abordar guarda-te para que não sejas também 

um pecador com essa atitude "sou-mais-tentado. Gl. 6:1.
santo-que-você" (ver Isa. 65:5) vai apenas 
afastá-lo para mais longe ainda. Se já houve Walter B. Knight, autor de um livro de 
alguém que teve o direito de tratar pecadores ilustrações, relata que certo membro de 
com tal espírito, essa pessoa foi Jesus, que igreja cometeu grave pecado, tendo tocado 
nunca pecou. E o curioso é que Ele jamais ao pastor o dever de lidar com o problema. 
usou essa abordagem! (Ver S. João 8:3-11.).Levou-o à comissão da igreja. Todos 

concordaram com o fato de que o pecado era 
hediondo. Uma irmã da comissão, furiosa, 
disse que aquele era um tipo de pecado do 
qual ela jamais seria culpada. Todos os outros 
membros da comissão, com exceção de um, 
concordaram com ela: ninguém seria 
apanhado cometendo aquele pecado 
específico. O membro que foi exceção 
declarou que, se tivesse sido tentado, poderia 
ter caído mais baixo ainda.

Quando a comissão resolveu que o 
irmão transgressor devia ser visitado, para se 
tratar do seu erro e de sua situação perante a 
igreja, o pastor escolheu levar consigo o 
membro da comissão que admitiu que 
poderia ter pecado ainda mais gravemente. 
Disse o pastor: "O irmão parece ser o único, 
entre nós, que tem o devido espírito para 
visitar nosso irmão em pecado e restaurá-lo à 
comunhão da igreja e aceitação do Senhor."

Quando lemos Gálatas 6:1, torna-se 
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19/ago - Andreza Matos 

23/ago - Edmilson de Moura

10/ago - Iago Barbosa

27/ago - Jefferson Vidal 

30/ago - Lara Alves 

17/ago - Suzi Feitosa 

21/ago - Mauro Siqueira 

28/ago - Natália Garcia

06/ago - Nicolas Tavares

05/ago - Samuel Lemos

01/ago - Wildo Franklin 



No antigo testamento, a separação era uma 
exigência contínua de Deus para o seu povo 
(Lv 11.44; Dt 7.3; Ed 9.2). O povo de Deus 
deve ser santo, diferente e separado de todos 
os outros povos, a fim de pertencer 
exclusivamente a Ele. A principal razão 

A SANTIFICAÇÃO porque Deus castigou o seu povo com o 
desterro na Assíria e Babilônia, foi o seu 

Jo.17.14 a 19 - Dei-lhes a tua palavra, e o obstinado apego à idolatria e ao modo 
mundo os odiou, porque não são do mundo, pecaminoso de vida dos povos vizinhos.
assim como eu não sou do mundo. * Não 
peço que os tires do mundo, mas que os livres No novo testamento, Deus ordenou a 
do mal. *Não são do mundo, como eu do separação entre o crente e:
mundo não sou. *Santifica-os na verdade; a 
tua palavra é a verdade. *Assim como tu me - O sistema mundial corrupto e a transigência 
enviaste ao mundo, também eu os enviei ao ímpia (Jo 17.15,16; 2Tm 3.1-5; Tg 1.27);
mundo. * E por eles me santifico a mim 
mesmo, para que também eles sejam - Aqueles que mesmo na igreja pecam e não 
santificados na verdade. se arrependem dos seus pecados (por favor, 

leiam Mt 18.15-17; 1Co 5.9-11; 2Ts 3.6-15);
O conceito de separação do mal é 
fundamental para o relacionamento entre - Os mestres, igrejas ou seitas falsas que 
Deus e o seu povo. Segundo a Bíblia, a aceitam erros teológicos e negam as 
separação abrange duas dimensões, sendo verdades bíblicas (ler Mt 7.15; Rm 16.17; Gl 
uma negativa e outra positiva: A separação 1.9).
moral e espiritual do pecado e de tudo quanto 
é contrário a Jesus Cristo, à justiça e à A palavra "anátema"  significa alguém que 
Palavra de Deus; e a separação para acercar- está sob maldição divina, condenado à 
se de Deus em estreita e íntima comunhão, destruição e que será alvo da ira divina e da 
mediante a dedicação, a adoração e o serviço condenação eterna.
a Ele.

esusJ
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O apóstolo Paulo revela a atitude, inspirada 
pelo Espírito Santo, de julgamento e 1. Como você se vê, sabendo que precisa se 
indignação para com aqueles que procuram separar do mundo? E como acredita que 
perverter o evangelho original de Cristo e poderá ganhar os que estão perdidos? (João 
mudar a verdade do testemunho apostólico. 17. 15)
Igual atitude evidenciava-se em Jesus Cristo 
(ver Mt 23.13), em Pedro (2 Pe 2), em João (2 2. Como você acha que os assuntos sobre 
Jo 7-11) e em Judas (Jd 3,4,12-19).  E se pecado deveriam ser resolvidos? (Tiago 5. 16 
achará no coração de todo seguidor de Cristo e Provérbios 28. 13)
que ama o seu evangelho, conforme é 
revelado na Palavra de Deus, e crê que o 3. De quinze em quinze dias a nossa igreja 
evangelho é a imprescindível boa nova da tem um estudo pela manhã, de assuntos 
salvação para o mundo perdido no pecado doutrinários.  Você tem consciência da 
(Rm 10.14,15). importância  do ensinamento de uma 

doutrina pura e saudável? (Deuteronômio 
Malditos ("anátemas") são todos os 32:2 e 1 Timóteo 4:16)

que pregam um evangelho contrário à 
 mensagem que Paulo pregava, de acordo com 

a revelação que Cristo lhe dera. Quem 
 acrescenta ou tira algo do evangelho original e 

fundamental de Cristo e dos apóstolos, fica 
sujeito à maldição divina:

"Deus tirará a sua parte do livro da 
vida" (Ap 22.18,19). Deus ordena aos crentes 
a defenderem a fé (ver Jd 3), a corrigirem os 
errados com amor (2 Tm 2.25,26) e a se 
separarem dos mestres, pastores e outros que 
na igreja negam as verdades bíblicas 
fundamentais, ensinadas por Jesus e os 
apóstolos (Rm 16.17,18; 2 Co 6.17). Essas 
verdades incluem: A deidade de Cristo e seu 
nascimento virginal (Mt 1.23; ver Jo 20.28), a 
plena inspiração e autoridade da Palavra de 
Deus em tudo quanto ela ensina, e a 
h i s to r i c idade  da  queda  de  Adão .        
Continua.
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de um lugar muito violento, onde o Boko 
Haram tenta cumprir esses planos à força. No 
período de oito anos, estima-se que entre 9 e 
11.500 cristãos já morreram durante os 

AJUDE A MANTER A IGREJA VIVA NA combates e 13 mil igrejas já foram destruídas 
NIGÉRIA ou abandonadas.

A perseguição se intensificou no 
Norte do país e também se espalhou para as 
demais regiões

A igreja na Nigéria continua 
crescendo, sem parar. É uma boa notícia, mas 
isso não significa que houve trégua na guerra 
contra os cristãos, e sim que eles 
permaneceram fortes em meio a tantas 
batalhas. A perseguição se intensificou no 
Norte do país e também se espalhou para as Osagie*, um dos líderes da equipe que 
demais regiões. A última matéria divulgada serve a Igreja Perseguida na Nigéria, 
Várias comunidades cristãs foram atacadas compartilha sobre suas dificuldades e 
violentamente, dá mais detalhes sobre o desafios. "Os meios de locomoção não dão 
motivo desses novos ataques. Um dos líderes acessos a muitos lugares. Há funcionários do 
cristãos explicou que se trata de mais uma governo nas estradas, buscando dificultar as 
jihad. "A população está fugindo, as igrejas coisas para nós", explicou ele. Além disso, 
estão ficando vazias. Onde havia cerca de 2 Osagie se preocupa com sua família, sempre 
mil membros, hoje há apenas 50. Nada está que tem que viajar. "Quando vou para o 
sendo poupado, nem mesmo as escolas ou Nordeste minha esposa fica angustiada", diz 
centros de assistência social", disse o líder ele. Há vários projetos direcionados aos 
cristão Agostinho Akpen*. cristãos em andamento, nos quais guerreiros 

como Osagie arriscam suas próprias vidas, 
A matéria da editoria "Frutos" da deixando suas famílias para colocá-los em 

Revista Portas Abertas do mês agosto, mostra prática e, dessa forma, manter a igreja viva na 
quantas dificuldades os colaboradores da Nigéria.
Portas Abertas enfrentam para dar apoio e 
a s s i s t ê n c i a  à  I g r e j a  P e r s e g u i d a ,  *Nomes alterados por motivos de segurança.
principalmente na região Norte, de onde 

Portas Abertas, 03 ago 2016saem os planos para islamizar o país. Trata-se 
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pouco durante o testemunho de Roger, 
conduziu o carro até ao acostamento da 
rodovia e parou. E ali, naquele momento, 
entregou a vida a Cristo.

― Esta é a coisa mais maravilhosa SEMEAR JUNTO A TODAS AS ÁGUAS
que já me aconteceu ― disse ele, com 
lágrimas nos olhos.Bem-aventurados vós os que semeais 

junto a todas as águas. ― Is. 32:20.
Poucos quilômetros adiante, o Sr. 

Hanover deixou Roger em seu destino.No dia 7 de maio de 1946, Roger 
Simms, que acabara de dar baixa do exército 

Cinco anos transcorreram. Certo dia, americano, estava pedindo carona para voltar 
Roger decidiu visitar o homem que lhe havia para casa quando um comerciante dirigindo 
dado carona. Dirigindo-se à Empresa um Cadillac novo parou no acostamento.
Hanover, disse que queria ver o proprietário. 
Em lugar dele, veio a Sra. Hanover. ― Vai para Chicago? ― perguntou o 

motorista.
Quando Roger lhe pediu notícias do 

esposo, soube que o Sr. Hanover havia ― Até lá, não ― respondeu Simms, 
morrido num acidente automobilístico a enquanto entrava no carro. ― O senhor mora 
poucos quilômetros de casa, no mesmo dia em Chicago?
em que Roger o havia conduzido a Cristo. 
Durante anos a Sra. Hanover tinha orado pela ― Sim, meu nome é Hanover e sou 
conversão do marido. Que conforto foi, para comerciante em Chicago.
ela, saber que ele havia aceitado a Cristo 
antes de morrer!Enquanto viajavam, Roger, um 

cristão, sentiu-se impressionado a fazer um 
contato missionário com seu benfeitor, mas 
deixou para mais tarde. Finalmente, a 30 
minutos de seu ponto de destino, não 
conseguiu mais resistir ao impulso e falou.

― Sr. Hanover, eu gostaria de dizer-
lhe algo muito importante. ― E apresentou a 

Um cristão deve estar sempre pronto a seu novo amigo, de modo discreto e atraente, 
testemunhar por Jesus. "Prega a palavra", a necessidade de uma entrega pessoal a 
diz Paulo, "insta, quer seja oportuno, quer Cristo. Concluiu com um apelo para que o Sr. 
não." II Tm. 4:2. Hoje, ao sair para o trabalho Hanover recebesse a Cristo como seu 
e encontrar pessoas, permita que o Espírito Salvador e Senhor.
Santo lhe mostre maneiras de dar um 
testemunho cativante em favor de Cristo.O Sr. Hanover, que havia falado 
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expiação através de sua morte e do seu 
sangue: Colossenses. 1.13  Ele nos tirou da 
potestade das trevas e nos transportou para o 
Reino do Filho do seu amor, 14 em quem 
temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a 
remissão dos pecados.

