AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos
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Pr. Paulo Pereira

MISSÃO DESAFIO

Os homens responderam: "Viemos da parte do centurião
Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado
por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o
chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para
dizer". Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia
seguinte Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o
acompanharam. Atos 10:22,23 (Leia todo capítulo)
DESAFIO: Realize um culto em uma casa onde habitem pessoas
não cristãs. Ore por elas e vá até elas. Fale do amor de Deus
debaixo da unção da oração e do jejum. Durante a semana gaste
tempo cobrindo-as de oração.

Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os dias uma primícia
do seu tempo para o Senhor: 25 minutos de oração (1% de 24hs)
e 1 minuto de oferta pelo crescimento espiritual da igreja, pela
unidade da igreja, pela minha vida e família, pastores da igreja e
famílias, presbíteros, diáconos e os ministérios da igreja. Por
favor, vamos entrar nesta grande campanha!

FELIZ 2017
I N F O R M AT I V O A M A I - V O S
EDIÇÃO 635 - 01 DE JANEIRO DE 2017
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(A SATURNÁLIA ROMANA)

VERDADES
SOBRE
O NATAL
OUTROS COSTUMES PAGÃOS, NO NATAL:
GUIRLANDA, VELAS, PAPAI NOEL

mentiras. Porém, ao chegar o Natal, eles
mesmos se encarregam de contar-lhes a
mentira de “Papai-Noel”, dos “Reis Magos” e
do “Menino Deus”! Por isso não é de se
estranhar que, ao chegarem à idade adulta,
também creiam que Deus é um mero mito.
Certo menino, sentindo-se tristemente
desiludido ao conhecer a verdade acerca de
Papai Noel, comentou a um amiguinho: “Sim,
também vou me informar acerca do tal Jesus
Cristo!” É cristão ensinar às crianças mitos e
mentiras? Deus disse: “… nem mentireis,
nem usareis de falsidade cada um com o seu
próximo;” (Lev 19:11). Ainda que à mente
humana pareça bem e justificado, Deus,
porém, disse:”Há um caminho que parece
direito ao homem, mas o seu fim são os
caminhos da morte.” (Prov 16:25).
Estudados os fatos, vemos com assombro
que o costume de celebrar o Natal, em
realidade, não é costume cristão mas, sim,
pagão. Ele constitui um dos caminhos da
Babilônia no qual o mundo tem caído!

A GUIRLANDA (coroa verde adornada com
fitas e bolas coloridas) que enfeita as portas
de tantos lares é de origem pagã. Dela disse
Frederick J. Haskins em seu livro “Answer to
Q u e s t i o n s ” ( Re s p o s t a s a A l g u m a s
Perguntas): “[A guirlanda] remonta aos
costumes pagãos de adornar edifícios e
lugares de adoração para a festividade que se
celebrava ao mesmo tempo do [atual] Natal.
A árvore de Natal vem do Egito e sua origem é
anterior à era Cristã.”
Também as VELAS, símbolo tradicional do
Natal, são uma velha tradição pagã, pois se
acendiam ao ocaso para reanimar ao deus
sol, quando este se extinguia para dar lugar à
noite.
PAPAI NOEL é lenda baseada em Nicolau,
bispo católico do século 5o. A Enciclopédia
Britânica, 11ª edição, vol. 19, páginas 648649, diz: “São Nicolau, o bispo de Mira, santo
venerado pelos gregos e latinos em 6 de
dezembro… conta-se uma lenda segundo a
O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE A ÁRVORE DE
qual presenteava ocultamente a três filhas
NATAL?
de um homem pobre… deu origem ao
costume de dar em secreto na véspera do dia
As falsas religiões sempre utilizaram a
de São Nicolau (6 de dezembro), data que
madeira, bem como as árvores, com fins de
depois foi transferida para o dia de Natal. Daí
idolatria:
a associação do Natal com São Nicolau…”
“Sacrificam sobre os cumes dos montes, e
Os pais castigam a seus filhos por dizerem
queimam incenso sobre os outeiros, debaixo
Comunidade Amai-vos - CNPJ 01.075-135/0001-89

do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua
sombra; por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas
noras adulteram.” (Os 4:13)
“Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do SENHOR
teu Deus, que fizeres para ti.” (Deut 16:21)
Essas árvores ou pedaços de madeira serviam para
adoração e culto doméstico. O pinheiro símbolo natalino
possui a mesma conotação.
É BÍBLICA A TROCA DE PRESENTES? Biblioteca Sacra, vol.
12, páginas 153-155: “A troca de presentes entre amigos é
característico tanto do Natal como da Saturnália, e os
cristãos seguramente a copiaram dos pagãos, como o
demonstra com clareza o conselho de Tertuliano”.
O costume de trocar presentes com amigos e parentes
durante a época natalina não tem absolutamente nada a
ver com o cristianismo! Ele não celebra o nascimento de
Jesus Cristo nem O honra! (Suponhamos que alguma
pessoa que você estima está aniversariando. Você a
honraria comprando presentes para os seus próprios
amigos??… Omitiria a pessoa a quem deveria honrar??…
Não parece absurdo deste ponto de vista?!…)
Contudo, isto é precisamente o que as pessoas fazem em
todo o mundo. Observam um dia em que Cristo não nasceu,
gastando muito dinheiro em presentes para parentes e
amigos. Porém, anos de experiência nos ensinam que os
cristãos confessos se esquecem de dar o que deviam, a
Cristo e a Sua obra, no mês de dezembro. Este é o mês em
que mais sofre a obra de Deus. Aparentemente as pessoas
estão tão ocupadas trocando presentes natalinos que não
se lembram de Cristo nem de Sua obra. Depois, durante
janeiro a fevereiro, tratam de recuperar tudo o que
gastaram no Natal, de modo que muitos, no que se refere
ao apoio que dão a Cristo e Sua obra, não voltam à
normalidade até março.
Vejamos o que diz a Bíblia em Mateus 2:1,11 com respeito
aos presentes que levaram os magos quando Jesus nasceu:
“E, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do
rei Herodes, eis que uns magoSvieram do oriente a
Jerusalém, … E, entrando na CASA, acharam o menino com
Maria sua mãe e, prostrando-se, O adoraram; e abrindo os
seus tesouros, ofertaram-LHE dádivas: ouro, incenso e
mirra.”
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PLANO DE
LEITURA
2ª feira – Ezequiel 38, 39 e 40
3ª feira – Ezequiel 41, 42 e 43
4ª feira – Ezequiel 44, 45 e 46
5ª feira – Ezequiel 47 e 48
6ª feira – Daniel 01, 02, 03 e 04
Sábado – Daniel 05, 06, 07 e 08
Domingo – Daniel 09, 10, 11 e 12
Período atual:
Quadragésima primeira semana

ANIVERSÁRIOS
01/jan - Izabela Nunes
08/jan - Pr. Roberto Ricardo
10/jan - Acelina de Almeida
12/jan - Ronan Alves
13/jan - Letícia Perez
14/jan - Cristiane Machado
17/jan - Wagner Velasco
23/jan - Pr. Adalberto Ricardo
27/jan - Jardel de Souza
29/jan - Marcio Jotha “Tête”
31/jan - Pra. Tânia Pereira

ALUNOS DA EETAD

Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

As aulas retornam amanhã, por
favor, procurar Pra. Ana Cláudia
para fazer as provas atrasadas
e para pagamento da última
apostila do ciclo.
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CARÁTER
Andemos dignamente, como em pleno dia,
não em orgias e bebedices, não em
impudicícias e dissoluções, não em
contendas e ciúmes; mas revesti-vos do
Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a
carne, no tocante às suas concupiscências.
Rom. 13:13 e 14.
Enquanto eu cursava a faculdade, Walter B.
Clark era o preceptor dos rapazes. Certa
noite, enquanto dirigia o culto, ele disse: "O
caráter é aquilo que você é no escuro." Ele
poderia ter acrescentado: "E também o que
você é de dia, quando acha que ninguém está
olhando."
Vários anos atrás, John Gosson se dirigia de
moto a uma oficina de carros em Syracuse,
Nova Iorque. Ele havia lido o anúncio de uma
Honda; queria dar uma olhadinha e, quem
sabe, comprá-la.

Sem que ele o percebesse, o vento abriu o
bolso de sua jaqueta, que continha 7.500
dólares - suas economias dos últimos sete
anos.
As notas se espalharam pela rodovia. Os
motoristas que passavam, pararam e se
serviram daquela "chuva de dinheiro". Um
motorista honesto, que conseguiu recolher
3.120 dólares, devolveu-os a Gosson. Outro,
contudo, acrescentou um insulto ao dano,
não apenas por ficar com o dinheiro que
havia recolhido, mas ainda mandando ao
infeliz jovem um cartão postal ofensivo, no
qual se gabava de ter passado "férias pagas"
na Califórnia.
O cartão dizia: "Eu me senti no sétimo céu,
juntando e guardando aquele 'troquinho' na
rodovia, o qual, segundo descobri, pertencia
a você."

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos
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UMA VIDA DE ORAÇÃO

“Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e
meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço:
Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e
disse: Não há nada. Então, disse ele: Torna lá sete vezes. E
sucedeu que, à sétima vez, disse: Eis aqui uma pequena
nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então,
disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce,
para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os
céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande
chuva; e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel”.
1Rs 18.42b-45

A oração é uma comunicação entre os crentes e o Senhor. Além
de palavras como “oração” e “orar”, essa atividade é descrita
como invocar a Deus (Sl 17.6). Invocar o nome do Senhor (Gn
4.26), clamar ao Senhor (Sl 3.4), levantar nossa alma ao Senhor
(Sl 25.1), buscar ao Senhor (Is 55.6), aproximar-se do trono da
graça com confiança (Hb 4.16) e chegar perto de Deus (Hb
10.22).

I N F O R M AT I V O A M A I - V O S
EDIÇÃO 636 - 08 DE JANEIRO DE 2017
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MOTIVOS PARA A ORAÇÃO

cura física em resposta à “oração da fé”
(Tg5.14,15).

A Bíblia apresenta motivos claros para o povo
de Deus orar. Antes de tudo, Deus ordena
que o crente ore. O mandamento para
orarmos vem através dos salmistas
(1Cr16.11), dos profetas (Is 55.6; Am 5.4,6),
dos apóstolos (Ef 6.17,18; Cl 4.2; 1Ts 5.17) e
do próprio Senhor Jesus (Mt 26.41; Lc 18.1;
Jo 16.24). Deus aspira à comunhão conosco;
mediante a oração.
A oração é o elo que carecemos para
recebermos as bênçãos de Deus o seu poder
e o cumprimento das suas promessas.
Numerosas passagens bíblicas ilustram esse
princípio. Jesus, por exemplo, prometeu aos
seus seguidores que receberiam o Espírito
Santo se perseverassem em pedir, buscar e
bater à porta do seu Pai celestial (Lc 11.5-13).
Por isso, depois da ascensão de Jesus, seus
seguidores reunidos permaneceram em
constante oração no cenáculo (At 1.14) até o
Espírito Santo ser derramado com poder
(At1.8) no dia de Pentecostes (At 2.1-4).
Quando os apóstolos se reuniram após
serem libertos da prisão pelas autoridades
judaicas, oraram fervorosamente para o
Espírito Santo lhes conceder ousadia e
autoridade divina para falarem a palavra
Dele. “E, tendo eles orado, moveu-se o lugar
em que estavam reunidos; e todos foram
cheios do Espírito Santo e anunciavam com
ousadia a palavra de Deus” (At 4.31).