A SANTIFICAÇÃO

d) Nossa atitude nessa separação do mal deve 
Caminhando dentro dos princípios de Deus ser de odiar e abominar ao pecado, à 
para se conservar em santidade: impiedade e à conduta de vida corrupta do 

mundo (Rm 12.9; Hb 1.9; 1Jo 2.15),
Gn.6.5  E viu o SENHOR que a maldade do 
homem se multiplicara sobre a terra e que e) Oposição à falsa doutrina e amor genuíno 
toda imaginação dos pensamentos de seu para com aqueles de quem devemos nos 
coração era só má continuamente. separar (Jo 3.16; 1Co 5.5; Gl 6.1; Rm 9.1-3; 

2Co 2.1-8; Jd v. 22). Com relação às falsas 
a) A corrupção já faz parte da natureza doutrinas, devemos nos desprender de tudo 
humana, por isso, de forma racional, aquilo que tire Jesus do centro de todas as 
deveremos evitar que ela assuma o controle coisas. Existem doutrinas e opiniões sobre 
(Gn 6.5; 8.21; Rm 1.21-32). assuntos (como predestinação) que no final 

servirá apenas para gastar tempo com 
b) A condição da raça humana sem Cristo (At discussões. Se Jesus é o foco de tudo, 
4.12; Rm 1.16-32; 10.13-15): At.4.12 E em precisamos tomar conhecimento completo 
nenhum outro há salvação, porque também da palavra de Deus e não gastarmos o nosso 
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado tempo em questões infindáveis, para chegar a 
entre os homens, pelo qual devamos ser nenhum lugar. Jesus continuará sendo a 
salvos. única fonte de salvação e o grande amor de 

Deus. Ele está à disposição de todos os 
c) A salvação pela graça mediante a fé em pecadores e continuará sempre sendo o 
Cristo como Senhor e Salvador efetuada pela Senhor de todo universo.

esusJ
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f) Temer a Deus ao nos aperfeiçoarmos na 
santificação. A santificação que recebemos 
quando aceitamos a Jesus é suficiente e 
completa, mas precisamos conservar a nossa 
vida em total temor ao Senhor.

1. Você sente aversão às coisas que podem 
ferir ao Senhor como prostituição, maldade 
etc.? (Tiago 4. 1 a 10)

2. O que você acha que poderá fazer para ser 
salvo? (Efésios 2. 4 a 10)

3. Qual a sua opinião em ficar discutindo 
assuntos só para provar que você está certo? 
Você não acha isso vaidade? (Colossenses 
2:8)

Por favor, não fujam do assunto. Ajudem-me 
na campanha do quilo! Líder: motive seus 
discípulos a ajudar também na campanha do 
quilo.
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incondicional de Bouhafs e espera que a 
justiça triunfe. O Presidente da Igreja 
Protestante da Argélia disse que seu 
advogado vai recorrer.

CRISTÃO RECEBE PENA MÁXIMA POR Acredita-se que a sentença pesada 
BLASFÊMIA NA ARGÉLIA sobre Bouhafs pode ter sido uma forma de 

silenciá-lo por causa de seu ativismo político. 
Um cristão argelino foi condenado a Ele faz parte do Movimento para a 

cinco anos de prisão, que é a pena máxima Autodeterminação de Cabília (MAK – sigla 
por blasfêmia, de acordo com as leis da em inglês), um grupo separatista não tolerado 
Argélia. Além disso, ele terá que pagar uma pelo governo e que defende a minoria cristã 
multa de alto valor por ter supostamente da Argélia. A comunidade é composta pelos 
ofendido o islã e o profeta Maomé em uma berberes (povo que se denomina como 
mensagem divulgada nas mídias sociais, "homens livres"). Eles são conhecidos pela 
juntamente com a foto de um civil sendo forte identidade e resistência regional contra 
executado por extremistas islâmicos. todas as formas de controle. Todo o restante 
Slimane Bouhafs*, de 49 anos, continua da Argélia é habitado por árabes.
preso e teve que comparecer perante o juiz no 
dia 7 de agosto, na cidade oriental de Sétif, na Por outro lado, a família do acusado 
região montanhosa de Cabília. A prisão denunciou a ação da justiça argelina como 
aconteceu em julho, com a alegação de que um "sham litigation", que é o mesmo que 
ele escreveu um texto que dizia que "a luz de dizer "má fé com sofisticação", ou seja, o 
Jesus brilha sobre as mentiras do islã e de seu abuso do direito de ação judicial para 
profeta". prejudicar alguém. Bouhafs se converteu ao 

cristianismo por volta de 1996. Sua filha 
O Vice-Presidente da Liga Argelina Afaf* o descreve como "um homem que 

para a Defesa dos Direitos Humanos sempre defendeu os interesses de seu país" e 
(LADDH), disse que a sentença é um disse que seu pai é conhecido como alguém 
verdadeiro ataque contra as garantias de que tem compromisso com a democracia e 
liberdade de consciência e de culto. Ele que luta pela liberdade religiosa. A maior 
tentou alterar a opinião pública alertando que preocupação da família atualmente é que 
os direitos garantidos pelas leis nacionais Bouhafs sofre de uma doença crônica e sua 
devem ser respeitados. Tais comentários nas saúde pode piorar enquanto estiver na prisão. 
redes sociais são muito comuns na Argélia e Ele tem reumatismo inflamatório que piora 
não costumam despertar a ira das sob situações de estresse e precisa seguir uma 
autoridades. A LADDH pediu a libertação dieta especial.(Portas Abertas, 13 ago 2016)
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psicológica, até que finalmente pecamos sem 
que a consciência nos incomode mais.

No âmbito físico, aquilo que 
aconteceu comigo (insensibilizar uma 
queimadura dolorida, aproximando-a CONSCIÊNCIA CAUTERIZADA
repetidas vezes do calor) pode funcionar ou 
não para outra pessoa (mais uma vez Ora, o Espírito afirma expressamente que, 
aconselho você a conferir esse procedimento nos últimos tempos alguns apostatarão da 
com seu médico). Mas sob o ponto de vista fé, por obedecerem a espíritos enganadores 
espiritual, insensibilizar a consciência é uma e a ensinos de demônios, pela hipocrisia 
questão muitíssimo séria. Pode resultar no dos que falam mentiras, e que têm 
cometimento do pecado imperdoável (ver S. cauterizada a própria consciência. I Tm. 
Mat. 12:31 e 32). Não que alguns pecados 4:1 e 2.
sejam tão graves que Deus não consiga 
perdoá-los. Mas porque aqueles que pecam Numa noite de inverno eu estava 
conscientemente chegam ao ponto de não atiçando o fogo em nossa lareira, quando um 
mais conseguirem ouvir o Espírito Santo anteparo quente caiu sem que eu esperasse e 
falando.me queimou a mão, levantando uma bolha. 

Doeu; tive certeza de que a dor não me 
Podemos evitar cometer essa "grande deixaria dormir naquela noite. Então me 

transgressão" ao permitir que Deus nos lembrei de algo que alguém me havia 
impeça de cometer o pecado da presunção - sugerido anos antes. Disseram-me que se eu 
pecar premeditadamente na expectativa de colocasse a queimadura perto do fogo 
que Deus nos perdoe (Sl. 19:13).repetidas vezes, doeria terrivelmente a 

princípio, mas se eu continuasse a aproximá-
la do calor vez após vez, a dor iria 
diminuindo gradualmente. Experimentei a 
sugestão. Funcionou - comigo, pelo menos. 
(Antes de você tentar algo parecido, fale com 
seu médico.) Na manhã seguinte, senti 
apenas um leve incômodo na área afetada. A 
pele estava grossa e insensível.

Não sei o porquê do que aconteceu 
com minha queimadura, mas sei o que 
acontece quando uma pessoa viola sua 
consciência repetidamente. Quando pela 
primeira vez fazemos algo que sabemos ser 
errado, nossa consciência dói terrivelmente, 
mas as violações repetidas resultam numa 
sensação bem mais enfraquecida de dor 
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resultado inevitável será a perda da sua 
comunhão com Deus (2 Cor. 6.16), da sua 
aceitação pelo Pai, e de seus direitos de filho 
(Rm 8.15,16).

Nossa relação com o Pai é diária e com 
cer teza  haverá  d ias  que  seremos 

A SANTIFICAÇÃO extremamente espirituais e haverá dias que 
vamos parecer verdadeiros ímpios, mas 

Caminhando dentro dos princípios de deveremos buscar em Deus uma constância 
Deus para se conservar em santidade: de comportamento e de intimidade com o 

Senhor para estabelecer um padrão de 
Os filhos de Deus devem viver comportamento maduro e racional, onde, 

inteiramente para Ele como nosso Senhor e mesmo nos dias maus, nosso testemunho 
Pai (Mt 22.37; 2Co 6.16-18) e precisam será de quem leva uma vida madura e firme.
buscar nEle, na força do seu Espírito com seu 
estilo de vida em Jesus, dar testemunho para O problema de muitos cristãos é não 
o mundo incrédulo da verdade e das bênçãos entender que a partir do momento que 
do evangelho (Jo 17.21; Fp 2.15). aceitamos a Jesus como Salvador, nossa vida 

já não nos pertence mais. Deus não brinca de 
Quando corretamente nos separarmos salvar, pois, quando alguém levanta sua mão 

do mal, o próprio Deus nos recompensará, para Jesus, Deus leva isso muito a sério. A 
acercando-se de nós com sua proteção, sua obra que Ele precisa fazer em nossa vida 
bênção e seu cuidado paternal. Ele promete começa no instante que aceitamos a Jesus.
ser tudo o que um bom Pai deve ser. Ele será 
nosso Conselheiro e Guia; Ele nos amará e de Muita gente não é esclarecida sobre este 
nós cuidará como seus próprios filhos. assunto e acha que poderá viver de forma 

mundana como cristão. Essas pessoas 
O crente que deixa de separar-se da sofrem terrivelmente, pois o Senhor não 

prática do mal, do erro, da impureza, o desiste delas, mas também não aceita o estilo 
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de vida que elas decidiram viver. Por causa da pregação e prova viva ao mundo do que 
fidelidade do Senhor, essas pessoas passarão Cristo poderá fazer? (Colossenses 1:24―29)
p o r  u m  t r a t a m e n t o  d e  a j u s t e  e  
aperfeiçoamento (Filipenses 1:6). 3. Você gostaria de fazer uma oração agora, 

junto com seus irmãos, e fazer um pacto com 
1. Você tem vivido segundo a vontade de o Senhor de levar a sua vida com Ele com 
Deus? (Romanos 12:1,2) mais responsabilidade? 