1. Você crê que quando você ora, Deus ouve e
pode te abençoar? (Marcos 11: 20 a 26).
2. Que tal começar uma vida mais íntima com
o Senhor? O que você acha que precisa ser
feito? Sabe como Deus agiria com você?
(Lucas 15; 22 a 24).
3. Você tem alguma experiência com oração?
Pode testemunhar?
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos
os dias uma primícias do seu tempo para o
Senhor (25 minutos de oração 1% de 24hs e 1
minuto de oferta pelo crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
família, pastores da igreja e famílias,
presbíteros, diáconos e os ministérios da
igreja). Por favor, vamos entrar nesta grande
campanha!
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MINUTOS
.

O apóstolo Paulo frequentemente pedia
oração em seu próprio favor, sabendo que a
sua obra não prosperaria se os crentes
nãoorassem por ele (Rm 15.30-32; 2Co 1.11;
Ef 6.18, 20).

QUE PODEM MUDAR
A HISTÓRIA DE
UMA IGREJA.
ABRACE ESSA
IDEIA.

Tiago declara que o crente pode receber a
Comunidade Amai-vos - CNPJ 01.075-135/0001-89
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PLANO DE
LEITURA

CAZAQUISTÃO
As fontes de perseguição que mais afetam os cristãos no
Cazaquistão são o governo ditatorial e radical e extremismo
islâmico em menor grau. A ditadura radical no Cazaquistão
é um produto do passado comunista e, portanto, emergiu
da opressão comunista e pós-comunista, embora a
ideologia do comunismo esteja morta e enterrada no país
há muitos anos. Apesar de estar na mesma posição na
Classificação da Perseguição Religiosa em relação ao ano
passado, o país teve um aumento significativo na violência,
devido ao também crescente controle que o regime exerce
sobre todos os cidadãos.
Três questões dominam o Cazaquistão no momento: a
sucessão do presidente Nazarbayev, a sua minoria russa
considerável, e as centenas de cidadãos cazaques que se
juntaram aos muçulmanos radicais no Oriente Médio. A
pressão aumentou sobre os cristãos, especialmente na
própria comunidade, no país e órgãos públicos e na igreja
tradicional. A perseguição é especialmente grave quando
diz respeito a ex-muçulmanos convertidos ao cristianismo
e é exercida, principalmente, pela família e comunidade.
O regime no Cazaquistão está trabalhando constantemente
para aumentar seu controle sobre toda a sociedade,
usando a ameaça do islamismo radical para restringir ainda
mais a liberdade. A liberdade religiosa é restrita pela nova
legislação, e tudo isso colabora para um agravamento da
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

2ª feira – Ozéias 01, 02, 03
3ª feira – Ozéias 04, 05 e 06
4ª feira – Ozéias 07, 08 e 09
5ª feira – Ozéias 10, 11 e 12
6ª feira – Ozéias 13 e 14
Sábado – Joel 01, 02 e 03
Domingo – Amós 01, 02 e 03
Período atual:
Quadragésima segunda semana
situação da minoria cristã,
trazendo perspectivas futuras
preocupantes.A Portas Abertas
fornece ajuda aos cristãos que
são presos ou excluídos de suas
famílias e comunidades, ou até
mesmo privados de meios de
subsistência e emprego por
causa de sua fé em Jesus.
Também é oferecida ajuda por
meio de distribuição de
literatura cristã, treinamento
bíblico, formação de jovens e
crianças e ajuda médica. Além da
atuação dos Ministérios de
Mulheres e de Presença.
"É claro que é difícil, mas todo
sacrifício para manter a igreja de
pé é válido, porque é pelo nome
de Cristo que estamos aqui.
Vamo s mantê- lo s s emp re
informados sobre tudo o que
e stá a co nte c e n d o . M u i to
obrigado, Portas Abertas. Deus é
fiel." Azim, líder cristão cazaque.
Portas Abertas, dados de 2016.
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PRATA
REFINADA

“Vai sentar-se, como o purificador de prata,
vigiando com atenção, até que todo o
refugo tenha sido queimado. Purificará os
levitas, os servos de Deus, e os limpará
como se limpa o ouro e a prata. Assim, eles
servirão a Deus com corações puros”
Ml. 3:3
A parte de trás de objetos feitos com prata da
melhor qualidade em geral traz estampada a
palavra "sterling" (esterlina). Você sabe
como se originou a palavra "esterlina"?
Segundo Walter de Pinchebek, que viveu por
volta do ano 1300, havia na cidade de Hanse,
no norte da Alemanha, um estabelecimento
mercantil chamado Easterling. Os sócios
dessa firma eram reconhecidos como sendo
tão íntegros em suas transações, que
receberam privilégios especiais no comércio
e nos bancos. Os comerciantes da filial
inglesa dessa firma obtiveram permissão
para cunhar moedas com seu próprio nome.
Essas moedas eram cunhadas com a palavra
"Easterling". Compunham-se de 92,2% de
prata e menos de 8% de liga (esta última era
necessária para evitar que a prata se

desgastasse muito rapidamente). Por fim, a
palavra Easterling foi encurtada para
"sterling" (esterlina) e daí em diante toda
prata que atinge essas especificações passou
a ser marcada como esterlina.
No verso de hoje, o Senhor é retratado como
refinador de metais preciosos. Os
refinadores de ouro e prata dos tempos
bíblicos são descritos como estando
assentados diante de uma fornalha,
observando atentamente o processo de
purificação, para que nada se perdesse do
precioso metal (ver Isa. 1:25). Para que o
resultado fosse o melhor, o refinador não
aplicava calor de mais nem de menos.
Quando o minério chegava ao ponto de
fundir-se, a escória era removida sem
danificar o precioso metal.
Deus frequentemente usa provas que
parecem "ardentes" para refinar o nosso
caráter. Como o salmista diz: "Tu nos
colocaste no fogo para nos purificar, como se
faz com a prata." Sal. 66:10 (A Bíblia Viva).
"Esterlina" está para a prata assim como
"cristão" deve estar para o caráter.

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00

ALIMENTO
1X3
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

UMA VIDA DE ORAÇÃO

Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

Deus, no seu plano de salvação da humanidade, estabeleceu que
os crentes sejam seus cooperadores no processo da redenção.
Em certo sentido, Deus se limita às orações santas, de fé e
incessantes do seu povo.
Obs.: Pela a oração, a igreja torna o impossível possível e
transforma coisas naturais em sobrenaturais, pois orar não é um
ato religioso, mas um ato de intimidade. Só os íntimos do Senhor
acreditam no poder da oração, e assim desfrutam dos seus
poderosos efeitos. (Pbp).
Além disso, a oração deve ser feita em nome de Jesus. O próprio
Jesus expressou esse princípio ao dizer: “E tudo quanto pedirdes
em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei” (Jo
14.13,14). Nossas orações devem ser feitas em harmonia com a
pessoa, caráter e vontade de nosso Senhor (Jo 14.13).

I N F O R M AT I V O A M A I - V O S
EDIÇÃO 637 - 15 DE JANEIRO DE 2017
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A oração em nome de Cristo abrange pelo
menos duas coisas: Primeiro, orar em
harmonia com sua pessoa, caráter e vontade;
segundo, orar com fé em Cristo, na sua
autoridade e com o fim de glorificar tanto o
Pai como o Filho (At 3.16). Orar realmente em
nome de Jesus, equivale a dizer que Ele
ouvirá qualquer oração como Ele mesmo
oraria. Não há limite para o poder da oração
quando ela é dirigida a Jesus ou ao Pai com fé
e conforme a sua vontade (Mt 17.20).
O que te impede de se tornar mais íntimo do
Senhor? (Romanos 8. 31 ao 39)
Você tem problemas de aceitação? O que a
palavra Pai significa para você? (Mateus 6. 9
ao 13)

É importante na oração ter um coração
limpo; então, como está o seu coração?
(salmos 24. 1 ao 6)
Obs. Líder, faça um programa de oração com
seus discípulos, com metas e propósitos.
Inclua conquistas de almas e tudo o que for
justo aos olhos de Deus.
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos
os dias uma primícia do seu tempo para o
Senhor (25 minutos de oração = 1% de 24h e
1 minuto de oferta) pelo crescimento
espiritual da igreja, unidade da igreja, pela
minha vida e família, pastores da igreja e
família, presbíteros, diáconos e os
ministérios da igreja. Por favor, vamos entrar
nesta grande campanha!

PLANO DE
LEITURA

IÊMEN

2ª feira – Amós 04, 05 e 06
3ª feira – Amós 07, 08 e 09
4ª feira – Obadias
5ª feira – Jonas 01 e 02
6ª feira – Jonas 03 e 04
Sábado – Miquéias 01, 02 e 03
Domingo – Miquéias 04, 05 e 06
Período atual:
Quadragésima terceira semana

País dividido entre tribos, o Iêmen vive em uma complexa e
devastadora guerra entre várias frentes mulçumanas. A nação
passa por violência e turbulência política desde 2012, quando o
ex-presidente foi expulso. Grupos militantes sunitas, como AlQaeda e Estado Islâmico, usam o caos para ganhar território e
impor suas regras. Enquanto isso, o Iêmen enfrenta uma
terrível crise humanitária: 80% da população precisam de
alguma forma de assistência humanitária e mais da metade

dela é carente de alimentação
estima-se que mais de um
milhão de crianças sofram
desnutrição aguda isso torna
a crise de fome do Iêmen uma
das piores do mundo. A
pressão sobre os cristãos está
em um nível extremo e
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aumentou consideravelmente em
comparação com o mesmo período do
último ano. O alto nível de pressão é
justificado pela guerra e porque muitos
cristãos estrangeiros e migrantes deixaram
no país. Consequentemente, somente os
cristãos locais foram abordados na pesquisa
e são os que experimentam os mais altos
níveis de perseguição, já que eles são em sua
maioria convertidos do islamismo, portanto,
particularmente vulneráveis. Contudo,
relatórios mostram que nunca tantos
mulçumanos se converteram ao
cristianismo.
A perseguição - A constituição declara que o
islã é a religião oficial do Estado e a sharia é a
base da legislação. Dessa forma, todos os
iemenitas são considerados muçulmanos.
Em um contexto de guerra, a influência do
ex tremismo islâmico tem crescido
consideravelmente. Grupos como o Estado
Islâmico e Al-Qaeda movimentam a opressão
islâmica direcionada a cristãos.

Além desse fator, a sociedade tribal
permanece forte, isso reafirma a prática de
anciãos tribais em aplicar a lei e a justiça de
acordo com suas tradições islâmicas,
independentemente do que a constituição
ou governo dizem. Leis tribais proíbem, por
exemplo, que membros deixem a tribo ou
que mulheres se casem com cristãos. As
punições incluem violência física e morte.