2 .  Voc ê  t e m  c o n s c i ê n c i a  d a  s u a  Líder: ore com os discípulos, pedindo perdão 
responsabilidade como cristão de dar ao dos seus pecados. Faça súplicas ao Senhor, 
mundo testemunho como filho de Deus e que pedindo ajuda para levar uma vida com mais 
seu testemunho deverá ser sua maior comprometimento. (Hebreus 12:12―16)

irmãos que vivem tão longe? Poucos são 
 aqueles que realizam o trabalho de campo, 

porque as condições não são favoráveis em 
diversos aspectos e as dificuldades são 
muitas. Quantos estariam disponíveis para 

SAIBA COMO VIVEM NOSSOS viajar para a Coreia do Norte, por exemplo, e 
IRMÃOS NA COREIA DO NORTE com a certeza de que arriscariam suas vidas 

para chegar até os cristãos?
Ore e interceda por eles; o simples fato de 

saberem que a igreja ao redor do mundo se A igreja na Coreia do Norte enfrenta 
importa com suas vidas, já é um motivo de se perseguição extrema e o país está no topo da 
levantarem mais animados a cada novo dia atual Classificação da Perseguição 

Religiosa, ocupando o 1º lugar há14 anos 
Quando oramos pelos  cr is tãos  consecutivos. O país é claramente governado 

perseguidos, ultrapassamos as barreiras do pela paranoia ditatorial, onde todos os 
espaço e nos unimos a eles em espírito. É cidadãos são obrigados a reverenciar seus 
dessa forma que eles se dizem encorajados e líderes. O "culto à família Kim" não deixa 
fortalecidos para manter a igreja viva em seus brechas para nenhuma outra religião e 
países, onde é proibido falar de Jesus, ler a ninguém tem o direito de questionar isso. 
Bíblia ou se reunir para adorar a Deus. Se não Servir a Deus é considerado uma traição e 
fossem as orações, de que outra forma ameaça ao Estado. O cristianismo é visto 
poderíamos acalentar os corações dos nossos como desprezível, logo, decidir ser um 
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cristão nesse país é um ato de extrema Por isso, entre os dias 16 a 18 de setembro, vai 
coragem e que deve ser mantido em segredo. acontecer o Shockwave 2016, com o tema 
Aqueles que são descobertos praticando sua "Família da Fé". Faça parte desse evento da 
fé podem ser presos, torturados, submetidos a Portas Abertas organizando uma reunião de 
campos de trabalho forçado ou até mortos. oração, que pode ser na igreja, casa, 

faculdade ou até mesmo no local de trabalho. 
Estima-se que haja cerca de 50 mil Incentive seus amigos e familiares a também 

cristãos vivendo nas piores condições que se orar pelos cristãos perseguidos. Faça agora 
possa imaginar. Em maio desse ano, agentes mesmo a sua inscrição e fique por dentro 
secretos norte-coreanos capturaram e desse movimento. Envolva-se! Portas 
mataram um pastor sino-coreano, conhecido Abertas 25/ago/2016
como Han. Ele ajudava refugiados norte-
c o r e a n o s ,  d a n d o - l h e s  a l i m e n t o s ,  
medicamentos, roupas e outras necessidades 
básicas, quando fugiam da Coreia do Norte. 
Seu corpo foi encontrado mutilado e com 
vários ferimentos. Pessoas que trabalharam 
c o m  H a n  o  d e s c r e v e r a m  c o m o  
"extremamente apaixonado pelos norte-
coreanos". Em abril, um estudante americano 
cristão, de 21 anos, que fazia um passeio na 
Coreia do Norte, foi condenado a 15 anos de 
trabalho forçado por supostamente tentar 
roubar um cartaz de propaganda, da equipe 
do hotel onde ele se hospedava. Há muitos 
outros casos que surpreendem tanto pela 
injustiça quanto pela violência causada 
contra os cristãos da Coreia do Norte.

Ore pelos nossos irmãos norte-coreanos

Agora que você conhece um pouco da 
realidade dos cristãos que vivem nesse país, 
ore e interceda por eles. O simples fato de 
saberem que a igreja ao redor do mundo se 
importa com suas vidas, já é um motivo de se 
levantarem mais animados a cada novo dia. 



fútil?" Depois, repentinamente, teve outro 
pensamento. "Pobre tonto", disse ele de si 
mesmo, "você está aqui sentado junto à 
janela, queixando-se e lamentando, enquanto 
aquele homem reconstrói uma casa que 
durou gerações."

RECONSTRUINDO RUÍNAS
Levantando-se da cadeira, Carlyle 

começou a trabalhar no segundo rascunho da 
História da Revolução Francesa. Conforme Seja sobre nós a graça do Senhor nosso 
seu próprio relato, e o daqueles que tiveram a Deus; confirma sobre nós as obras de 
oportunidade de ler ambas as versões da nossas mãos, sim, confirma a obra das 
obra, a última foi bem melhor! A destruição nossas mãos. Sl. 90:17
de nossos queridos sonhos não precisa ser o 
fim do mundo. Pode ser o início de algo Quando Thomas Carlyle, historiador e 
melhor!ensaísta inglês, concluiu o segundo volume 

de sua História da Revolução Francesa, 
entregou o manuscrito a John Stuart Mill, 
para que este fizesse observações. Mill leu o 
manuscrito e emprestou-o a um amigo. Esse 
amigo deixou-o sobre a escrivaninha certa 
noite, depois de lê-lo. Na manhã seguinte a 
empregada, procurando alguma coisa com a 
qual acender o fogo, encontrou a pilha de 
papéis soltos e, pensando que fossem 
rascunhos antigos, usou-os para acender o 
fogo. Aquilo que havia custado anos de 
trabalho a Carlyle era cinza agora!

Carlyle tem sido uma inspiração para Quando Mill, branco como um lençol, 
muitos, no sentido de recomeçar depois de relatou a devastadora notícia a Carlyle, este 
terem visto destruído o trabalho de sua vida. ficou tão atônito com sua perda que não 
É improvável, entretanto, que o humilde conseguiu fazer nada durante semanas. 
pedreiro que deu a Carlyle a inspiração de Então um dia, sentado diante da janela 
começar de novo, tenha ficado sabendo que aberta, remoendo sua terrível perda, 
ele teve participação em recriar uma obra-observou um pedreiro reconstruindo uma 
prima literária.parede de tijolos. Pacientemente, o homem 

colocava tijolo sobre tijolo, enquanto 
Nosso inconsciente exemplo cristão assobiava uma alegre melodia.

pode ser exatamente o incentivo de que 
alguém precisa para superar um fracasso na "Pobre tonto", pensou Carlyle, "como 
vida.pode estar tão alegre quando a vida é tão 
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Ele e à sua revelação. Isso ocorre em todos os 
empreendimentos humanos que não estão 
sob o senhorio de Cristo.

 
Na presente era, Satanás emprega as 

ideias mundanas de moralidade, das 
A SANTIFICAÇÃO filosofias, psicologia, desejos, governos, 
 cultura, educação, ciência, arte, medicina, 
Caminhando dentro dos princípios de música, sistemas econômicos, diversões, 
Deus para se conservar em santidade comunicação de massa, esporte, agricultura, 
 etc., para opor-se a Deus, ao seu povo, à sua 
“Não ameis o mundo, nem o que no mundo Palavra e aos seus padrões de retidão (Mt 
há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 16.26; 1Co 2.12; 3.19; Tt 2.12; 1Jo 2.15,16; 

não está nele. Porque tudo o que há no Tg 4.4; Jo 7.7; 15.18,19; 17.14 ).
mundo, a concupiscência da carne, a  

concupiscência dos olhos e a soberba da Por exemplo, Satanás usa a profissão 
vida, não é do Pai, mas do mundo.” 1Jo médica para defender e promover a matança 

2.15,16 de seres humanos nascituros; a agricultura 
 para produzir drogas destruidoras da vida, 

A palavra “mundo” no grego se tais como o álcool e os narcóticos; a 
apresenta de duas formas. A primeira é educação para promover a filosofia ímpia 
“Aion” que frequentemente se refere ao humanista; e os meios de comunicação em 
vasto sistema de vida desta era, fomentado massa, para destruir os padrões divinos de 
por Satanás e existente à parte de Deus. conduta.

  
Então, “Aion” consiste não somente Os crentes devem estar conscientes 

nos prazeres obviamente malignos, imorais e de que, por trás de todos os empreendimentos 
pecaminosos do mundo, mas também se meramente humanos, há um espírito, força 
refere ao espírito de rebelião que nele age ou poder maligno que atua contra Deus e a 
contra Deus, e de resistência ou indiferença a sua Palavra. Em alguns casos, essa ação 
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maligna é menos intensa e noutros casos, é que Deus amou o mundo, ele usa o termo 
mais. Finalmente, o “mundo Aion” também grego para “Kosmos” que não se refere ao 
inclui todos os sistemas religiosos originados sistema, mas à natureza e toda a criação.
pelo homem, bem como todas  as   
organizações e igrejas mundanas, ou mornas. Proposta: Queridos discípulos, hoje 
Satanás (ler Mt 4.10, nota sobre Satanás) é o não gostaria de fazer nenhuma pergunta, mas 
deus do presente sistema mundano (ver Jo faço uma proposta: Que tal fazerem uma 
12.31; 14.30; 16.11; 2Co 4.4; 5.19). Ele o pesquisa com seus discípulos, no livro de 
controla juntamente com uma hoste de Colossenses todo, e descobrir a obra que 
espíritos malignos, seus subordinados (Dn Jesus fez e está fazendo na vida de vocês, o 
10.13; Lc 4.5-7; Ef 6.12,13). que Deus espera de cada um de seus filhos e o 

 que este livro incrível fala sobre discipulado 
Mas quando o texto em João 3. 16 diz (leiam e descubram).

 dos governantes da Líbia. A recente vitória 
militar poderá abrir caminho para 

 estabilidade e a ordem no país.

No entanto, para os cristãos, a luta 
continua, já que não é apenas o movimento 

NENHUM LUGAR É SEGURO PARA armado que representa a perseguição à igreja. 
OS CRISTÃOS DA LÍBIA Enquanto houver guerra civil, os cristãos não 

estarão seguros. A violência vem de todos os 
Mesmo que haja estabilidade e ordem lados. Além do Estado Islâmico, há outros 

no país, os cristãos ainda terão que enfrentar grupos militantes defensores do islã e que 
os ataques de grupos extremistas que buscam representam perigo aos seguidores do 
islamizar a Líbia cristianismo. Há relatos de que esses rebeldes 

estão rastreando o país para colocar em 
Nas últimas semanas, as forças prática seus planos de islamizar a nação, 

armadas líbias, apoiadas pela Organização impondo sua religião e suas leis.
das Nações Unidas (ONU) afirmaram ter 
conquistado novamente o controle da cidade Apesar dos inúmeros desafios e dos 
costeira de Sirte, que havia sido dominada perigos que os cristãos enfrentam no dia a 
pelo Estado Islâmico. As tropas pró-governo dia, a igreja na Líbia permanece de pé, e os 
também tiveram o apoio do poder aéreo cristãos continuam evangelizando e 
americano, que realizaram ataques a pedido realizando o propósito de Deus, que é 
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resgatar o máximo de vidas possível através o extremismo islâmico e, em menor medida, 
da Palavra. Muitos novos convertidos a corrupção e o crime organizado, que 
necessitam de líderes para auxiliá-los em sua possuem ligação com a lei sharia.O país 
nova caminhada, mas esse acompanhamento ainda está tentando se recuperar da guerra e 
deve ser feito individualmente, já que da revolução popular. Agora, a influência do 
encontros e reuniões podem levantar Estado Islâmico está crescendo ainda mais. 
suspeitas por parte do governo. O Além dos desafios de segurança relacionados 
monitoramento é cada vez mais rígido. Ore com a desmobilização, desarmamento e a 
pelos cristãos líbios perseguidos. reintegração de milícias locais em todas as 

regiões, também existem dificuldades cada 
vez mais complexas relacionadas ao tráfico 
de pessoas e de armas, que entram e que saem 
do território.