3

risco de até mesmo ser violentados e morrer
por causa de sua nova fé. Mulheres podem
ser forçadas a se casar ou permanecerem em
prisão domiciliar. O incidente anticristão
mais grave foi um ataque a um asilo em que
16 pessoas morreram e um líder cristão foi
sequestrado.
A igreja - Fragilizada, a igreja no Iêmen tem
raízes históricas antigas. No século 4 d.C.,
tanto o cristianismo como o judaísmo
chegaram ao país. A região foi ocupada pelos
etíopes na primeira parte desse século. Em
630, o islã foi introduzido na região e uma
série de califas árabes governaram o Iêmen,
herança que permanece até hoje.
Atualmente, há três igrejas oficiais, duas
católicas e uma anglicana, para os milhares
de cristãos estrangeiros ou migrantes,
principalmente etíopes que vivem no país.
Entretanto, muitos estrangeiros ocidentais
deixaram o país por razões de segurança.
Evangelizar muçulmanos é uma prática ilegal,
assim, o Iêmen é um dos países menos
evangelizados do mundo. Por esse motivo, a
comunidade cristã é bem reduzida e os
poucos seguidores de Jesus vivem com medo
de serem descobertos ou expostos
publicamente. O número de cristãos exmuçulmanos iemenitas é estimado em
algumas centenas, e precisam se reunir em
secreto. Treinamentos bíblicos, bem como a
publicação e importação de Bíblias em árabe
são praticamente impossíveis.

Todos os cristãos são ameaçados pela
sociedade islâmica no país e, em particular,
A igreja precisa de oração para permanecer
por grupos extremistas. Isso naturalmente
firme na fé em Jesus e esse é o trabalho
afasta cristãos de tornar sua fé conhecida
principal da Portas Abertas no Iêmen, para
publicamente, uma vez que a conversão é
que Deus use sua igreja pequena e secreta
considerada ilegal. Cristãos de origem
como um instrumento do grande e
muçulmana são conhecidos por trazer
imensurável amor de Deus e da paz de Cristo
vergonha à família e à comunidade e correm
para essa nação turbulenta.
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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A RESPOSTA DE DEUS
AO DESALENTO

Pouco depois dessa experiência no alto do
monte, entretanto, Elias encontrou-se
atolado no lamaçal do desalento. Como se
pode explicar essa mudança de estado de
ânimo? Seria possível que, após ter o Senhor
atuado tão poderosamente através dele,
Elias começasse a pensar que o poder para
fazer todas aquelas coisas era seu próprio?
Ou estaria simplesmente passando por uma
reação natural ao esforço físico depois de
correr do Carmelo até Jezreel? Ou teria sido
um caso de autopiedade devido à ingratidão
de Acabe e Jezabel?
Seja qual for o motivo, gosto da maneira
como Deus lidou com Seu desalentado servo.
Você recorda: Ele falou com Elias no Monte
Horebe, numa voz tranqüila e suave.
Posso imaginar Deus colocando o braço em
torno de Elias e dizendo: - O que é que você

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

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6
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Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
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terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00
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ORAR SEGUNDO A VONTADE DO SENHOR
Jesus fala de uma fé que pode remover montanhas, operar
milagres e curas, e realizar grandes coisas para Deus. Que fé é
esta de que Jesus fala?
(1) A fé genuína é uma fé eficaz que produz resultados: nada vos
será impossível.
(2) Esta fé não é uma crença, como uma força ou poder, mas fé
em Deus (Mc 11.22).
(3) Esta fé é uma obra de Deus que tem lugar no coração do
cristão (Fp 2.13; Mc 9.24). É a plena certeza que Deus transmite
aos nossos corações, de que nossa oração é respondida (Mc
11.23).
Esta fé é criada interiormente no crente, pelo Espírito Santo. Não
podemos produzi-la em nós mesmos apenas por meio das
nossas mentes (Rm 12.3).
(4) Uma vez que esta fé em Deus é um dom que Cristo comunica
ao nosso coração, importa-nos estar unidos a Jesus e à sua
Palavra, e sermos mais consagrados a Ele (Rm 10.17; Fp 3.8-14).
Dependemos Dele para tudo: "Sem mim nada podereis fazer" (Jo
15.5; Jo 3.27; Hb 4.16; 7.25). Noutras palavras, devemos buscar a
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Cristo, que é o autor e o consumador da nossa
fé (Hb 12.2).
A real presença de Cristo conosco e a nossa
obediência à sua Palavra são a origem e o
segredo da fé (9.21; Jo 15.7).
(5) A verdadeira fé opera sob o controle de
Deus. Ele no-la concede à base do seu amor,
sabedoria, graça e propósito soberano, para a
execução da sua vontade e como expressão
do seu amor por nós. Não deve ser usada
egoisticamente para nosso próprio proveito
(Tg 4.3).
1. Você já orou pedindo fé ao Senhor? (Efésios
2: 4 ao 8)
2. Você tem alguma experiência de fé através
da oração? (Tiago 1:6)
3. Você já estabeleceu metas e propósitos nos
quais você foi atendido? (1 Tessalonicenses 5:
15 ao 19)
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias a primícia do seu tempo para o Senhor
(25 minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
de minha família, pastores da igreja e suas
famílias, presbíteros, diáconos e pelos
ministérios da igreja. Por favor, vamos entrar
nesta grande campanha!

PLANO DE
LEITURA
2ª feira – Miquéias 06
3ª feira – Naum 01, 02 e 03
4ª feira – Habacuque 01, 02 e 03
5ª feira – Sofonias 01, 02 e 03
6ª feira – Ageu 01 e 02
Sábado – Zacarias 01, 02 e 03
Domingo – Zacarias 04, 05 e 06
Período atual:
Quadragésima quarta semana

LÍBIA

Localizado no Norte da África, o país está
submerso em um conflito e caos que
envolveram a nação desde que o regime do
ditador Muammar Gadaffi foi derrubado.
Desde então, a Líbia vive em estado de
anarquia com grupos militantes controlando
diferentes partes do país.
A situação de perseguição na Líbia é
alimentada pela situação de anarquia no país,
pelo conflito violento oriundos de milícias
islâmicas e dos laços tribais fortes, resultando
na perseguição de cristãos ex-muçulmanos e
de cristãos históricos. A pressão sobre os
cristãos está em um nível extremo e
aumentou consideravelmente em
comparação com a Lista Mundial da
Perseguição de 2016, principalmente no
âmbito comunitário.
Hoje, nenhuma forma de evangelismo ou de
missões é permitida no país. Somente as
comunidades de estrangeiros estão
autorizadas a participar de reuniões de igrejas
cristãs e, mesmo assim, são vigiadas. Os líbios
cristãos não participam por medo de serem
observados, traídos, presos ou até mesmo
mortos.
A igreja - O cristianismo está presente na Líbia
desde os tempos do Novo Testamento. A
tradição cristã aponta que Simão de Cirene,
que ajudou a carregar a cruz de Jesus, era da
região que hoje é conhecida como a Líbia. A
própria Bíblia cita que os líbios estavam
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presentes no dia de Pentecostes, em
Jerusalém. Mas o tempo passou e, com o
surgimento do islã nessa região, a igreja foi
quase esquecida. No início da Segunda Guerra
Mundial, todos os missionários protestantes
foram expulsos do país, não retornando até
1946. Portas Abertas estima que haja cerca de
500 mil estrangeiros residindo num país onde
97% da população são muçulmanos sunitas.
A perseguição - Em uma sociedade tão
conservadora como a líbia, cristãos exmuçulmanos são rejeitados por membros da
família. Por causa da opressão causada pela
intolerância da sociedade e dos parentes, os
cristãos quase não se atrevem a informar aos
outros sobre sua nova fé. Inclusive, por causa
disso, muitos fogem de sua terra natal.
Devido ao governo enfraquecido, um grande
número de milícias, com agendas religiosas e
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não religiosas, entre eles o Estado Islâmico e
os salafistas, agem com impunidade no país.
Elas têm como alvo os grupos mais
vulneráveis, como os cristãos. A presença
delas cria uma cultura de medo que restringe
a liberdade religiosa e de expressão.
A vida em uma comunidade cristã é difícil
para os cidadãos líbios. Os trabalhadores
estrangeiros podem se reunir, mas também
enfrentam riscos de segurança. Importar
literatura cristã em árabe continua
estritamente proibido, assim como o
evangelismo. Esse é outro fator que suprime
o crescimento da igreja local. No período da
elaboração desta Lista, ocorreram três
grandes incidentes violentos contra cristãos,
que fazem parte de um padrão estrutural de
sequestro e assassinato de estrangeiros
cristãos. Portas Abertas, dados de 2017

PEIXE FRESCO
Os japoneses sempre adoraram peixe fresco.
Porém, as águas perto do Japão não produzem
muitos peixes há décadas. Assim, para
alimentar a sua população, os japoneses
aumentaram o tamanho dos navios
pesqueiros e começaram a pescar mais longe
do que nunca. Quanto mais longe os
pescadores iam, mais tempo levava para o
peixe chegar. Se a viagem de volta levasse mais

do que alguns dias, o peixe já não era mais
fresco. E os japoneses não gostaram do gosto
destes peixes.
Para resolver este problema, as empresas de
pesca instalaram congeladores em seus
barcos. Eles pescavam e congelavam os
peixes em alto-mar. Os congeladores
permitiram que os pesqueiros fossem mais
longe e ficassem em alto mar por muito mais
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tempo. Os japoneses conseguiram notar a
diferença entre peixe fresco e peixe
congelado e, é claro, eles não gostaram do
peixe congelado. Entretanto, o peixe
congelado tornou os preços mais baixos.
Então, as empresas de pesca instalaram
tanques de peixe nos navios pesqueiros. Eles
podiam pescar e enfiar esses peixes nos
tanques, como "sardinhas". Depois de certo
tempo, pela falta de espaço, eles paravam de
se debater e não se moviam mais. Eles
chegavam vivos, porém cansados e abatidos.
Infelizmente, os japoneses ainda podiam
notar a diferença do gosto. Por não se
mexerem por dias, os peixes perdiam o gosto
de frescor. Os consumidores japoneses
preferiam o gosto de peixe fresco e não o
gosto de peixe apático.
Como os japoneses resolveram este
problema? Como eles conseguiram trazer ao
Japão peixes com gosto de puro frescor? Se
você estivesse dando consultoria para a
empresa de pesca, o que você
recomendaria? Antes da resposta, leia o que
vem abaixo:
Quando as pessoas atingem seus objetivos
tais como: quando encontram uma
namorada maravilhosa, quando começam
com sucesso numa empresa nova, quando
pagam todas as suas dívidas, ou o que quer
que seja, elas podem perder as suas paixões.
Elas podem começar a pensar que não
precisam mais trabalhar tanto, então,
relaxam. Elas passam pelo mesmo problema
dos ganhadores de loteria, que gastam todo
seu dinheiro, o mesmo problema de
herdeiros, que nunca crescem, e de donasde-casa, entediadas, que ficam dependentes
de remédios de tarja preta. Para esses
problemas, inclusive no caso dos peixes dos

japoneses, a solução é bem simples.
L. Ron Hubbard observou, no começo dos
anos 50: "O homem progride,
estranhamente, somente perante a um
ambiente desafiador". Quanto mais
inteligente, persistente e competitivo você é,
mais você gosta de um bom problema. Se
seus desafios estão de um tamanho correto e
você consegue, passo a passo, conquistar
esses desafios, você fica muito feliz. Você
pensa em seus desafios e se sente com mais
energia. Você fica animado e com vontade de
tentar novas soluções. Você se diverte. Você
fica vivo!
Para conservar o gosto de peixe fresco, as
empresas de pesca japonesas ainda colocam
os peixes dentro de tanques, nos seus barcos.
Mas, eles também adicionam um pequeno
tubarão em cada tanque. O tubarão come
alguns peixes, mas a maioria dos peixes
chega "muito vivo". E fresco no
desembarque. Tudo porque os peixes são
desafiados, lá nos tanques.
Portanto, como norma de vida, ao invés de
evitar desafios, pule dentro deles. Massacreos. Curta o jogo. Se seus desafios são muito
grandes e numerosos, não desista, se
reorganize!
Busque mais determinação, mais
conhecimento e mais ajuda. Se você
alcançou seus objetivos, coloque objetivos
maiores. Uma vez que suas necessidades
pessoais ou familiares forem atingidas, vá ao
encontro dos objetivos do seu grupo, da
sociedade e, até mesmo, da humanidade.
Crie seu sucesso pessoal e não se acomode
nele. Você tem recursos, habilidades e
destrezas para fazer a diferença. Ponha um
tubarão no seu tanque em 2017 e veja quão
longe você realmente pode chegar.
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ORAR SEGUNDO A VONTADE DO SENHOR

1Jo 5 - 14 E esta é a confiança que temos nele: que, se pedirmos
alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 15 E, se
sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que
alcançaremos as petições que lhe fizemos.