Portas Abertas, 31 ago 2016

Sobre a perseguição na Líbia: O 
nível de perseguição varia pouco em relação 
ao ano passado, mas aumentou a violência 
nos cenários sociais. Em 2016 o país avançou 
3 posições Em 2015, a Líbia abriu suas portas 
para receber pessoas de outros países, ao 
mesmo tempo em que intensificou sua 
intolerância em relação às outras religiões, 
impondo o islã a todos, e esse cenário 
inspirou a violência contra os cristãos no 
país. Cada vez mais, a população migrante e 
refugiada na Líbia enfrenta abusos e 
perseguição por motivos religiosos. 
Estrangeiros que viajam irregularmente para 
lá sofrem com essa situação.As fontes de 
perseguição que mais afetam aos cristãos são 
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11/set – Ana Cleuza Nunes

09/set – Edilaine Antunes

22/set – Eric Carvalho

13/set – Pra. Gê Martins

26/set – Girlane Canellas

07/set – Gustavo Paixão

16/set – José Rodrigues

14/set – Marinete Teixeira

29/set – Stefany Lemos

03/set – Luciana Andrade 



Skutnick respondeu modestamente: 
"Poderia ser qualquer um. Simplesmente 
aconteceu que eu estava lá. Já estava lá por 
um bom tempo, mas ninguém entrava na 
água. Isso é algo que nunca pensei em fazer, 
mas ao olhar para trás, acho que o fiz RESGATAR OS QUE PERECEM
justamente por não ter pensado. Alguém 
precisava entrar na água, e aconteceu que fui “Salva-me, ó Deus, porque as águas me 
eu."sobem até à alma. ... Estou nas profundezas 

das águas, e a corrente me submerge. Estou 
cansado de clamar” Sl. 69:1―3

Nunca me esquecerei do dia 13 de 
janeiro de 1982. Naquela época, nossa 
família morava em Beltsville, Estado de 
Maryland. Já fazia horas que estava nevando, 
quando ligamos a televisão para saber a 
previsão do tempo para a região de 
Washington. De repente, a previsão 
meteorológica foi interrompida pela 
assustadora notícia de que um avião de 

O salmista, debatendo-se no mar da passageiros da Air Florida havia caído no rio 
vida, sentiu a coragem falhar e clamou a Potomac, logo após a decolagem do 
Deus por socorro. Aquele que observa a Aeroporto Nacional de Washington. Não 
queda de um pardal, ouviu o clamor. "Ele é chegamos a ver o que aconteceu depois, mas 
tocado por nossas tristezas, e até mesmo a ficamos sabendo mais tarde.
expressão delas Lhe comove o grande 
coração de infinito amor. Não há em nossa Larry Skutnick, um homem de 28 anos 
vida nenhum capítulo demasiado obscuro de idade, observava as pessoas que num 
para que o possa ler; perplexidade alguma helicóptero tentavam resgatar a aeromoça 
por demais intrincada para que a possa Prescilla Tirado, que se debatia na água, em 
resolver." - Ellen G. White, Bible Echo, 1º de perigo de afogar-se. Por duas vezes ela 
fevereiro de 1893. Não é nenhuma surpresa, deixara escapar a corda que lhe haviam 
portanto, que Davi tenha concluído o salmo lançado. Vendo que as forças dela estavam no 
com uma nota triunfante. "Louvarei com fim, Skutnick tirou sua jaqueta e as botas, 
cânticos o nome de Deus, exaltá-Lo-ei com saltou para dentro da água gelada e nadou 
ações de graça." Verso 30.quase trinta metros até alcançá-la e arrastá-la 

para um lugar seguro.
A que Deus maravilhoso servimos! 

Com freqüência, Ele salva pecadores em Após o resgate, a mídia perguntou a 
perigo de vida,  usando-nos como Skutnick o que o havia motivado a arriscar a 
instrumento para Lhe cumprir os propósitos.própria vida para salvar aquela moça. 
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 Veja esse texto: As obras da carne e o 
fruto do Espírito

Gl.5.16 ao 18 - Digo, porém: Andai em 
Espírito e não cumprireis a concupiscência 
da carne. *Porque a carne cobiça contra o 

A SANTIFICAÇÃO Espírito, e o Espírito, contra a carne; e estes 
 se opõem um ao outro; para que não façais o 

Caminhando dentro dos princípios de Deus que quereis. *Mas, se sois guiados pelo 
p a r a  s e  c o n s e r v a r  e m  s a n t i d a d e Espírito, não estais debaixo da lei.

“Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós Quando andamos no Espírito, andamos 
que a amizade do mundo é inimizade contra debaixo da graça de Deus e assim, mesmo se 
Deus? Portanto, qualquer que quiser ser cometermos algum erro, a lei do Espírito de 
amigo do mundo constitui-se inimigo de vida em Cristo nos conduzirá ao 
Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a arrependimento; mas quando estamos 
Escritura: O Espírito que em nós habita tem andando na carne, pecamos, arrumamos 
ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, desculpas e justificativas para isso, e apesar 
diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, de ter consciência do pecado, não sentimos 
graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a esse peso e continuamos pecando.
Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá de vós”  
Tg. 4:4―7 Nesse caso, temos dois inimigos que 

 trabalham juntos - o diabo e o mundo:  
Precisamos ter consciência de que Satanás tem o mundo organizado em 

temos três inimigos implacáveis: O primeiro sistemas políticos, culturais, econômicos e 
é a nossa própria carne, que não se converte e religiosos, que são hostis a Deus e ao seu 
da qual ainda precisamos cuidar, pois ela está povo (Jo 7.7; Tg 4.4), e que se recusam a 
o tempo todo tentando assumir o controle das submeter-se à sua verdade, a qual revela a 
nossas vidas para saciar somente a sua iniquidade do mundo (Jo 7.7).
própria vontade que, com certeza, nos levará  
à perdição eterna. O mundo e a igreja verdadeira são dois 
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grupos distintos de povo. O mundo está sob o 
domínio de Satanás (ver Jo 12.31), e a igreja 
pertence exclusivamente a Deus (Ef 5.23,24; 
Ap 21.2). Por isso, o crente deve separar-se do 
mundo. Continua.

 
Proposta:  Leiam romanos 8 e 

descubram entre vocês o que o apóstolo está 
tentando explicar. Seria bom ler cada 
versículo, para que cada um aprenda. 
Busquem em Deus o entendimento.

 

A IGREJA NA LÍBIA PRECISA DA 
NOSSA INTERCESSÃO

Os cristãos líbios estão experimentando 
cada vez mais violência, humilhação e 
dificuldades; mesmo assim a igreja 
permanece perseverante

Sirte é uma importante cidade que fica 
no Golfo de Sidra, na Líbia e que, 
atualmente, tem experimentado uma 
brutalidade ainda maior por parte dos 
soldados do Estado Islâmico. O motivo é que 
o exército do governo líbio conseguiu 
bombardear uma de suas bases instaladas na 
região. Agora, os cristãos estão no meio do 
fogo cruzado, por causa da batalha para a 
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2ª feira – 
4ª feira – Salmos 37 / 38 / 39 - 5ª feira – Salmos 40 / 41 / 42
6ª feira – Salmos 43 / 44 / 45 - Sábado – Salmos 46 / 47 / 48

Domingo – Salmos 49 / 50 / 51
Período atual: Vigésima quinta semana

Salmos 31 / 32 / 33 - 3ª feira – Salmos 34 / 35 / 36

PÁGINA 03
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DEVOCIONAL

INFORMATIVO SUA MISSÃO

retomada da cidade. Ore para que eles sejam em que intensificou sua intolerância em 
perseverantes na fé e para que Deus os proteja relação às outras religiões, impondo o islã a 
da violência e dos ataques. Ore também pelos todos, e esse cenário inspirou a violência 
perseguidores, para que seus corações sejam contra os cristãos no país. Cada vez mais, a 
tocados pelo amor de Cristo e que tenham população migrante e refugiada na Líbia 
suas vidas transformadas. enfrenta abusos e perseguição por motivos 

religiosos. Estrangeiros que viajam 
Recentemente, duas pessoas se irregularmente para lá sofrem com essa 

converteram ao cristianismo através das situação.As fontes de perseguição que mais 
redes sociais. Louve a Deus por isso e ao afetam aos cristãos são o extremismo 
mesmo tempo interceda por eles, para que islâmico e, em menor medida, a corrupção e o 
aprendam do evangelho e que encontrem as crime organizado, que possuem ligação com 
pessoas  cer tas  nesse  processo de a lei sharia.O país ainda está tentando se 
evangelização. Não há igrejas na Líbia e as recuperar da guerra e da revolução popular. 
reuniões cristãs são proibidas, então os novos Agora, a influência do Estado Islâmico está 
convertidos encontram muitos obstáculos crescendo ainda mais. Além dos desafios de 
para ter um estudo bíblico. Ore para que Deus s e g u r a n ç a  r e l a c i o n a d o s  c o m  a  
prepare líderes que os discipulem desmobilização, desarmamento e a 
individualmente. reintegração de milícias locais em todas as 

regiões, também existem dificuldades cada 
Muitos cristãos líbios decidem entrar em vez mais complexas relacionadas ao tráfico 

um barco de refugiados e fugir para a Europa. de pessoas e de armas, que entram e que saem 
Isso é muito perigoso e, em algumas vezes, do território. Trabalhadores migrantes 
pode ser fatal. Ore por sabedoria por parte cristãos estão autorizados a reunir-se em suas 
desses cristãos, para que tomem as decisões próprias igrejas, mas os líbios não podem 
certas e que saibam como proceder em suas participar. Cidadãos líbios convertidos ao 
vidas e de suas famílias nesses tempos tão cristianismo precisam manter sua fé em 
difíceis. Interceda pelos cristãos líbios segredo. A maioria dos cristãos líbios têm 
perseguidos, principalmente pelos novos medo de se reunir com outros fiéis. Devido ao 
convertidos. destaque continuado das milícias locais e à 

fraqueza do governo central do país, os 
Perseguição: O nível de perseguição cristãos não podem esperar que a situação 

varia pouco em relação ao ano passado, mas melhore e é provável que a impunidade 
aumentou a violência nos cenários sociais. generalizada nos crimes cometidos contra 
Em 2016 o país avançou 3 posições. Em eles continue. 
2015, a Líbia abriu suas portas para receber 
pessoas de outros países, ao mesmo tempo Portas Abertas, 08 set 2016



Sullivan teve uma idéia. Telefonou para a 
emissora de rádio WCBS, alguns quarteirões 
adiante, e pediu para falar com o locutor 
Walter Winchell, que devia ir ao ar dentro de 
minutos com o noticiário. Relutantemente, o 
telefonista permitiu que Sullivan falasse com 
Winchell. Dentro de poucos minutos, BONDADE PARA COM ESTRANHOS
Winchell irradiou a notícia acerca de 
Kovarik, dando o nome do paciente e os Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, 
números do telefone do hospital, do posto não o oprimireis. Como o natural será 
policial e do escritório do redator do Miami entre vós o estrangeiro que peregrina 
Herald.convosco; amá-lo-eis como a vós mesmos. 

Lv. 19:33.

Era domingo à noite, 29 de dezembro de 
1946. A primeira edição do jornal Miami 
Herald havia acabado de ir para a impressão. 
Timothy Sullivan, redator, preparava-se para 
ir para casa e ter uma bem-merecida noite de 
descanso, quando seu telefone tocou e uma 
voz de mulher começou a implorar:

Dentro de minutos, esses telefones 
ficaram congestionados com ligações vindas ― Por favor, me ajude! Meu marido está 
de todo o país, oferecendo doações de tendo uma hemorragia e vai morrer!
sangue. Um dos oferecimentos veio de um 
soldado que estava de licença, hospedado O moribundo era Rudy Kovarik, do 
num hotel a uns dois quarteirões do hospital. Estado de Michigan. Ele e sua esposa 
Dentro de minutos, o sangue transportador estavam de férias na Flórida, quando a úlcera 
de vida fluía para dentro das veias do do estômago dele começou a sangrar e ele foi 
debilitado paciente. A vida de Kovarik foi levado às pressas para o Hospital Biscayne. 
salva. Algumas semanas mais tarde, Sullivan U m a  ú l c e r a  s a n g r a n d o  n ã o  é  
obteve a recompensa quando o agora necessariamente uma ameaça à vida. A 
restabelecido Kovarik entrou em seu situação, no entanto, era crítica porque o tipo 
escritório para expressar-lhe gratidão, não de sangue de Kovarik era raro, AB com RH 
mais como um estranho, mas como amigo.negativo, e não estava sendo encontrado em 

toda a região. A menos que um doador com 
Às vezes somos recompensados nesta aquele tipo de sangue fosse localizado em 

vida por demonstrar bondade, mas não pouco tempo, os médicos temiam que 
contemos com isso. Sejamos bondosos para Kovarik não amanhecesse vivo.
com os outros, não porque pode aparecer 
alguma recompensa, mas porque o amor de O que poderia fazer um redator de 
Cristo nos constrange a fazer o bem.jornal? Um homem estava morrendo. 
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mundo e, em lugar disto, proclamar as 
verdades eternas e os padrões justos da 
Palavra de Deus, por amor a Cristo (1 Co 
1.17-24).