A oração só poderá ser eficaz se feita segundo a perfeita vontade de
Deus. “E esta é a confiança que temos nele: que, se pedirmos
alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve” (1Jo 5.14). Uma
das petições da oração modelo de Jesus, o Pai Nosso, confirma esse
fato: “Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu” (Mt
6.10; Lc 11.2; note a oração do próprio Jesus no Getsêmani, Mt
26.42). Em muitos casos, sabemos qual é a vontade de Deus, porque
Ele no-la revelou na Bíblia. Podemos ter certeza que será eficaz toda
oração realmente baseada nas promessas de Deus, constantes na
sua Palavra. Elias tinha certeza de que o Deus de Israel atenderia a
sua oração por meio do fogo e, posteriormente, da chuva, porque
recebera a palavra profética do Senhor e estava plenamente seguro
de que nenhum deus pagão era maior ou mais poderoso do que o
Senhor Deus de Israel. Não somente devemos orar segundo a
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vontade de Deus, mas também devemos estar
dentro da vontade de Deus, para que Ele nos
ouça e atenda. Deus nos dará as coisas que
pedimos, somente se buscarmos em primeiro
lugar o seu reino e a sua justiça (leia por favor
Mt 6.33).
A q u e l e s q u e s e g u e m a C r i sto s ã o
conclamados a buscar acima de tudo o mais, o
reino de Deus e a sua justiça. O verbo buscar
subentende estar continuamente ocupado na
busca de alguma coisa, ou fazendo um esforço
vigoroso e diligente para obter algo (MT.
13.45). Cristo menciona dois objetos da nossa
busca:
(1) O Reino de Deus - devemos buscar
diligentemente a demonstração da soberania
e do poder de Deus em nossa vida e em nossas
reuniões. Devemos orar para que o reino de
Deus se manifeste no grandioso poder do
Espírito Santo para salvar os pecadores, para
destruir a influência demoníaca, para curar os
enfermos e para engrandecer o nome do
Senhor Jesus.
(2) Sua justiça - com a ajuda do Espírito Santo,
devemos procurar obedecer aos
mandamentos de Cristo, ter a sua justiça,

ANIVERSÁRIOS
(A SATURNÁLIA ROMANA)

22/fev - Aguimar Nunes
25/fev - Janete Neves

20/fev - Manassés Neves
28/fev - Pr. Marco Aurélio Garcia
04/fev - Maycon Pimenta
26/fev - Mônica Pinheiro
27/fev - Rosângela do Amaral
26/fev - Soraya Carvalho

permanecer separados do mundo e
demonstrar o seu amor para com todos (leia
Fp 2.12,13).
Perguntas:
1. Quando você ora, você procura saber se a
sua oração está no centro da vontade de Deus,
para que você não fique frustrado? (Romanos
12.2)
2. Quando você ora, você pede a Deus para
que Ele faça a vontade Dele e não a sua, como
Jesus?
3. Você já orou segundo a vontade de Deus? (2
Pedro 3. 9 e Efésios 5. 14 ao 17)
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias a primícia do seu tempo para o Senhor
(25 minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
de minha família, pastores da igreja e suas
famílias, presbíteros, diáconos e pelos
ministérios da igreja. Por favor, vamos entrar
nesta grande campanha!
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MINUTOS
.

QUE PODEM MUDAR
A HISTÓRIA DE
UMA IGREJA.
ABRACE ESSA
IDEIA.
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PLANO DE
LEITURA

NIGÉRIA

A perseguição religiosa no país é alarmante. O presidente
tem intenção de lutar contra o Boko Haram, que tem sido
responsável por grande parte da violência contra os cristãos
nos últimos anos. Mas o governo parece relutante em
responder à contínua violência contra os cristãos na região
do Cinturão Médio causada pelos pastores de cabras
muçulmanos hausa-fulanis.
Mais de 10 mil pessoas já foram mortas pelo extremismo
islâmico. Em um ano, as mortes no norte da Nigéria
aumentaram 62%. Mais de 2,3 milhões de pessoas estão
deslocadas e mais de 13 mil igrejas foram abandonadas,
fechadas, destruídas ou queimadas. O sequestro de cerca
de 270 meninas de uma escola numa vila do Chibok em abril
de 2014 também marcou o histórico de perseguição
religiosa do país. Recentemente, em outubro de 2016, 21
delas foram libertadas. Um pouco antes, em maio do
mesmo ano, outras duas meninas também haviam sido
soltas.
A igreja - A Nigéria é um país federal com maioria cristã nos
estados do sul e maioria muçulmana nos estados do norte.
Doze estados instituíram a lei islâmica (sharia) parcialmente
ou totalmente desde 1999. No geral, a pressão sobre os
cristãos no norte está em um nível muito elevado e vem
aumentando.
Todos os cristãos no norte do país, principalmente os exmuçulmanos, enfrentam uma enorme pressão para
renunciar a fé. Todos têm seu acesso restrito aos recursos
da comunidade.
O maior perseguidor na Nigéria é o grupo extremista Boko
Haram. Acredita-se que o grupo tenha sido instaurado após
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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2ª feira – Zacarias 07, 08 e 09
3ª feira – Zacarias 10, 11 e 12
4ª feira – Zacarias 13 e 14
5ª feira – Malaquias 01
6ª feira – Malaquias 02
Sábado – Malaquias 03
Domingo – Malaquias 04
Período atual:
Quadragésima quinta semana
os muçulmanos discordarem da
presença de um presidente
cristão, Goodluck Jonathan,
e l e i t o e m 2 0 1 1 . L í d e re s
islâmicos e insurgentes
prometeram, na época, tornar
seu governo impossível.
Em 29 de maio de 2015,
Muhammadu Buhari tomou
posse como presidente. Em seu
discurso de inauguração, ele
prometeu trazer "mais
prosperidade" para o país e
combater a corrupção e a
insurgência liderada por Boko
Haram, que ele descreveu como
"um grupo estúpido e sem Deus,
que está tão longe do islã quanto
se pode pensar".
Paralelo a isso, um círculo
vicioso de violência na região do
Cinturão Médio da Nigéria está
ocorrendo sob a sombra do
Boko Haram: os ataques
perpetrados por pastores e
colonos muçulmanos hausafulanis teriam levado milhares
de cristãos à morte. Centenas de
igrejas e propriedades foram
alvejadas e destruídas.
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A NAMORADEIRA SINCERA
Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de
Deus e quem é o que te pede: Dá-Me de
beber, tu Lhe pedirias, e Ele te daria água
viva. S. João 4:10.
É meio-dia, provavelmente no fim de
dezembro do ano 28 d.C. ou início de janeiro
de 29 d.C. Jesus, que estivera viajando a pé
com os discípulos, escolhe um velho poço
junto ao qual sentar-Se. Enquanto Ele
descansa, os discípulos vão a uma aldeia
próxima de Sicar para comprar alimento.
Jesus olha para o vale na direção da aldeia, e
vê que se aproxima uma mulher com um
cântaro de água sobre o ombro.
As mulheres no Oriente Médio geralmente
não buscam água nas horas mais quentes do
dia. Talvez ela esteja vindo ao meio-dia
porque se preocupa menos com os raios
quentes do sol do que com os olhares
fulminantes de suas irmãs mais respeitáveis.
Quando ela chega ao poço, Jesus lhe pede
um pouco de água. A resposta dela é um
tanto atrevida, talvez até galanteadora:
"Como, sendo Tu judeu, pedes de beber a

mim que sou mulher samaritana?" S. João
4:9. Se ela está querendo "paquerar", Jesus
não cai no seu jogo. Em vez disso, leva o
assunto para um plano espiritual.

"Se conheceras o dom de Deus..." Jesus usa
essa expressão com um sentido enigmático,
para despertar a curiosidade da mulher. O
que Ele quer dizer é: "Se você soubesse quem
sou..." Afinal de contas, Ele é o Dom de Deus
ao mundo (ver S. João 3:16). Sua manobra
funciona! O interesse da mulher é
despertado. Então, pouco a pouco, Jesus
revela cuidadosamente os segredos daquela
vida de vergonha.
A mulher tenta fugir das embaraçadoras
revelações, mudando o rumo da conversa
para uma discussão teológica, mas Jesus
ergue o tema para um nível mais elevado.
Novamente em sintonia, a mulher
reconhece: "Eu sei... que há de vir o
Messias...; quando Ele vier nos anunciará
todas as coisas." Verso 25. Essa é a
oportunidade áurea de Jesus. Indo direto ao
ponto, Ele diz: "Eu o sou, Eu que falo
contigo." Verso 26.
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ORAR SEGUNDO A VONTADE DO SENHOR

1João 3. 21 ao 24 - Amados, se o nosso coração não nos condena,
temos confiança para com Deus; e qualquer coisa que lhe
pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus
mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu
mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus
Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E
aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E
nisto conhecemos que ele está em nós: pelo Espírito que nos tem
dado.

O apóstolo João declara que “qualquer coisa que lhe pedirmos, dele
a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e
fazemos o que é agradável à sua vista” (1Jo 3.22 ). Obedecer aos
mandamentos de Deus, amá-lo e agradá-lo são condições prévias
indispensáveis para termos resposta às orações. Tiago ao escrever
que a oração do justo é eficaz, refere-se tanto à pessoa que foi
justificada pela fé em Cristo, quanto à pessoa que está a viver uma
vida reta, obediente e temente a Deus tal qual o profeta Elias (Tg
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5.16-18; Sl 34.13,14). O antigo testamento
acentua este mesmo ensino.
Deus tornou claro que as orações de Moisés
pelos israelitas eram eficazes por causa do seu
relacionamento obediente com o Senhor e da
sua lealdade a Ele (Êx 33.17). Por outro lado, o
salmista declara que se abrigarmos o pecado
em nossa vida, o Senhor não atenderá as
nossas orações (Sl 66.18; ler Tg 4.5).

Eis a razão principal porque o Senhor não
atendia as orações dos israelitas idólatras e
ímpios (Is 1.15). Mas se o povo de Deus
arrepender-se e voltar-se dos seus caminhos
ímpios, o Senhor promete voltar a atendê-lo,
perdoar seus pecados e sarar a sua terra (2 Cr
7.14; cf. 6.36-39; Lc 18.14). Note que a oração
do sumo sacerdote pelo perdão dos pecados
dos israelitas, no Dia da Expiação, não seria
atendida se antes o seu próprio estado
pecaminoso não fosse purific ado (ler Êx 26.33
).
Hoje, muitos cristãos deixam de receber o
fruto das suas orações, porque oram sem fé e
sem convicção, uma vez que não têm uma
intimidade real com o Senhor, pois carregam
no coração mágoas e ressentimentos,
estando entulhados de questões mal
resolvidas, porque vivem falando mal dos
outros e cheios de crises, criadas pelas suas
próprias enfermidades. Então, se alguém
está vivendo dessa forma, orem por uma
libertação antes de apresentar as suas
necessidades.

1. Como está o seu coração? Você é uma
pessoa livre para que suas orações cheguem
ao trono do Pai? (João 8. 33 ao 37)

3. Quando você ora, você crê que sua oração
está sendo direcionada ao Senhor, isto é, ao
Deus vivo e todo poderoso, ou você fala sem
um direcionamento verdadeiro? Você adora
antes de orar? (João 4. 24)
Obs. Aprenda a orar de forma racional, de
modo a ter certeza que o verdadeiro Deus vivo
esteja realmente conectado com você. Mas
para que isso aconteça, é necessário começar
toda oração com um bom período de
adoração.
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias a primícia do seu tempo para o Senhor
(25 minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
de minha família, pastores da igreja e suas
famílias, presbíteros, diáconos e pelos
ministérios da igreja. Por favor, vamos entrar
nesta grande campanha!

25

MINUTOS
.

QUE PODEM MUDAR
A HISTÓRIA DE
UMA IGREJA.
ABRACE ESSA
IDEIA.

ANIVERSÁRIOS
(A SATURNÁLIA ROMANA)

2. Você tem vivido dentro dos princípios da
palavra? (João 14. 12 ao 17)

23/fev - Lázaro Santos

19/fev - Karina da Silva Antunes
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PLANO DE
LEITURA

MALDIVAS

A república das Maldivas tem a imagem de ser um destino
paradisíaco de férias. No entanto, o país segue uma forma
rígida do islã e enfrenta sérias dificuldades com a
instabilidade política na nação. Praticante do islamismo
conservador, as Maldivas afirmam que sua população é
100% muçulmana, e se orgulha disso. Qualquer tentativa de
mudar essa estatística é punível de prisão e/ou multa. A
Portas Abertas pede oração aos cristãos do mundo todo
para a pequena igreja nas Maldivas e nos países vizinhos.
Devido a seu tamanho e ao monitoramento rigoroso do
governo, cristãos não podem entrar em contato com outros
e, portanto, anseiam por alimento espiritual e comunhão.
A principal fonte de perseguição aos cristãos nas Maldivas é
a opressão islâmica em conjunto com a paranoia ditatorial
do governo. De maneira geral, relacionada ao ano de 2015,
a pressão aos cristãos em 2016 permaneceu em um nível
extremo. As autoridades não têm mostrado qualquer sinal
de que garantirá liberdade a minorias religiosas ou a
qualquer outro desvio perceptível do islã. Apesar de ter sido
um país budista por séculos, comerciantes muçulmanos
trouxeram o islã para as Maldivas no século 12 e a influência
sunita é cada dia maior. Lá, a Bíblia completa na língua local
dhivehi não está disponível. A importação de literatura
cristã é oficialmente proibida. Segundo notícias, mesmo os
turistas têm problemas em simplesmente levar ao país sua
própria Bíblia. Ao entrar nas Maldivas, turistas têm de
preencher um formulário que pergunta se estão trazendo
"bens são proibidos ou sujeitos à restrição, como material
religioso". A vida diária da igreja (comunhão, trabalho com

Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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2ª feira – Mateus 01, 02 e 03
3ª feira – Mateus 04, 05 e 06
4ª feira – Mateus 07, 08 e 09
5ª feira – Mateus 10, 11 e 12
6ª feira – Mateus 13, 14 e 15
Sábado – Mateus 16, 17 e 18
Domingo – Mateus 19, 20 e 21
Período atual:
Quadragésima sexta semana
jovens, evangelismo, reuniões) é
impossível para os cristãos
maldivos. Os poucos vivem
escondidos e lutam contra
problemas sociais como a
toxicodependência, comum na
sociedade maldiva. A Portas
Abertas relata que há apenas
alguns milhares de cristãos no
país e por motivos de segurança
n ã o é p o s s í v e l fo r n e c e r
informações detalhadas sobre a
igreja local. O apoio tem sido
feito por meio da oração e de
projetos de advocacia.
A pressão é resultado
principalmente da opressão
islâmica, ativa em todas as
esferas da vida e ligada ao
entendimento de que todo
maldivo deve ser muçulmano.
Sabendo das consequências de
ser seguidora de Cristo, a igreja
maldiva se reúne de forma
subterrânea. A Constituição
estabelece que um não
muçulmano não pode se tornar
um cidadão das Maldivas.
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O CUSTO DAS CONVICÇÕES
Sam Houston, general e estadista texano,
ficou conhecido por defender causas
impopulares, mesmo que o custo fosse
elevado. Numa época em que era impopular
defender os índios americanos, ele foi a
Washington como membro de uma
delegação dos "Cherokees" para queixar-se
ao governo das práticas corruptas dos
agentes indigenistas. Opôs-se à escravatura
numa época em que era impopular fazer isso.
No dia 18 de março de 1861, foi deposto
como governador de Estado porque se
opunha à secessão e recusou-se a jurar
lealdade à Confederação.

Duas semanas mais tarde, no discurso a uma
multidão que clamava por seu sangue,
Houston declarou: "Sempre tive como regra
invariável na minha vida não formar
nenhuma opinião ou dar veredicto sobre
qualquer grande questão pública antes de
ouvir e considerar cuidadosa e
imparcialmente todas as evidências..., e,
uma vez tendo assumido minha posição,
nenhum temor da condenação popular me
poderá induzir a modificá-la. Nunca permiti
que o clamor, a paixão, o preconceito ou a

egoísta ambição popular me induzissem a
mudar uma opinião ou um veredicto que
minha consciência e razão tenham formado e
considerado justos.

"A Vox Populi nem sempre é a voz de Deus,
pois quando os demagogos e líderes políticos
egoístas conseguem excitar o preconceito do
público e silenciar a voz da razão, pode-se
ouvir o clamor popular 'Crucifica-O, crucificaO!' A Vox Populi torna-se então a voz do
diabo."
Essas palavras foram destemidas, mas
observe que, antes de tomar uma posição
c o n s c i e n c i o s a , H o u st o n p ro c u rava
assegurar-se de que estava ao lado da
justiça.
Defender o que é correto freqüentemente
desperta oposição e perseguição. Hoje em
dia é popular ser cristão, mas pode não
continuar sendo assim. Para você e para mim
vem a pergunta: "Estão certas as convicções
de minha consciência? Estão em harmonia
com a Palavra de Deus?" Se estiverem,
apeguemo-nos a elas, seja qual for o preço.
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Pr. Paulo Pereira

ORAR SEGUNDO A VONTADE DO SENHOR
Por favor leiam os textos de referência:

Finalmente, para uma oração eficaz, precisamos ser perseverantes.
É essa a lição principal da parábola da viúva inoportuna (Lc 18.1-7).
A instrução de Jesus: “Pedi... buscai... batei”, ensina a perseverança
na oração (Mt 7.7,8).
O apóstolo Paulo também nos exorta à perseverança na oração
(Colossenses 4. 2 ; 1 Ts 5.17).
Os santos do Antigo Testamento também reconheciam esse
princípio. Por exemplo, foi somente enquanto Moisés perseverava
em oração com suas mãos erguidas a Deus, que os israelitas
venciam na batalha contra os amalequitas ( Êx 17.11).
Depois de Elias receber a palavra profética de que ia chover, ele
continuou em oração até a chuva começar a cair (1 Reis 18. 41 ao
46).
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Numa ocasião anterior, esse grande profeta
orou com insistência e fervor, para Deus
devolver a vida ao filho morto da viúva de
Sarepta, até que sua oração foi atendida (1
Reis 17. 17-23).
Amados discípulos, fomos comissionados
para uma grande missão, que só pelo poder
da oração é que teremos a experiência de ver
os resultados. Através da perseverança é que
cresceremos nesta grande proposta.
1. Você desiste fácil das coisas? (1 Coríntios 15
. 58)
2. Você é perseverante em suas orações? (1

Tessalonicenses 5. 17)
3. Você tem como meta de oração a vida de
outras pessoas e suas necessidades, além das
suas necessidades pessoais? (gálatas 6. 2 ao
10)
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias a primícia do seu tempo para o Senhor
(25 minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
de minha família, pastores da igreja e suas
famílias, presbíteros, diáconos e pelos
ministérios da igreja. Por favor, vamos entrar
nesta grande campanha!

ARÁBIA
SAUDITA
A Arábia Saudita é o berço do islã e abriga os
dois santuários mais sagrados da religião, em
Meca e Medina. Os cristãos enfrentam a
perseguição extrema, mas houve uma ligeira
diminuição no nível de violência em relação
ao ano passado.
A sharia continua sendo a base da
Constituição, logo, se converter a qualquer
outra crença que não seja o islã é um crime
punível com a morte. Existem duas categorias
de cristãos: a primeira é composta por
estrangeiros (normalmente ocidentais) e

imigrantes (originários de países de baixa e
média renda, como Índia, Filipinas e África); a
segunda é por ex-muçulmanos.
A revolução da internet fez aumentar o
número de convertidos ao cristianismo. Esses
novos cristãos fazem parte de uma geração
mais ousada em compartilhar sua nova fé. Há
uma distância crescente entre a grande
população de jovens sauditas e os monarcas
mais velhos. A cultura juvenil está mudando
sob a influência da TV via satélite e das mídias
sociais.
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A Arábia Saudita é o único país do mundo
onde oficialmente é proibido haver igrejas.
Existe uma opressão islâmica misturada ao
antagonismo étnico, principalmente pela
rivalidade entre alguns grupos extremistas, o
que atinge o ambiente social dos cristãos.
Todos os sauditas são considerados
muçulmanos e, para as famílias tradicionais,
u m a c o nv e rs ã o a o c r i st i a n i s m o é
considerada uma vergonha e um escândalo.
Por isso, existem poucos ex-muçulmanos no
país, e, na maioria das vezes, vivem a sua fé
em absoluto sigilo. Muitos deles se
converteram por meio de programas cristãos
via TV e outras mídias depois que tiveram
sonhos ou visões com Jesus Cristo.
Materiais cristãos são adquiridos via
internet, mas é uma opção perigosa, porque
o governo controla todos os veículos de
comunicação. Fora da igreja clandestina, os
árabes são assediados até mesmo no
ambiente de trabalho quando sua fé é
conhecida. Hoje, a adoração cristã pública é
proibida na Arábia Saudita.
A situação global de perseguição é
caracterizada pela forte pressão social e
governamental sobre os cidadãos, que são
praticamente obrigados a ser muçulmanos
desde o nascimento.
Desta vez, houve menos registros de
violência em comparação ao ano passado e
também um número menor de presos e de
invasão em encontros cristãos. Embora o
governo saudita esteja combatendo a
militância islâmica em nível nacional, para
evitar uma ameaça ao reino da família real,
isso não muda os fatos da perseguição.
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discretamente em pequenos grupos na
maioria das grandes cidades, o que muitas
vezes é permitido, mas alguns foram presos. A
pressão sobre eles também acontece, embora
seja num nível menor.
A curto prazo, não é de se esperar por grandes
mudanças. Em sua previsão anual, a Economist
Intelligence Unit, observa que o jovem vicepríncipe Mohammed bin Salman afrouxou as
restrições sociais que afetavam a juventude.
Os jovens, especialmente as mulheres,
desejam mais liberdade e não querem ser
restringidos pela polícia religiosa. A inclusão
das mulheres nas eleições é um legado do
falecido rei Abdullah e um passo à frente nesse
sentido.
A luta com o Irã pelo poder na região deve
dominar a agenda externa saudita. As severas
restrições religiosas típicas no contexto da
perseguição no país parecem intactas e
continuarão atingindo as minorias religiosas,
principalmente os cristãos. Em geral, a
expectativa é de que esse cenário permaneça o
mesmo.