Devemos desprezar e aborrecer 
A SANTIFICAÇÃO aquilo que é mau, amar aquilo que é justo 

 (Hb 1.9) e não ceder aos vários tipos de 
Caminhando dentro dos princípios de Deus sentimentos mundanos que rodeiam a igreja, 
para se conservar em santidade tais como: cobiça, egoísmo, oportunismo, 

conceitos humanistas, artifícios políticos 
No mundo, os crentes são forasteiros visando o poder, inveja, ódio, vingança, 

e peregrinos (Hb 11.13; 1Pe 2.11). impureza, linguagem imunda, diversões 
ímpias, vestes imodestas e provocantes, 

Não devem pertencer ao mundo (Jo imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas e 
15.19), não se conformar com o mundo (Rm companhias mundanas.
12.2), não amar o mundo, mas vencer o 
mundo, odiar a iniquidade do mundo (Hb Não basta o crente amar a justiça; ele 
1.9), morrer para o mundo (Gl 6.14) e ser deve, também, aborrecer o mal. Vemos esse 
libertos do mundo (Cl 1.13; Gl 1.4). fato claramente na devoção de Cristo à 

justiça (Is 11.5) e na sua aversão à 
Paulo deixa subentender várias coisas nesse iniquidade, na sua vida, no seu ministério e 
versículo. na sua morte (Jo 3.19 ).

Devemos reconhecer que o presente A fidelidade de Cristo ao seu Pai 
sistema mundano é mau (At 2.40; Gl 1.4), e enquanto Ele estava na terra, conforme Ele 
que está sob o controle de Satanás (Jo 12.31; demonstrou através do seu amor à justiça e 
1 Jo 5.19). sua aversão à iniquidade, é a base para Deus 

ungí-lo seu Filho. Da mesma maneira, a 
Devemos  res i s t i r  às  formas  unção do cristão virá somente à medida que 

prevalecentes e populares do proceder deste 

esusJ
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ele se identificar com a atitude do seu Mestre Não se esqueçam de que quarta-feira 
em relação à justiça e à iniquidade (Sl 45.7). temos o culto “Famílias fortes, Igreja 

poderosa”.  
Precisamos estar atentos, pois mesmo 

estando na igreja, conservamos uma Me ajudem na campanha do quilo!
 mentalidade mundana, mas cristãos 

verdadeiros trazem em seu caráter atitudes de 
fidelidade e princípios de honra e lealdade à 
família e à igreja da qual fazem parte. Vejam 
esse texto:

“E consideremo-nos uns aos outros, 
para nos estimularmos ao amor e às boas 

obras, 25 não deixando a nossa 
congregação, como é costume de alguns; 
antes, admoestando-nos uns aos outros; e 

tanto mais quanto vedes que se vai 
aproximando aquele Dia” 

― Hebreus 10 - 24

O amor do crente à justiça e seu ódio 
ao mal crescerá por dois meios: 

(a) crescimento em sincero amor e 
compaixão por aqueles cujas vidas estão 
sendo destruídas pelo pecado;

(b) por uma sempre crescente união 
com o nosso Deus e Salvador, do qual está 
dito: "O temor do SENHOR é aborrecer o 
mal.” (Pv 8.13; Sl 94.16; 97).

Proposta: Leia com seus discípulos 
Romanos 12 todo e conversem a respeito de 
como deve ser a vida de um cristão 
verdadeiro; descubra se todos se sentem parte 
de um só corpo, como irmãos e como família.

 
 

 

,

MULHERES, AGUARDEM!
O NOSSO CULTO ESTÁ

CHEGANDO

HORA NONA
Todas as quintas-feiras

às 15h



2ª feira – 
4ª feira – Salmos 58 / 59 / 60 - 5ª feira – Salmos 61 / 62 / 63
6ª feira – Salmos 64 / 65 / 66 - Sábado – Salmos 67 / 68 / 69

Domingo – Salmos 70 / 71 / 72
Período atual: Vigésima sexta semana

Salmos 52 / 53 / 54 - 3ª feira – Salmos 55 / 56 / 57
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DEVOCIONAL
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divulgado livremente. É o caso do projeto 
"Investimento pra vida toda", que acontece 
no Paquistão e que tem servido de apoio aos 
paquistaneses, colocando-os em contato com 
as Escrituras.

VOCÊ É LIVRE PARA ESTUDAR A 
BÍBLIA? Se você é livre para frequentar a Escola 

Bíblica Dominical (EBD), agradeça a Deus 
No próximo domingo os cristãos por isso e ore por aqueles que não podem 

brasileiros comemoram a liberdade de se fazer o mesmo. Aproveite esse dia também 
encontrar para estudar a Bíblia em grupo; ore para orar por todos os líderes cristãos, 
por aqueles que não podem fazer o mesmo professores e colaboradores que fazem com 

que a EBD permaneça viva e disponível para 
O Dia Nacional da Escola Dominical é todos. A Portas Abertas parabeniza a todos 

celebrado sempre no terceiro domingo de aqueles que se esforçam para ensinar a 
setembro. Considerado o maior projeto de palavra de Deus, principalmente em países 
estudo da palavra de Deus, a Escola onde essa realidade pode lhes custar a vida.
Dominical acontece semanalmente nas 
igrejas de todo o Brasil, na maioria das 
denominações. Essa prática foi iniciada pelo 
jornalista Robert Raikes, em 1780, numa 
pequena cidade da Inglaterra. Juntamente 
com as aulas de alfabetização, gramática e 
matemática, ele decidiu também eninsar às 
crianças sobre Deus, através da Bíblia, 
dedicando para isso algumas horas de seus 
domingos.

A ideia foi tão boa que rapidamente se 
espalhou pelo país e depois ultrapassou 
várias fronteiras. Desde então, muitos 
cristãos podem ser beneficiados com estudos 
edificantes e transformadores. A Portas 
Abertas também realiza pelo mundo vários 
projetos de alfabetização que acabam 
servindo de ferramenta evangelística, em 
países onde o cristianismo não pode ser 
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cuidado, certas criaturas que passam por 
metamorfose arruínam aquilo que 
plantamos. A natureza delas é assim. São 
chamadas lagartas. A maioria das pessoas 
despreza essas criaturas destruidoras e 
rastejantes. Mas quando uma lagarta passa 
pela metamorfose, sua natureza se altera e ela METAMORFOSE
emerge da crisálida como uma linda 
borboleta.

“E não vos conformeis com este século, 
Nos primeiros séculos da era cristã, a mas transformai-vos pela renovação da 

borboleta era usada como símbolo da vossa mente, para que experimenteis qual 
ressurreição. A ideia era a seguinte: assim seja a boa, agradável e perfeita vontade de 
como a natureza da lagarta se transforma Deus”. ― Rm. 12:2
pelo processo da metamorfose, assim 
também aqueles que morrem em Cristo serão 
transformados de mortais para imortais pela 
ressurreição na Segunda Vinda (I Co. 
15:51―53).

Há um clube exclusivo na América, 
chamado Clube Lagarta; admite somente 
pessoas que tenham sobrevivido à queda de 
um avião, sem paraquedas, e que tenham 
vivido para contar a história. Seus membros 
creem que receberam uma segunda 
oportunidade para viver; e não é 
surpreendente que a lagarta seja o símbolo de 
sua "nova vida".

A e x p r e s s ã o  t r a d u z i d a  c o m o  
A Bíblia ensina que o povo de Deus "transformai-vos", em nosso texto, vem da 

passará por uma metamorfose por ocasião da palavra grega metamorphoo, "mudar, 
Segunda Vinda. Se quisermos experimentar transfigurar, alterar na aparência". Nossa 
essa mudança, precisamos primeiro palavra "metamorfose" é derivada dessa raiz 
experimentar a metamorfose da conversão - a grega. Uma das definições de metamorfose é 
transformação que ocorre quando o Espírito "uma mudança acentuada que tem a ver com 
Santo entra em nossa vida e nos torna novas desenvolvimento, na forma ou estrutura de 
criaturas em Cristo. Em ambos os casos, é o um animal (como uma borboleta ou rã), e que 
poder de Deus que entra em ação. Alguns ocorre após o nascimento".
chamam essa energia transformadora de "o 
poder da ressurreição" (Fl. 3:10). Todos nós Minha esposa e eu gostamos de 
precisamos desse poder hoje!jardinagem, mas a menos que tomemos 
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espiritual. É impossível amar o mundo e ao 
Pai ao mesmo tempo (Mt 6.24; Lc 16.13).

Tiago 4. 4: "A amizade do mundo" é 
adultério espiritual, infidelidade a Deus e ao 
nosso compromisso de dedicação a Ele (1 Jo 
2.15-17; Is 54.5; Jr 3.20). Significa acatar os A SANTIFICAÇÃO
pecados, os valores e os prazeres malignos 
do mundo. Deus não aceitará semelhante 
amizade (Mt 6.24), porque é um Deus zeloso Caminhando dentro dos princípios de 
(Êx 20.5; Dt 5.9). Um exemplo de amizade Deus para se conservar em santidade:
desse tipo é a participação do crente em 
sociedades secretas, que exigem juramentos, “E não vos conformeis com este 
ritos e práticas religiosas antibíblicas e mundo, mas transformai-vos pela 
comunhão com incrédulos, pois essas coisas renovação do vosso entendimento, para 
estão proibidas na Palavra de Deus (Mt 5.33-que experimenteis qual seja a boa, 
37; 2 Co 6.14). O crente não pode pertencer a agradável e perfeita vontade de Deus” ― 
tais sociedades sem transigir com a doutrina Rm.12.2
cristã (2 Pe 3.16), com os padrões divinos, 
com o princípio bíblico da separação do Devemos conformar nossa mente à 
mundo (2 Co 6.17,18) e com a sua lealdade a maneira de Deus pensar (1 Co 2.16; Fp 2.5), 
Cristo (Mt 6.24).mediante a leitura da Palavra de Deus e na 

sua meditação (Sl 119.11,148; Jo 8.31,32; 
Amar o mundo significa estar em 15.7). Devemos permitir que nossos planos, 

estreita comunhão com ele e dedicar-se aos alvos e aspirações sejam determinados pelas 
seus valores, interesses, caminhos e verdades celestiais e eternas e não por este 
prazeres. Significando ter prazer e satisfação presente século mau, profano e passageiro.
naquilo que ofende a Deus e que se opõe a 
Ele (Lc 23.35). Note, é claro, que os termos Amar o mundo corrompe nossa 
“mundo” e “terra” não são sinônimos; Deus comunhão com Deus e nos leva à destruição 

esusJ
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não proíbe o amor à terra criada, (à natureza, 
às montanhas, às florestas, etc).

Três aspectos do mundo pecaminoso 
são abertamente hostis a Deus: “A 
concupiscência da carne”, que inclui os 
desejos impuros e a busca de prazeres 
pecaminosos e a gratificação sensual (1Co 
6.18; Fp 3.19; Tg 1.14).

“A concupiscência dos olhos”, se 
refere à cobiça ou desejo descontrolado por 
coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por 
Deus, inclusive o desejo de olhar para o que dá 
prazer pecaminoso (Êx 20.17; Rm 7.7). Nesta 
era moderna, isso inclui o desejo de divertir-se 
contemplando pornografia, violência, 
impiedade e imoralidade no teatro, na 
televisão, no cinema, ou em periódicos (Gn 
3.6; Js 7.21; 2 Sm 11.2; Mt 5.28).

“A soberba da vida”,  significa o 
espí r i to  de  ar rogância ,  orgulho e  
independência autossuficiente, que não 
reconhece Deus como Senhor, nem a sua 
Palavra como autoridade suprema. Tal pessoa 
procura exaltar, glorificar e promover a si 
mesma, julgando não depender de ninguém 
(Tg 4.16).

Proposta da semana: Leia com seus 
discípulos 1 João 2 todo e deixe o Senhor falar 
com vocês!

Ajudem-me na campanha do quilo! E não se 
esqueça - quarta feira culto “Famílias fortes 
igreja poderosa”. 

 
 

 

 

,

MULHERES, AGUARDEM!
O NOSSO CULTO ESTÁ
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HORA NONA
Todas as quintas-feiras
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2ª feira – 
4ª feira – Salmos 79 / 80 / 81 - 5ª feira – Salmos 82 / 83 / 84
6ª feira – Salmos 85 / 86 / 87 - Sábado – Salmos 88 / 89 / 90

Domingo – Salmos 91 / 92 / 93
Período atual: Vigésima sétima semana

Salmos 73 / 74 / 75 - 3ª feira – Salmos 76 / 77 / 78
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delicada. Em maio, a Portas Abertas divulgou 
uma matéria que contava a história de um 
menino de apenas 6 anos que gostava de 
louvar a Deus. "Já estivemos na delegacia por 
causa de um motorista de táxi que disse aos 

CRIANÇAS CRISTÃS ASIÁTICAS SÃO policiais que meu filho vivia cantando 
PERSEGUIDAS NAS ESCOLAS músicas cristãs", disse a mãe. Confira na 

matéria Como impedir uma criança de louvar 
A professora acusou os professores e a Deus?

líderes da igreja local de extremismo 
religioso e assustou bastante as crianças com 
essas declarações; a situação da igreja na 
Ásia Central está cada vez mais delicada

Em alguns países da Ásia Central, 
crianças estão sendo perseguidas nas escolas 
por frequentarem grupos domésticos aos 
domingos, para aprender as línguas inglesa e 
russa, que são ministradas tanto para filhos de 
cristãos quanto de muçulmanos. As aulas 
proporcionam também uma oportunidade 
para alcançar seus corações através do Essa realidade tem mudado bastante 
evangelho e do amor de Cristo. Mas quando as características da igreja na Ásia Central e, 
uma das professoras da escola onde essas algumas vezes, tem prejudicado até mesmo 
crianças frequentam ficou sabendo, ela fez os eventos realizados por ela. Recentemente, 
sérias acusações e os ameaçou dizendo que, um líder cristão de outra cidade, juntamente 
se participassem dos grupos domésticos com seus colaboradores realizarão um evento 
novamente, ela informaria a polícia e o onde ocorreu um conflito com a professora. 
diretor da escola. Ela ainda enfatizou que os Ao chegarem lá, foram recepcionados por 
alunos seriam expulsos e que os cristãos apenas dois fieis, porque os demais estavam 
seriam presos. com medo de serem presos. A cada dia que 

passa o termo "cristão secreto" se torna mais 
A professora também acusou os comum entre os asiáticos e a liberdade 

professores e líderes da igreja local de religiosa é algo cada vez mais distante para 
extremismo religioso e assustou bastante as eles.
crianças com essas declarações. A situação da 
igreja na Ásia Central está cada vez mais Portas Abertas, 23 set 2016
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Corri até uma loja onde havia 
telefone. Estava fechada, claro! Então 
percebi uma luz que brilhava por trás da porta 
de uma padaria. Bati palmas, expliquei a 
emergência aos dois empregados e pedi 
permissão para usar o telefone. Eles se 
desculparam, mas eu teria que pedir licença NÃO SEJA APANHADO DE SUPRESA
ao patrão, que morava na esquina. Corri até a 
esquina. Minhas palmas devem ter causado 
mau humor no patrão, pois quando expliquei “Quando andarem dizendo: Paz e 
minha aflitiva situação e pedi licença para segurança, eis que lhes sobrevirá repentina 
usar o telefone, ele me disse com termos bem destruição, como vem a dor do parto à que 
explícitos que ninguém usaria o telefone dele está para dar à luz; e de nenhum modo 
àquela hora da noite e bateu a janela com escaparão. Mas, vós, irmãos, não estais em 
força.trevas, para que esse dia como ladrão vos 

apanhe de surpresa” I Ts. 5:3,4.

Quando nosso filho Steve nasceu, 
Vesta e eu morávamos em Manaus, junto ao 
rio Amazonas. Nossa casa situava-se nos 
arredores da cidade. O serviço de ônibus 
urbanos parava às 10 horas da noite e 
recomeçava às 4 da manhã. Não havia 
telefones por perto. Ao aproximar-se o tempo 
da chegada de Steve, consegui localizar três 
telefones cerca de um quilômetro e pouco de 

A essa altura eu estava desesperado. nossa casa, para alguma eventualidade. 
Finalmente, encontrei alguns homens que Assim mesmo, fomos apanhados de 
tinham estado bebendo até tarde e haviam surpresa.
chamado um táxi. Quando lhes expliquei a 
situação, com boa vontade me permitiram Não que não tivéssemos feito planos 
usar o táxi que haviam chamado. Quando para a chegada de Steve. Nós fizemos. Mas 
entramos no hospital, era quase tarde demais. ele não nasceu quando esperávamos que 
Steve nasceu cinco minutos depois de termos nascesse. As dores do parto começaram à 
chegado!uma e meia da madrugada. Eu me vesti e 

corri para o primeiro telefone tão rápido 
Seja quando for, a segunda vinda de quanto conseguia. Era a casa de uma parteira. 

Cristo apanhará a maioria das pessoas de Bati palmas, como era costume. Como eu 
surpresa. Você não precisa deixar que isso lhe continuasse a bater, alguns vizinhos 
aconteça, se estiver sempre pronto para o Seu acordaram e me informaram que ela estava 
retorno (Mt. 24:36-44).de férias.
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O crente não deve ter comunhão espiritual 
com aqueles que vivem o sistema iníquo do 
mundo e nem estar em conformidade com o 
sistema deste mundo (Mt 9.11), mas deve 
reprovar abertamente o pecado deles (Jo 7.7; 
Ef 5.11), deve ser sal e luz do mundo para A SANTIFICAÇÃO
eles (Mt 5.13,14), deve amá-los (Jo 3.16), e 
deve procurar ganhá-los para Cristo (Mc  
16.15; Jd 22,23).Caminhando dentro dos princípios de Deus 

para se conservar em santidade:

“E não comuniqueis com as obras 
infrutuosas das trevas, mas, antes, “Não vos prendais a um jugo desigual com 

condenai-as. 12 Porque o que eles fazem os infiéis. Pois o que há de comum entre a 
em oculto, até dizê-lo é torpe” ― Ef.5.11justiça e a injustiça? E que comunhão tem 

a luz com as trevas? E que concórdia há 
entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o 

Aquele que é em tudo leal a Cristo, não pode fiel com o infiel? E que consenso tem o 
ser neutro, nem manter silêncio quanto às templo de Deus com os ídolos? Porque vós 
"obras infrutuosas das trevas" e à sois o templo do Deus vivente, como Deus 
imoralidade. Deve sempre estar pronto a disse: Neles habitarei e entre eles andarei; 
desmascarar, repreender e denunciar o mal e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu 
em todas as suas formas. Bradar povo. Pelo que saí do meio deles, e 
sinceramente contra toda a iniquidade é odiar apartai-vos, diz o Senhor; e não toqueis 
o pecado (Hb 1.9), tomar posição com Deus nada imundo, e eu vos receberei; e eu serei 
contra o mal (Sl 94.16) e permanecer fiel a para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e 
Cristo, o qual também denunciava as obras filhas, diz o Senhor Todo-poderoso” ― 
das trevas.2Co. 6.14―18

esusJ
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Da parte do mundo, o verdadeiro cristão terá vida o que o mundo pode lhe oferecer.
tribulação (Jo 16.33), ódio (Jo 15.19), 
perseguição (Mt 5.10-12) e sofrimento em Proposta:  Leia com os discípulos 2 Timóteo 
geral (Rm 8.22,23; 1Pe 2.19-21). Satanás, 3 todo.  Deixo a seguinte pergunta: Você está 
usando as atrações do mundo, faz um esforço vivendo segundo a palavra de Deus, e seu 
incessante para destruir a vida de Deus dentro estilo de vida revela que você vive para 
do cristão (2Co 11.3; 1Pe 5.8). agradar a Deus, ou você tem deixado a 

desejar? 
O sistema deste mundo é temporário e será 
destruído por Deus (Dn 2.34,35, 44; 2Ts 1.7- Ajudem-me na campanha do quilo!
10; 1Co 7.31; 2Pe 3.10; Ap 18.2).

Não se esqueça: Quarta-feira, culto 
“Famílias fortes, igreja poderosa!”. 

“O Senhor não retarda a sua promessa,  
ainda que alguns a têm por tardia; mas é  
longânimo para convosco, não querendo 

que alguns se percam, senão que todos 
venham a arrepender-se. Mas o Dia do 

Senhor virá como o ladrão de noite, no qual 
os céus passarão com grande estrondo, e os 
elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e 

as obras que nela há se queimarão. 
Havendo, pois, de perecer todas estas 

coisas, que pessoas vos convém ser em 
santo trato e piedade, aguardando e 

apressando-vos para a vinda do Dia de 
Deus, em que os céus, em fogo, se desfarão, 
e os elementos, ardendo, se fundirão? Mas 
nós, segundo a sua promessa, aguardamos 

novos céus e nova terra, em que habita a 
justiça. Pelo que, amados, aguardando estas 

coisas, procurai que dele sejais achados 
imaculados e irrepreensíveis em paz” ― 

2Pe.3.9―14

O cristão deve estar sempre  esperando a volta 
de Jesus, mas o ímpio espera somente nesta 
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2ª feira – 
4ª feira – Salmos 100 / 101 / 102 - 5ª feira – Salmos 103 / 104 / 105
6ª feira – Salmos 106 / 107 / 108 - Sábado – Salmos 109 / 110 / 111

Domingo – Salmos 112 / 113 / 114
Período atual: Vigésima oitava semana

Salmos 94 / 95 / 96 - 3ª feira – Salmos 97 / 98 / 99
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INFORMATIVO SUA MISSÃO

velha senhora, serva do palácio há muitos 
anos, ouvindo os comentários sobre os 
preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois 

 sabia que sua jovem filha  nutria um 
sentimento de profundo amor pelo príncipe. 

A FLOR DA HONESTIDADE Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem, 
espantou-se ao saber que ela pretendia ir à 

Conta-se que por volta do ano 250 a.c, celebração, e indagou incrédula : 
na China antiga, um príncipe da região norte 
do país, estava às vésperas de ser coroado ― Minha filha, o que você fará lá? 
imperador, mas, de acordo com a lei, ele Estarão presentes todas as mais belas ricas 
deveria se casar. moças da corte. Tire esta ideia insensata da 

cabeça, eu sei que você deve estar sofrendo, 
Sabendo disso, ele resolveu fazer uma mas não torne o sofrimento uma loucura. 

"disputa" entre as moças da corte ou quem 
quer que se achasse digna de sua proposta. E a filha respondeu: 
No dia seguinte, o príncipe anunciou que 
receberia, numa celebração especial, todas as ― Não, querida mãe, não estou 
pretendentes e lançaria um desafio. Uma sofrendo e muito menos louca, eu sei que 
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islamismo como religião oficial do Estado, 
onde os cristãos enfrentam severas punições 
por sua fé. Embora haja propostas atuais para 

 mudanças na constituição, não há sinais de 
NÃO HAVERÁ MUDANÇAS PARA OS que elas alterarão a situação das minorias 
CRISTÃOS NO AZERBAIJÃO religiosas no país. 

O Azerbaijão, país que ocupa a 34ª posição na Os partidos de oposição têm criticado as 
Classificação da Perseguição Religiosa, al terações,  dizendo que são anti-
“nunca experimentou de fato a democracia”, democráticas. Entre elas a intenção de manter 
disse um dos colaboradores da Portas Abertas a presidência dentro da família do presidente 
que atua no país. “O governo é composto por Aliyev, além de aumentar o período do 
políticos autoritários e pós-comunistas. Eles mandato presidencial de 5 para 7 anos. Além 
estão em perfeita harmonia com os regimes disso, a liderança quer capacitar o atual 
do Uzbequistão (15º), Turcomenistão (19º), presidente a nomear seus vices-presidentes. 
Tajiquistão (31º) e Cazaquistão (42º)”, Além disso, ele poderá dissolver o 
oberservou ele. Em tais países prevalece o Parlamento. Portas Abertas, 30/set/2016



jamais poderei ser a escolhida, mas é minha bem como todas as outras pretendentes, cada 
oportunidade de ficar pelo menos alguns uma com uma flor mais bela do que a outra, 
momentos perto do príncipe, isto já me torna das mais variadas formas e cores. Ela estava 
feliz. admirada, nunca havia presenciado tão bela 

cena. Finalmente chega o momento esperado 
À noite, a jovem chegou ao palácio. e o príncipe observa cada uma das 

Lá estavam, de fato, todas as mais belas pretendentes com muito cuidado e atenção. 
moças, com as mais belas roupas, com as Após passar por todas, uma a uma, ele 
mais belas joias e com as mais determinadas anuncia o resultado e indica a bela jovem 
intenções. Então, finalmente, o príncipe como sua futura esposa. As pessoas presentes 
anunciou o desafio: tiveram as mais inesperadas reações. 