PLANO DE
LEITURA
2ª feira – Mateus 22, 23 e 24
3ª feira – Mateus 25 e 26
4ª feira – Mateus 27 e 28
5ª feira – Marcos 01, 02 e 03
6ª feira – Marcos 04, 05 e 06
Sábado – Marcos 07, 08 e 09
Domingo – Marcos 10, 11 e 12
Período atual:
Quadragésima sétima semana

Os cristãos estrangeiros encontram-se
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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CORAGEM
DIANTE
DA DERROTA
Tendo ali [em Roma] os irmãos ouvido
notícias nossas, vieram ao nosso encontro
até à Praça de Ápio e às Três Vendas.
Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a
Deus, sentiu-se mais animado.
Atos 28:15.
Quando Lucas escreveu essas palavras a
respeito de Paulo, este se encontrava a
caminho de Roma, onde enfrentaria
possivelmente a execução pelas mãos de um
imperador brutal e excêntrico - Nero.
Paulo, contudo, não temia essa
possibilidade. Em vez disso, contemplando
as primícias de uma abundante colheita de
almas, deu graças a Deus e sentiu-se
animado.
O mundo necessita de mais almas corajosas
como Paulo.
Durante os negros dias de junho de 1940,
Winston Churchill, primeiro-ministro da Grã-

Bretanha, voou até à sede temporária do
governo francês em Tours e esforçou-se para
incentivar seus hesitantes aliados a
continuarem a resistência contra o
holocausto nazista. Seus esforços foram
infrutíferos. O exército francês praticamente
deixara de existir, o governo estava à beira do
colapso e o futuro parecia
desesperançadamente negro.
Retornando para a Inglaterra, Churchill
relatou ao seu gabinete a gravidade da
situação. Não abrandou o quadro, mas
concluiu com estas memoráveis palavras:
"Nós agora enfrentaremos a Alemanha
completamente isolados. Estamos sós." A
seguir, olhando desafiadoramente ao seu
redor, acrescentou: "Mas para mim isso é até
inspirador!" A coragem daquele homem,
diante de avassaladoras desvantagens e
derrota quase certa, foi contagiosa.
Galvanizou o povo britânico levando-o à ação
e, como todos sabemos, prosseguiu para a
vitória final.
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PRINCÍPIOS DE ORAÇÃO
Quais são os princípios para uma oração eficaz?
Para orarmos com eficácia, devemos louvar e adorar a Deus com
sinceridade (Sl 150; At 2.47; Rm 15.11).
Intimamente ligada ao louvor, e de igual importância, vem a ação de
graças a Deus (Sl 100.4; Mt 11.25,26; Fp 4.6).
A confissão sincera de pecados conhecidos é vital à oração da fé (Tg
5.15,16; Sl 51; Lc 18.13; 1Jo 1.9).

Deus também nos ensina a pedir de acordo com as nossas
necessidades, segundo está escrito em Tiago: deixamos de receber
as coisas de que precisamos, ou porque não pedimos, ou porque
pedimos com motivos injustos (Tg 4.2,3; Sl 27.7-12; Mt 7.7-11).
Devemos orar de coração pelos outros, especialmente oração
intercessória (Nm 14.13-19; Sl 122.6-9; Lc 22.31,32).
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Como devemos orar?
Jesus acentua a sinceridade do nosso
coração, pois não somos atendidos na oração
simplesmente pelo nosso modo de falar vazio
(Mt 6.7). Podemos orar em silêncio (1Sm 1.13)
ou em voz alta (Ne 9.4; Ez 11.13).
Podemos orar com nossas próprias palavras,
ou usando as palavras que estão nas
Escrituras.
Obs.: Você pode fazer a oração do Salmo 91,
ou qualquer outro texto da bíblia que esteja
ligado a uma necessidade real e sincera.
Podemos orar com a nossa mente, ou
podemos orar através do Espírito (i.e., em
línguas, 1Co 14.14-18). Podemos até mesmo
orar através de gemidos, i.e., sem usar
qualquer palavra humana (Rm 8.26), sabendo
que o Espírito levará a Deus esses pedidos
inaudíveis. Ainda outro método de orar é

ÍNDIA

cantar ao Senhor (Sl 92.1,2; Ef 5.19,20; Cl
3.16). A oração profunda ao Senhor será, às
vezes, acompanhada de jejum (Ed 8.21; Ne
1.4; Dn 9.3,4; Lc 2.37; At 14.23).
1. O que é oração pra você? (Mateus 6. 5 ao 8)
2. Explique a importância da sinceridade na
oração. (2 Coríntios 2. 14 ao 17)
3. Qual a sua experiência com oração?
Obs.: Líder, faça a proposta abaixo funcionar!
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias a primícia do seu tempo para o Senhor
(25 minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
de minha família, pastores da igreja e suas
famílias, presbíteros, diáconos e pelos
ministérios da igreja. Por favor, vamos entrar
nesta grande campanha!

O que vem acontecendo no país tem sido
Desde maio de 2014, a Índia está sendo
preocupante. Uma tendência negativa com
governada pelo Partido do Povo Indiano (BJP,
maior opressão. A Índia subiu na Lista
sigla em inglês). Como resultado, o hinduísmo
Mundial da Perseguição em 2015, em 2016 e
radical, que já estava presente no governo
continua subindo este ano. O que vemos é
anterior, tem aumentado. Embora o nível de
que a intensidade da perseguição e
intolerância tenha subido e as minorias
discriminação aumentou. Anteriormente, a
regularmente estejam sendo atacadas por
perseguição religiosa se limitava a alguns
hindus radicais, o governo central se recusou
estados indianos. Hoje, os estados que não
a depor contra os criminosos, o que os
costumavam ter perseguição, passaram a vêincentivou a intensificar ainda mais suas
la com frequência.
ações.
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De acordo com a Constituição da Índia, o país
é um Estado secular com liberdade de
religião. No entanto, os estados individuais,
não o governo federal, são quem decide as
questões de religião. Assim, cada um dos 29
estados tem sua própria política religiosa,
por isso cinco deles (Orissa, Himachal
Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh e
Chhattisgarh) implementaram a chamada
legislação anticonversão, enquanto o
restante não. Em Arunachal Pradesh e
Rajasthan, a lei existe no papel, mas não foi
implementada.
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A perseguição - Quase todos os cristãos ativos
na Índia são perseguidos. Os grupos de cristãos
expatriados ou migrantes tendem a não terem
atuação mais visível, assim geralmente não são
atingidos. Já as comunidades históricas
experimentam alguns ataques de vandalismo
por hindus radicais. Os cristãos ex-hindus
suportam o maior peso da perseguição. Eles
são constantemente pressionados a retornar
ao hinduísmo, são agredidos fisicamente e,
algumas vezes, assassinados. As comunidades
cristãs de protestantes não tradicionais são o
segundo principal alvo devido ao
envolvimento em atividades de extensão e
conversão. Elas enfrentam ataques regulares
por parte dos hindus radicais. O nacionalismo
religioso é o principal mecanismo de
perseguição e está presente em todas as
esferas da vida dos cristãos indianos. Um
processo de hinduinização está sendo
plantado no país, por isso as minorias
religiosas ficam ainda mais vulneráveis. A
intenção dos radicais hindus é que a nação seja
completamente hindu a médio prazo. Como se
bastasse somente a perseguição, na Índia, ela é
muito violenta, violência essa que aumentou
em comparação com o período da Lista
Mundial da Perseguição 2016.

A igreja - A Índia é uma mistura de culturas,
etnias e línguas e é densamente povoada. O
antigo sistema de castas está profundamente
enraizado na mentalidade indiana. Até
mesmo os sistemas de crenças que não
reconhecem o sistema de castas, mas
ensinam a igualdade dos seres humanos, são
prejudicados pelo sistema contra o qual
lutam. Islã, sikhismo e cristianismo são
exemplos disso. O maltrato daqueles que
pertencem às chamadas castas inferiores e
dos intocáveis (dalits e tribais) continua.
Vários observadores até falam de um sistema
"racista". Desde a segunda metade de 2014,
os radicais hindus lançaram uma campanha
projetada para atrair muçulmanos e cristãos
de volta para o hindu. Várias campanhas
foram realizadas em que centenas de
pessoas retornaram ao hinduísmo. A
campanha Ghar Vapsi atingiu seu pico em
2015 e início de 2016. Por outro lado, o
2ª feira – Marcos 13 e 14
crescimento da igreja apresenta muitas
3ª feira – Marcos 15 e 16
4ª feira – Lucas 01, 02 e 03
necessidades especialmente em questões de
5ª feira – Lucas 04, 05 e 06
discipulado e desenvolvimento de liderança.
6ª feira – Lucas 07, 08 e 09
O enfoque sistemático da igreja também traz
Sábado – Lucas 10, 11 e 12
à tona outras necessidades, como prepará-la
Domingo – Lucas 13, 14 e 15
para responder biblicamente à perseguição e
Período atual:
uma necessidade de maior unidade e
Quadragésima oitava semana
cooperação entre as várias denominações.
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