Ninguém compreendeu porque ele havia 
― Darei a cada uma de vocês, uma escolhido justamente aquela que nada havia 

semente. Aquela que, dentro de seis meses, cultivado. Então, calmamente o príncipe 
me trouxer a mais bela flor, será escolhida esclareceu: 
minha esposa e futura imperatriz da China. 

A proposta do príncipe não fugiu às 
profundas tradições daquele povo, que 
valorizava muito a especialidade de 
"cultivar" algo, sejam costumes, amizades, 
relacionamentos etc. O tempo passou e a 
doce jovem, como não tinha muita 
habilidade nas artes da jardinagem, cuidava 
com muita paciência e ternura a sua semente, 
pois sabia que  se a beleza da flor surgisse na 
mesma extensão de seu amor, ela não 
precisava se preocupar com o resultado. 
Passaram-se três meses e nada surgiu. A 
jovem tudo tentara, usara de todos os 
métodos que conhecia, mas nada havia ― Esta foi a única que cultivou a flor 
nascido. Dia após dia ela percebia cada vez  que a tornou digna de se tornar uma 
mais longe o seu sonho, mas cada vez mais imperatriz. A flor da honestidade, pois todas 
profundo o seu amor. Por fim, os seis meses as sementes que entreguei eram estéreis.
haviam passado e nada havia brotado. 
Consciente do seu esforço e dedicação a A honestidade é como uma flor tecida 
moça comunicou a sua mãe que,  em fios de luz, que ilumina quem a cultiva e 
independente das circunstâncias retornaria espalha claridade ao redor. Que este conto 
ao palácio, na data e hora combinadas, pois nos sirva de lição e independentemente de 
não pretendia nada além de mais alguns tudo e todas as situações vergonhosas que 
momentos na companhia do príncipe. Na nos rodeiam, possamos ser luz para aqueles 
hora marcada estava lá, com seu vaso vazio, que nos cercam.

INFORMATIVO SUA MISSÃO
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Senhor não se enquadra no que achamos 
Dele, mas somente a palavra de Deus revela 
o seu caráter e quem Ele é de fato. Dessa 
forma, ao estudarmos os atributos de Deus, 
estaremos conhecendo melhor e tendo uma 
revelação real do nosso Deus.

OS ATRIBUTOS DE DEUS

ATRIBUTOS EXCLUSIVOS DE DEUS

“Para onde me irei do teu Espírito ou para 
onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, 

Deus é onisciente — Ele sabe todas as tu aí estás; se fizer no Seol a minha cama, 
coisas (Sl 139.1-6; Salmos 147.5). Ele eis que tu ali estás também” ― Sl 139:7,8
conhece, não somente nosso procedimento, 
mas também nossos próprios pensamentos A Bíblia não procura comprovar que 
(1Sm 16.7; 1 Rs 8.39; Sl 44.21; Jr 17.9,10). Deus existe. Em vez disso, ela declara a sua 
Quando a Bíblia fala da presciência de Deus existência e apresenta numerosos atributos 
(Is 42.9; At 2.23; 1Pe 1.2), significa que Ele dele.  Muitos desses atributos são exclusivos 
conhece com precisão a condição de todas as de Deus; outros, existem em parte no ser 
coisas e de todos os acontecimentos humano, pelo fato de termos sido criados à 
praticáveis, reais, possíveis, futuros, imagem de Deus.
passados ou predestinados (1Sm 23.10-13; Jr 
38.17-20). A presciência de Deus não O que todo cristão precisa ter cuidado 
subentende determinismo filosófico. Deus é e também outras denominações precisam 
plenamente soberano para tomar decisões e vigiar, é para que não corram o risco de criar 
alterar seus propósitos no tempo e na uma ideia de Deus onde o Senhor não se 
história, segundo sua própria vontade e enquadra, pois existem pessoas que usam 
sabedoria. Noutras palavras, Deus não é parte da bíblia e desconhecem o verdadeiro 
limitado à sua própria presciência (Nm caráter do Senhor.  Assim, podem estar 
14.11-20; 2Rs 20.1-7).vivendo em uma grande mentira, pois o 

esusJ
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Conhecer Deus e seu caráter, nos promessas que havia em sua vida.  Então, 
levará a compreender melhor seus planos, José não era movido pelas circunstâncias, 
projetos e até compreender nossos mas pelas promessas, pois confiava no 
sofrimentos. Veja este texto: Senhor e em seus planos para a sua vida.

“E disse José a seus irmãos: Peço- Proposta: Leia Hebreus 11 e depois 
vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. me responda:  Qual era, para você, o segredo 

Então, disse ele: Eu sou José, vosso irmão, desses grandes homens de Deus, além da fé? 
a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, (Atenção! Observe as características 

não vos entristeçais, nem vos pese aos pessoais de cada um, como: testemunho 
vossos olhos por me haverdes vendido para pessoal, obediência etc).

cá; porque, para conservação da vida, Deus 
me enviou diante da vossa face. Porque já 

houve dois anos de fome no meio da terra, e 
ainda restam cinco anos em que não haverá 

lavoura nem sega” ― Gn 45:4―6

José, que foi lançado numa cisterna 
pelos seus irmãos, vendido como escravo e 
padeceu numa prisão, vê tudo aquilo como 
um grande plano de Deus para salvar os seus. 
O fato de José conhecer a Deus e ter 
intimidade com Ele, não o levou a uma vida de 
traumas e revoltas, mas o levou a CRIANÇAS CRISTÃS SÃO 
compreender que Deus sempre esteve no REJEITADAS NAS ESCOLAS
controle e na direção de tudo em sua vida.

A última matéria sobre o Paquistão, 6º 
José não se aproveitou da sua condição país na Classificação da Perseguição 

para se vingar; e ao contemplar seus irmãos, Religiosa, mostrou que o número de 
não ficou remoendo a lembrança dos seus refugiados paquistaneses na Tailândia 
sofrimentos, mas conservou seu coração em aumentou em 51% em relação ao ano 
Deus, pois o conhecia.  E só José sabe dos passado. A maioria enfrenta grandes 
momentos de dor e injustiça que sofreu, mas dificuldades, principalmente, por conta da 
em sua relação com o Senhor, dentro do seu perseguição aos cristãos. Uma mulher 
ser, o que o consolava e aquietava, era o fato paquistanesa, que não se identificou por 
de José conhecer a Deus e sua fidelidade, pois motivos de segurança, disse, porém, que as 
o Senhor o lembrava, a todo tempo, das crianças têm sido as mais afetadas.

 

21/out - Alex Sander Carvalho
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Ela explicou que ONGs instaladas no crianças não estão felizes e isso tem sido uma 
país fez alguns arranjos para resolver a grande pressão para todos”, explica ela. Até 
questão da educação infantil, já que as agora, a melhor solução encontrada foi enviar 
escolas do governo estão lotadas. “A questão esses alunos para escolas indianas 
é que as escolas tailandesas não estão internacionais. O valor mensal é de 3.500 
interessadas em educar os nossos estudantes. Thai baht (equivalente a 100 dólares), por 
Vemos nossos filhos sendo rejeitados por não criança. Embora esse custo seja um pouco 
compreenderem o idioma deles, pois ensinam elevado, existem organizações interessadas 
tudo em tailandês. Alguns professores já os em financiá-los, garantindo os estudos das 
colocaram para fora da sala de aula. Nossas crianças. Portas Abertas 07/out/2016.

com tanto carinho.
"NEOQEAV" era escrita no vapor 

deixado no espelho depois de um banho 
quente, onde a palavra iria reaparecer depois 

NEOQEAV (de onde surgiu) do próximo banho.
Uma vez, minha avó até desenrolou 

Meus avós já estavam casados há mais um rolo inteiro de papel higiênico para deixar 
de cinquenta anos e continuavam jogando um "NEOQEAV" na última folha e enrolou tudo 
jogo que haviam iniciado quando começaram de novo.
a namorar. Não havia limites para onde 

A regra do jogo era que um tinha que "NEOQEAV" pudesse surgir.
escrever a palavra "NEOQEAV" num lugar P e d a c i n h o s  d e  p a p e l  c o m  
inesperado para o outro encontrar e assim "NEOQEAV" rabiscado apareciam grudados 
quem a encontrasse deveria escrevê-la em no volante do carro que eles dividiam.
outro lugar e assim sucessivamente. Os bilhetes eram enfiados dentro dos 

Eles  se revezavam deixando sapatos e deixados debaixo dos travesseiros.
"NEOQEAV" escrita por toda a casa, e assim "NEOQEAV" era escrita com os 
que um a encontrava era sua vez de escondê- dedos na poeira sobre as prateleiras e nas 
la em outro local para o outro achar. cinzas da lareira. Esta misteriosa palavra 

Eles escreviam "NEOQEAV" com os tanto fazia parte da casa de meus avós quanto 
dedos no açúcar dentro do açucareiro ou no da mobília. Levou bastante tempo para eu 
pote de farinha para que o próximo que fosse passar a entender e gostar completamente 
cozinhar a achasse. Escreviam na janela deste jogo que eles jogavam. Meu ceticismo 
embaçada pelo sereno que dava para o pátio nunca me deixou acreditar em um único e 
onde minha avó nos dava pudim que ela fazia verdadeiro amor, que possa ser realmente 



puro e duradouro. Como sempre, vovô estava com ela a 
Porém, eu nunca duvidei do amor cada momento.

entre meus avós. Ele a confortava no quarto amarelo 
Este amor era profundo. Era mais do deles, que ele havia pintado dessa cor para 

que um jogo de diversão, era um modo de que ela ficasse sempre rodeada da luz do sol, 
vida. mesmo quando ela não tivesse forças para 

Seu relacionamento era baseado em sair.
devoção e uma afeição apaixonada, igual as O câncer agora estava de novo 
quais nem todo mundo tem a sorte de atacando seu corpo.
experimentar. O vovô e a vovó ficavam de Com a ajuda de uma bengala e a mão 
mãos dadas sempre que podiam. firme do meu avô, eles iam à igreja toda 

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

Vovó partiu.
"NEOQEAV" foi gravada em 

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

Quando os amigos começaram a ir 
Roubavam beijos um do outro sempre embora, minhas tias, tios, primos e outras 

que se batiam um contra outro naquela pessoas da família se juntaram e ficaram ao 
cozinha tão pequena. Eles conseguiam redor da vovó pela última vez.
terminar a frase incompleta do outro e todo Vovô ficou bem junto do caixão da 
dia resolviam juntos as palavras cruzadas do vovó e, num suspiro bem profundo, começou 
jornal. Minha avó cochichava para mim a cantar para ela.
dizendo o quanto meu avô era bonito, como Através de suas lágrimas e pesar, a 
ele havia se tornado um velho bonito e música surgiu como uma canção de ninar que 
charmoso. vinha bem de dentro de seu ser. Me sentindo 

Ela se gabava de dizer que sabia como muito triste, nunca vou me esquecer daquele 
pegar os namorados mais bonitos. momento. Porque eu sabia que mesmo sem 

Antes de cada refeição eles se ainda poder entender completamente a 
reverenciavam e davam graças a Deus e profundeza daquele amor, eu tinha tido o 
bênçãos aos presentes por sermos uma privilégio de testemunhar a beleza sem igual 
família maravilhosa, para continuarmos que aquilo representava.
sempre unidos e com boa sorte. Aposto que a esta altura você deve 

Mas uma nuvem escura surgiu na vida estar se perguntando:
de meus avós: minha avó tinha câncer de "Mas o que NEOQEAV significa?"
mama. A doença tinha primeiro aparecido Nunca Esqueça O Quanto Eu Amo 
dez anos antes. Você
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ATRIBUTOS EXCLUSIVOS DE DEUS (2)

Deus é onipresente — Ele está presente em 
todos os lugares a um só tempo. O salmista 
afirma que, não importa para onde formos, 
Deus está ali (Sl 139.7-12; Jr 23.23,24; At 
17.27,28); Deus observa tudo quanto 
fazemos.

O filho de Deus não pode jamais ficar fora do 
alcance dos cuidados do Pai, da sua direção e 
da sua força sustentadora. Ele está conosco 
em todas as situações e em tudo quanto o 
presente e o futuro nos reservam. Deus rege 
de modo criador e ativo o desenvolvimento 
da vida humana. Ele pessoalmente zela pela 
criancinha desde o momento da sua 
concepção. Sua atenção por um feto 
compreende um plano para a sua vida. Por 
essa razão, Deus tem o aborto como um 
homicídio.

Deus não nos traz à esta vida sem um 
propósito.

Provavelmente, a declaração sobre os dias 
que nos estão determinados refira-se ao 
nosso tempo de vida na terra, geralmente 
setenta ou oitenta anos (ver Sl 90.10), 
embora uma pessoa possa morrer antes disso 
(Jó 22.16; Pv 10.27; Ec 7.17).  O tempo 
mencionado neste salmo refere-se não 
somente aos dias de uma pessoa, mas 
também ao plano de Deus para a nossa vida 
como um todo. No seu plano, Deus não está 
querendo que alguns se percam, mas que 
todos venham a arrepender-se (2 Pe 3.9; 1 
Tm 2.4). Portanto, a intenção de Deus é que 
aceitemos Jesus como nosso Senhor e 
Salvador, e façamos a sua vontade numa vida 
dedicada a seu serviço.

Proposta: gostaria que o líder e seus 
discípulos fizessem um plano de vida 
perfeito para um personagem criado por 
vocês, desde a concepção. Isso é, planejem 
um casal perfeito, descrevam como 
deveriam ser essas pessoas a um nível de 
perfeição; projetem como deveria ser a 
gravidez deste personagem, com nome e 
tudo; depois projetem uma infância 
maravilhosa e uma vida maravilhosa até a 
velhice, com um plano de salvação e tudo o 
mais.  Depois, leiam Genesis 37 todo, 39 e 40 
(não leia o 38).  Depois, cada um contará a 

esusJ

__________________________________________________________________
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SEGUNDAS-FEIRAS	-	20h	Seminário	EETAD

QUARTAS-FEIRAS	-	20h	Culto	de	Estudos	Bíblicos

DOMINGOS	-	09h	Programa	de	Qualidade	de	Vida	/

Culto	de	Celebração	–	19h30
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PÁGINA	02

AGENDA
SEMANAL

sua própria história, bem resumida, bem 
rápido, e depois responda: Deus poderá te dar 
a mesma vitória que deu a José, mediante ao 
estilo de vida que você leva, sua fé, seu amor a 
Deus e sua fidelidade? (1 João 1: 1 ao 7). 

A FESTA  (PARTE 01)

A Festa dos Tabernáculos tinha como 
objetivo fazer o povo se lembrar do tempo em 
que morou em tendas, durante a peregrinação 
pelo deserto, e que Deus o sustentou ali, após 
havê-lo tirado da escravidão no Egito (Lv 
23:33-43). Nesta festa, toda a região próxima 
a Jerusalém ficava coberta de cabanas ou 
tendas feitas de ramos de árvores, daí o nome 
hebraico sucot. Todos os israelitas moravam 
ali durante aqueles dias. Eram também 
conhecida como Festa da Colheita, Festa da 
Sega, Festa das Cabanas. Comemorada no 
sétimo mês do calendário judaico, cinco dias 
após o Dia da Expiação, ela prosseguia por 
sete dias, e no oitavo havia uma reunião 
solene (Ex 23:16 e 17; 34:22) Era realizada 
logo após o povo de Deus colher o trigo e 
recolher os frutos próprios da estação, e em 
memória à provisão divina, que nunca faltou, 
mesmo nos momentos mais difíceis que o 
povo viveu no deserto (Lv 23:43). Era a 
festividade mais alegre de Israel, quando o 
povo se divertia mais, pois os corações 
estavam repletos de contentamento pelos 
cuidados de Deus.

É tão difícil quando há alguém 
desempregado na nossa família, não é 
mesmo? As pessoas ficam tristes e 
preocupadas, pensando: “como vamos 
comprar as coisas para comer?”, “e as outras 
coisas que precisamos, como vamos fazer?” 
Jesus nos ensinou que não devemos andar 
preocupados com estas coisas, mas buscar a 
Deus em primeiro lugar, pois é Ele quem nos 
dá o que precisamos. Vamos ler o texto que 
mostra o que Jesus ensinou (leitura do texto: 
Mateus 6:25-34. Dirigente, peça que os 
meninos leiam os versículos ímpares e as 
meninas os pares)

Devemos todos os dias agradecer a 
Deus pela comida e pela roupa, porque Ele 
sustenta e cuida da nossa família.

UMA FESTA PARA ATIVAR A 
LEMBRANÇA

Sabem por que era chamada Festa dos 
Tabernáculos? A palavra Tabernáculo quer 
dizer habitação portátil, ou seja, que podia ser 
levada de um lugar para o outro. Durante os 
dias dessa festa, cada família deveria armar 
uma tenda ou barraca, e se hospedar ali. Essas 
tendas eram chamadas sucá (tenda). Por isso, 
em hebraico, essa festa era chamada sucot.

Do que vocês acham que eram feitas as 
tendas para essa festa? Elas eram feitas de 
galhos de árvores, folhas de palmeiras e 
outras plantas. Que tendas diferentes! Essas 
tendas ou barracas eram para os israelitas se 
lembrassem do tempo em que moravam em 
tendas, enquanto viajaram por 40 anos, pelo 
deserto até a Terra Prometida.

____________________________________________________________________

TABERNÁCULOS
____________________________________________________________________



2ª	feira	–	Salmos	129	/	130	/	131	-	3ª	feira	–	Salmos	132	/	133	/	134
4ª	feira	–	Salmos	135	/	136	/	137	-	5ª	feira	–	Salmos	138	/	139	/	140
6ª	feira	–	Salmos	141	/	142	/	143	-	Sábado	–	Salmos	144	/	145	/	146

Domingo	–	Salmos	147	/	148	/	149	/	150
Período	atual:	Trigésima	semana

PÁGINA	03

DEVOCIONAL
SEMANAL

INFORMATIVO	SUA	MISSÃO

A Festa dos Tabernáculos era um 
grande acampamento, com tendas bem 
diferentes. Devia ser uma aventura passar 
uma semana morando em tendas assim. 
Quem ali já acampou em tendas (barracas)? 
Legal, não é?

Mas, uma coisa é a gente passar um fim 
de semana acampado numa barraca, outra 
bem diferente é morar em barracas durante 40 
anos, viajando daqui para ali. Essa 
experiência deve ter sido bem difícil.

Em Dt 8:2-5 está escrito que, apesar 
dos sofrimentos, o Senhor havia sustentado o 
Seu povo em todas as suas necessidades e que 
o povo havia aprendido muitas lições.

A Festa dos Tabernáculos também 
deveria ajudar as pessoas que nasceram 
durante o tempo que o povo esteve viajando 
pelo deserto e aquelas que nasceram depois a 
saber como era morar em tendas, dependendo 
de Deus para tudo: ter comida, proteção, 
saber para onde deveria se mudar, etc.

Lembrar o cuidado e a proteção de 
Deus é importante para nós, hoje, também, 
pois nos ajuda a ter esperança quando vierem 
dias difíceis (Leia Lm 3:21) Por isso, quero 
que cada um de vocês escreva o seu 
memorial, ou seja, escreva num caderninho 
tudo que vier a sua memória (lembrança) 
sobre o que Deus tem feito por você, e as 
experiências que tem tido com Ele. Procure, 
cada dia, se lembrar de alguma coisa que 
aconteceu na sua vida que mostre o cuidado 
de Deus. Escreva essas lembranças para que 
elas não se percam e, para que, quando você 
voltar a lê-las possa agradecer a deus e ter 
esperança de contar mais vezes a Sua ajuda.

UMA FESTA PARA ATIVAR A 
GRATIDÃO

Além de ativar as lembranças, a Festa 
dos Tabernáculos ativava a gratidão, porque 
acontecia após a colheita de cereais e dos 
frutos. Vocês se lembram o que o povo comia 
no deserto? Ah! O maná e, às vezes, as 
codornizes. Mas, depois que já estava na 
Terra Prometida, o povo colhia trigo para 
fazer pão, colhia uvas, azeitonas, figos, 
romãs, tâmaras, etc. Já pensaram a alegria do 
povo com todos esses alimentos?!

Nessa festa, o povo levava muitas 
ofertas ao Senhor, e muitos animais eram 
sacrificados no Templo. Nas noites havia 
banquetes, danças, cânticos e muita alegria 
mesmo. Como eles eram agradecidos a Deus!
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REFLEXÃO
__________________________________________________________________

O QUE É O AMOR? 

Numa sala de aula haviam várias crianças. 
Quando uma delas perguntou à professora: 

— Professora, o que é o amor? 

A professora sentiu que a criança merecia 
uma resposta à altura da pergunta inteligente 
que fizera. Como já estava na hora do recreio, 
pediu para que cada aluno desse uma volta 
pelo pátio da escola e que trouxesse o que 
mais despertasse nele o sentimento de amor. 
As crianças saíram apressadas e ao voltarem 
a professora disse: 

— Quero que cada um mostre o que trouxe 
consigo. 

A primeira criança disse: 

— Eu trouxe esta flor, não é linda? 

A segunda criança falou: 

— Eu trouxe esta borboleta. Veja o 
colorido de suas asas, vou colocá-la em 
minha coleção. 

A terceira criança completou: 

— Eu trouxe este filhote de passarinho. 
Ele havia caído do ninho junto com outro 
irmão. Não é uma gracinha? 

E assim as crianças foram se colocando. 
Terminada a exposição a professora notou 
que havia uma criança que tinha ficado 

quieta o tempo todo. Ela estava vermelha de 
vergonha, pois nada havia trazido. A 
professora se dirigiu a ela e perguntou: 

— Meu bem, porque você nada trouxe? 

E a criança timidamente respondeu: 

— Desculpe professora. Vi a flor e senti o 
seu perfume, pensei em arrancá-la, mas 
preferi deixá-la para que seu perfume 
exalasse por mais tempo. Vi também a 
borboleta, leve, colorida! Ela parecia tão 
feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi 
também o passarinho caído entre as folhas, 
mas ao subir na árvore notei o olhar triste de 
sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. 
Portanto professora, trago comigo o perfume 
da flor, a sensação de liberdade da borboleta e 
a gratidão que senti nos olhos da mãe do 
passarinho. Como posso mostrar o que 
trouxe? 

A professora agradeceu a criança e lhe deu 
nota máxima, pois ela fora a única que 
percebera que só podemos trazer o amor no 
coração e não em nada físico.

Nós , homens e mulheres somos como 
aquelas crianças temos que levar vantagem 
em tudo, não importa a dor que ou a quem 
causamos, sejam nos negócios, no 
supermercado, com um vizinho, no trânsito, 
buscamos sempre a nota máxima da 
esperteza e da "eu fiz, eu aconteci, eu, eu, 
eu... Lembre-se que Deus lhe deu o mais puro 
dos sentimentos e o mais nobre de todos os 
dons, tire a nota máxima na escola da vida, 
aos olhos dEle. Jesus um dia falou "em 
verdade vos digo que quem não receber o 
reino de Deus como criança, de maneira 
nenhuma entrará nele" (Mc 10:15).
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