PLANO DE
LEITURA

4

A CRUELDADE
SERÁ CASTIGADA
O justo atenta para a vida dos seus animais,
mas o coração dos perversos é cruel. Prov.
12:10.
Quando eu tinha 9 anos de idade, nossa
família morava na Ilha da Madeira. As ruas de
Funchal, a capital, eram pavimentadas com
paralelepípedos (ainda o são), e grande parte
do transporte nas ilhas era feito em trenós
arrastados sobre aquelas pedras. Os trenós
tinham longos patins de aço e eram puxados
por cavalos ou mulas. Os condutores desses
trenós reduziam a fricção sobre os patins,
engraxando-os periodicamente com sebo
bovino envolto em sacos de aniagem.
Um dia, enquanto eu caminhava pelas ruas
da cidade, vi uma multidão que observava
um homem com uma parelha de cavalos e
um daqueles trenós, tentando mover um
grande barracão colocado na calçada de
cimento. Também parei para olhar. O
condutor havia amarrado longas e grossas
cordas dos cabrestos para o trenó, e batia
sem piedade nos cavalos. Meu coração se
condoeu das pobres criaturas. Por mais força
que fizessem, não conseguiam mexer a
carga.
Enquanto o condutor pensava no que faria a
s e g u i r, a s c o r d a s s e a f r o u x a r a m

momentaneamente. O condutor virou-se e
começou a juntar as cordas, aparentemente
para açoitar um dos cavalos, o qual ele
julgava estar-se negando a trabalhar. Seu
movimento assustou os cavalos. Eles deram
uma guinada, esticando as cordas. Com a
rapidez de um relâmpago, o homem foi
jogado para o ar. A imagem daquele homem
descendo com a cabeça para baixo está
indelevelmente gravada em minha memória.
Caiu de cabeça e se machucou muito. Eu
estremeci, mas em minha mente infantil
fiquei feliz porque o homem havia provado
um pouquinho de seu próprio "remédio".
Um cristão nunca deve regozijar-se com o
infortúnio alheio, mesmo que este seja o
resultado dos erros da própria pessoa (ver
Prov. 24:17). Afinal de contas, a vingança
pertence a Deus. Mas por outro lado,
maltratar os animais está errado e Deus vai
pedir contas a quem comete essa maldade.
Se um pardal não cai ao chão sem que nosso
Pai celestial o observe (S. Mat. 10:29), com
certeza Ele está acompanhando a maneira
como tratamos as Suas outras criaturas.
Se isso é verdade, não deveríamos tratar
bondosamente os nossos semelhantes, que
valem mais "do que muitos pardais"? (Ver S.
Luc. 12:7.)

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

ALIMENTO
1X3
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Programa de carnaval
Façam uma leitura diária da Bíblia durante uma hora. Escolham o
horário mais conveniente e comecem a ler a partir de Efésios; vejam
até onde você com sua família vão chegar!
Gostaria que cada discípulo
ofertasse todos os dias a
primícia do seu tempo para o
Senhor (25 minutos de oração
= 1% de 24 horas mais 1 minuto
de oferta), pelo crescimento
espiritual da igreja, unidade da
igreja, pela minha vida e de
minha família, pastores da
igreja e suas famílias,
presbíteros, diáconos e pelos
ministérios da igreja. Por favor,
vamos entrar nesta grande
campanha!

25

MINUTOS
.

QUE PODEM MUDAR
A HISTÓRIA DE
UMA IGREJA.
ABRACE ESSA
IDEIA.
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UZBEQUISTÃO
Uzbequistão tem uma das ditaduras mais
severas de sua região. O regime procura
controlar todas as áreas da vida dos cidadãos
e fará todo o possível para permanecer no
poder, inclusive atacando brutalmente todas
as oposições. O cristianismo é visto como um
agente externo e desestabilizador da nação.
To d o s o s c r i s tã o s n o U z b e q u i s tã o
experimentam algum tipo de perseguição.
Órgãos do Estado, como polícia, serviço
secreto, autoridades locais, monitoram as
atividades religiosas de diferentes formas
com escutas em casas, telefones, agentes
infiltrados. Da mesma forma, invadem igrejas
que se reúnem em casas, apreendem
materiais cristãos, interrogam e prendem
cristãos.
Cristãos uzbeques são afetados
principalmente pela paranoia ditatorial do

governo, vinda da opressão comunista e póscomunista. Em menor escala, a opressão
islâmica é outra fonte de perseguição aos
cristãos, em especial os ex-muçulmanos que
são excluídos de suas famílias e comunidade.
A igreja - A presença atual dos cristãos no
Uzbequistão data do século 19. Estima-se que
hoje haja 350 mil cristãos. A comunidade
estrangeira é muito pequena constituída por
russos, norte-americanos, coreanos e outras
nacionalidades. Eles representam menos de
0,01% da população uzbeque.
A comunidade de igrejas histórias é, de longe,
o maior grupo de cristãos no Uzbequistão: a
maior denominação é a ortodoxia russa com
cerca de 0,35% da população, mas essa igreja
tem sofrido com a emigração de seus
membros. Comunidades de cristãos
imigrantes e comunidades cristãs históricas
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vivenciam o menor dos problemas do
governo quando são impedidos de
evangelizar ativamente. Já comunidades de
cristãos ex-muçulmanos, cerca de 30 mil,
sofrem as consequências tanto nas mãos do
Estado como de suas famílias, amigos e
c o m u n i d a d e . C o m u n i d a d e s c r i s tã s
protestantes não tradicionais sofrem com
ataques, ameaças e multas, especialmente
quando as igrejas não têm registro oficial.
Apesar dos riscos, alguns cristãos uzbeques
continuam a compartilhar o evangelho. A
Portas Abertas os tem fortalecido com
distribuição de literatura cristã,
treinamentos bíblicos, ministério de
presença, ajuda emergencial, projetos de
formação profissional e de desenvolvimento
socioeconômico e apoio em oração.
A perseguição - Em geral, a pressão aos
cristãos, embora muito alta, caiu durante o
período de pesquisa da Lista Mundial da
Perseguição 2017. A pressão é extrema nas
esferas de nação, individualidade e igreja. A
conversão é a questão que desencadeia a
reação mais feroz do ambiente social e
cultural. Seguir a Cristo é considerado uma
vergonha à honra da família e uma afronta
para os vizinhos que, se veem alguém
adorando em casa ou se reunindo com
outros cristãos, delatam à polícia.
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são condenados a penas de prisão de longa
duração. Cristãos de origem muçulmana
p o d e m t e r p ro b l e m a s a o r e g i s t ra r
nascimentos, mortes e casamentos junto ao
Estado. Em famílias uzbeques, parentes
podem forçar uma criança a ir à mesquita,
apesar de seus pais serem cristãos. Por causa
da propaganda frequente contra "seitas" em
escolas e faculdades, jovens são hostis para
com os filhos de cristãos.
O futuro - O presidente do Uzbequistão, Islam
Karimov, morreu em setembro de 2016 e foi
rapidamente sucedido pelo primeiro-ministro
Shavkat Mirziyaev. Para os cristãos, isso
significa pouca ou nenhuma mudança: os
órgãos do Estado, como polícia, serviço
secreto, autoridades locais, devem continuar
monitorando as atividades religiosas de
diferentes formas (escutas em casas,
telefones, agentes infiltrados e visitas a
igrejas). Invasões em igrejas que se reúnem em
casa, apreensão de materiais cristãos,
interrogatório e detenção de cristãos também
devem persistir. Pressão e violência da família,
amigos e comunidade local aos cristãos exmuçulmanos deve não só continuar como
aumentar.

PLANO DE
LEITURA

A polícia secreta monitora de perto todas as
atividades religiosas no país os informantes
infiltraram-se em todos os grupos religiosos.
2ª feira – Lucas 16, 17 e 18
As reuniões da igreja doméstica são
3ª feira – Lucas 19, 20 e 21
4ª feira – Lucas 22, 23 e 24
frequentemente alvo de ataques, e os
5ª feira – João 01, 02 e 03
presentes são, então, assediados, detidos,
6ª feira – João 04, 05 e 06
interrogados e multados. Materiais religiosos
Sábado – João 07, 08 e 09
encontrados nas instalações são confiscados
Domingo – João 10, 11 e 12
e destruídos. Sentenças curtas de até 15 dias
Período atual:
de prisão são comuns para os cristãos detidos
Quadragésima nona semana
pela polícia. Apenas raramente os cristãos
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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DEDICAR TUDO
A DEUS

E, chamando os Seus discípulos, disse-lhes:
Em verdade vos digo que esta viúva pobre
depositou no gazofilácio mais do que o
fizeram todos os ofertantes. Porque todos
eles ofertaram do que lhes sobrava; ela,
porém, da sua pobreza deu tudo quanto
possuía, todo o seu sustento. Mc. 12:43,44.
Durante a blitz dos nazistas sobre Londres em
1940, Matthew Sands recebeu um telegrama
do Gabinete de Guerra britânico, declarando
que o filho dele, David, estava desaparecido
e considerado morto. O relatório provou ser
verdadeiro. Com o coração partido, Sands
escreveu no verso do telegrama: "Tudo o que
tenho e tudo o que sou, entrego-o a Deus
para o Seu serviço."
Pouco depois de tomar conhecimento da
terrível notícia, Sands recebeu o telefonema
de alguém com um lembrete sobre um
compromisso importante. A caminho de seu
compromisso, Sands passou por uma igreja
antiga e abandonada e observou uma placa
que dizia: "Para venda em leilão." Entrou na
igreja para orar antes de prosseguir, e sentiuse impressionado a adquiri-la e restaurá-la
como casa de culto. Sem que ele o soubesse,
outro homem, Andres Jelks, também tinha

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

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

ALIMENTO
1X3
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Oração, a arma que coloca o inferno debaixo dos nossos pés
Muitos amados acreditam que só devem orar de joelhos, mas o que
a bíblia nos revela de fato? Qual a posição apropriada do corpo
durante a oração?

A Bíblia menciona pessoas orando de pé (8.22; Ne 9.4,5), sentadas
(1Cr 17.16; Lc 10.13), ajoelhadas (Ed 9.5; Dn 6.10; At 20.36),
acamadas (Sl 63.6), curvadas até o chão (Êx 34.8; Sl 95.6),
prostradas no chão (2Sm 12.16; Mt 26.39) e de mãos elevadas aos
céus (Sl 28.2; Is 1.15; 1Tm 2.8).
A Bíblia está repleta de exemplos de orações que foram poderosas e
eficazes.
Moisés fez numerosas orações intercessórias, às quais Deus
atendeu, mesmo depois de Ele dizer a Moisés que ia proceder de
outra maneira.
Será que podemos mudar os planos de Deus? Com certeza, não!
Deus, na verdade, separa aqueles que Ele sabe que irão acreditar
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plenamente na intimidade que Ele próprio
instalou no coração e no entendimento
desses homens que intercederam, dentro do
centro da vontade de Deus. Amados, Deus se
manifesta através de nós, mesmo quando Ele,
por algum motivo, venha nos revelar sua
indignação. E através de nós, Ele revela seu
amor e compaixão, pois não existe nada mais
poderoso que uma oração feita com amor e
compaixão. Mas afinal, qual a oração mais
poderosa que existe? A respeito dos pais, na
bíblia, vemos a oração da mulher fenícia a
qual Jesus compara com o cachorro, e mesmo
assim ela vence - Pois por amor a um filho,
fazemos qualquer coisa; temos também a
filha de Jairo, que era um príncipe, e que
provavelmente estava entre os que queriam
matar a Jesus, mas que por amor à sua filha, se
humilha diante do mestre do amor. Pois é,
meus amados, a oração é a única coisa em
todo o universo que pode mover a mão de
Deus, e nada nem ninguém mais pode!

sentimentos mais verdadeiros diante do
Senhor? (2 Crônicas 7: 11 ao 15)
3. Você ora em busca de perdão ou apenas ora
por suas necessidades? (Salmos 32: 1 ao 7)
Obs. Líder, faça a proposta abaixo funcionar!
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias a primícia do seu tempo para o Senhor
(25 minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
de minha família, pastores da igreja e suas
famílias, presbíteros, diáconos e pelos
ministérios da igreja. Por favor, vamos entrar
nesta grande campanha!

ANIVERSÁRIOS
(A SATURNÁLIA
ROMANA)
24/mar - Bruna
Fontão
Pereira

15/mar - Camila Carvalho de Souza

Oração com um coração arrependido.
No salmo 51, Davi ora a Deus e mesmo assim
não alcançou o perdão. Entretanto, toda sua
vida, reinado e ministério foram restaurados.
Sansão, arrependido, orou pedindo uma
última oportunidade de cumprir sua missão
máxima, a de derrotar os filisteus. Deus
atendeu essa oração, ao lhe dar forças
suficientes para derrubar as colunas da
edificação onde os inimigos estavam
exaltando o poder dos seus deuses (Jz 16.2130).
1. Você já teve alguma experiência de oração,
onde você viu a ação do Senhor?
2. Quando você ora, coloca as suas emoções e

07/mar - Eleuza Mendes
07/mar - Elma Maria da Conceição
15/mar - Filipe Kadosh Rocha Pereira
13/mar - Florisvalte Vieira dos Santos
28/mar - Irene da Cruz Lima
09/mar - José Laécio Pinheiro
08/mar - Maria Luíza Alves Ricardo
04/mar - Nayane dos Santos
01/mar - Patrícia Nascimento
21/mar - Sara Caramori
06/mar - Valéria Cristina Ferreira
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PLANO DE
LEITURA

VIETNÃ

O Vietnã continua sendo uma nação comunista e quando a
nova liderança foi apresentada, no ano passado, contrariou
as poucas esperanças que a igreja no país ainda tinha de
algumas reformas no governo. A pressão nacionalista
aumentou e os cristãos estão enfrentando uma violência
ainda maior. Embora o cristianismo seja bem representado,
a liderança política o vê com maus olhos; eles acreditam que
há uma ligação da igreja com uma potência estrangeira. Por
isso, no dia 18 de novembro de 2016, o governo adotou a
nova lei de Crença e Religião, uma versão revisada da antiga
lei 92 que limita fortemente a liberdade de culto e adoração
a Deus. Comunidades cristãs históricas experimentaram
prisões e perderam seus territórios para as autoridades do
governo. Seguidores de Cristo vindos da religião budista ou
étnico-animista enfrentam a perseguição ainda mais severa,
tanto das autoridades quanto de suas famílias, amigos e
vizinhos.
A igreja - O cristianismo chegou ao Vietnã no século 16. Em
1911, o protestantismo chegou com a vinda da Aliança Cristã
e Missionária. Hoje, boa parte da população é cristã de
diversas denominações. Quase 50% da população, porém,
ainda vivem de acordo com os rituais budistas. Os novos
convertidos de algumas comunidades enfrentam
discriminação, intimidação e pressão para renunciar a sua
nova fé. Aqueles que se arriscam em participar de atividades
religiosas normalmente são presos. Os cristãos não podem
imprimir suas próprias Bíblias no Vietnã, especialmente em
idiomas minoritários. Uma exceção notável, porém, é a
Bíblia infantil, muito desejada pelas crianças, mas que está
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

2ª feira – Lucas 16, 17 e 18
3ª feira – Lucas 19, 20 e 21
4ª feira – Lucas 22, 23 e 24
5ª feira – João 01, 02 e 03
6ª feira – João 04, 05 e 06
Sábado – João 07, 08 e 09
Domingo – João 10, 11 e 12
Período atual:
Quadragésima nona semana
sempre nas mãos de adultos
que apreciam histórias fáceis de
se entender. Infelizmente, os
vietnamitas carecem de
conhecimento bíblico
fundamental, por isso se
tornam vulneráveis às falsas
doutrinas.
A perseguição - Os mecanismos
de perseguição que afetam os
cristãos no Vietnã são,
principalmente, a opressão
comunista, pós-comunista e o
antagonismo étnico. O nível de
violência aumentou consideravelmente no último ano.
Durante o período do relatório,
três cristãos foram mortos por
sua fé.

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA
DIA 12 DE MARÇO DE 2017
ÀS 9H00
ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DO
CREDO DA COMUNIDADE
AMAI-VOS
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DEVOLVER O DÍZIMO

E a pedra que erigi por coluna, será a casa de
Deus; e de tudo quanto me concederes,
certamente eu Te darei o dízimo. Gn. 28:22
Muitos anos atrás, quando o fabricante de
doces John Huyler fundou a sua empresa, ele
adotou como sua a promessa de Jacó. Indo
ao banco, abriu uma conta que identificou
com as iniciais "M.S." Depositava
regularmente naquela conta um décimo de
sua renda. Quando lhe perguntavam o
significado daquelas iniciais, Huyler
respondia: "Meu Sócio." Dando a Deus o
primeiro lugar em suas transações
comerciais, foi abençoado por Deus e sua
fábrica prosperou de modo fenomenal. Toda
semana, a obra do Senhor recebia quantias
cada vez maiores de dinheiro. O valor dessas
doações ficou tão grande, que espantou os
sócios da empresa.
O interessante é que essas contribuições iam
sempre acompanhadas por um pedido de
que não se fizessem agradecimentos ao
doador, mas que o beneficiário louvasse a
Deus somente. "Afinal de contas", dizia
Huyler, "o dinheiro não é meu; é do Senhor."
A maioria das pessoas já comeu aveia Quaker
em alguma oportunidade, mas poucos

sabem quem fundou a empresa ou
conhecem a história de sua prosperidade. Há
mais de cem anos, Henry P. Crowell contraiu
tuberculose e ficou sabendo que nunca
concretizaria sua ambição de tornar-se
pregador. Depois de ouvir um sermão de
Dwight L. Moody, ele orou: "Senhor, não
posso ser pregador, mas posso ser um bom
comerciante. Se me permitires ganhar
dinheiro, eu o usarei para Teu serviço." Um
médico aconselhou o jovem Crowell a
trabalhar ao ar livre. Ele seguiu o conselho e,
depois de sete anos, reconquistara a saúde.
Comprou então o pequeno e desmantelado
moinho Quaker, em Ravenna, Estado de
Ohio. O empreendimento prosperou e, leal à
sua promessa, Crowell devolveu fielmente o
dízimo. Dentro de dez anos, a Aveia Quaker
era um nome conhecido. Durante os 40 anos
seguintes, Crowell deu 60 a 70 por cento de
sua renda para a causa de Deus!
Poderiam ser citados outros exemplos dos
benefícios de um dízimo fiel. Mas as grandes
vantagens para aqueles que devolvem o
dízimo e contribuem com ofertas generosas,
não são benefícios materiais, mas bênçãos
espirituais.

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
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www.amaivos.org
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Pr. Paulo Pereira

Oração, a arma que coloca o inferno debaixo dos nossos pés
Deus respondeu às orações de Elias pelo menos em quatro grandes
ocasiões; todas elas redundaram em glória ao Deus de Israel (Tg
5.17,18).
O rei Ezequias adoeceu e Isaías lhe declarou que morreria (2Rs
20.1; Is 38.1). Ezequias, reconhecendo que sua vida e obra estavam
incompletas, virou o rosto para a parede e orou intensamente a
Deus para que prolongasse a sua vida. Deus mandou Isaías retornar
a Ezequias para garantir sua cura e mais quinze anos de vida (2Rs
20.2-6; Is 38.2-6).
Não há dúvida de que Daniel orou ao Senhor na cova dos leões,
pedindo para não ser devorado por eles, e Deus atendeu ao seu
pedido (Dn 6.10,16-22).
Os cristãos primitivos oraram incessantemente a Deus pela
libertação de Pedro da prisão, e Deus enviou um anjo para libertálo (At 12.3-11).
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Tais exemplos devem fortalecer a nossa fé e
encher-nos de disposição para orarmos de
modo eficaz, segundo os princípios
delineados na Bíblia.

QUENIA

Através do livro de Atos, bem como em outros
trechos do NT, tomamos conhecimento das
normas ou dos padrões estabelecidos para
uma igreja neotestamentária.
(1) Antes de mais nada, a igreja é o
agrupamento de pessoas em congregações
locais e unidas pelo Espírito Santo, que
diligentemente buscam um relacionamento
pessoal, fiel e leal com Deus e com Jesus Cristo
(13.2; 16.5; 20.7; Rm 16.3,4; 1 Co 16.19; 2 Co
11.28).
1. Você crê nos milagres que a bíblia revela?
(João 17: 17)
2. Você crê que um homem simples, mas
cheio de fé pode mover a mão de Deus? (2
Reis 20: 3 ao 6)
3. Você crê que pode viver uma grande
experiência com Deus? (Jr 33.3)

Obs.:
Líder, faça a proposta abaixo funcionar!

Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias a primícia do seu tempo para o Senhor
(25 minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
de minha família, pastores da igreja e suas
famílias, presbíteros, diáconos e pelos
ministérios da igreja. Por favor, vamos entrar
nesta grande campanha!

O Quênia tem uma composição étnica muito
complexa, que afeta fortemente a política
diária. Também sofreu ataques violentos. A
perseguição aos cristãos resultante da
opressão islâmica, como a do Al-Shabaab,
contém elementos de limpeza étnica no
nordeste do país. A igreja queniana foi
marcada pelo atentado do grupo extremista à
Universidade de Garissa, onde 147
estudantes cristãos perderam suas vidas, em
abril de 2015. Ainda hoje, os sobreviventes e
familiares enfrentam o desafio de seguir
adiante com suas vidas e superar os traumas.
Apesar de a nação ter maioria cristã e uma
população muçulmana bem menor, em áreas
dominadas pela população islâmica, os
cristãos se tornaram alvo dos grupos
extremistas. O nível de corrupção também é
importante. No país, a corrupção das
instituições públicas é desenfreada, e seu
efeito sobre a proteção dos cidadãos é
grande.
A igreja - Para entender o contexto da
perseguição queniana, é preciso entender o
papel que a religião desempenha. Até bem
recentemente, o Quênia não tinha história de
conflito inter-religioso. Os cristãos e os
muçulmanos pareciam coexistir em relativa
paz. Isso mudou completamente nos últimos
dois anos. Especialmente as regiões nordeste
e costeira tornaram-se um ponto quente da

Comunidade Amai-vos - CNPJ 01.075-135/0001-89

atividade islâmica radical, que é o principal fator subjacente
à violência religiosa. O Quênia partilha uma longa fronteira
com a Somália e é afetado pela sua falta de paz e
estabilidade sustentáveis. Além disso, as forças armadas
quenianas estão envolvidas na Somália. Um grande número
de refugiados de lá e de diferentes países vizinhos estão
encontrando refúgio no Quênia. Na frente política, o país
realizou um referendo em 2010 que aprovou uma nova
Constituição. Durante o ano passado, o governo também
intensificou a implementação de seu laicismo intolerante
sem dar espaço e liberdade aos cristãos. A esse respeito, o
governo está desenvolvendo políticas e as implementando,
mesmo que algumas delas possam contradizer pilares dos
princípios cristãos. Também é alto o nível de corrupção no
país. A corrupção nas instituições públicas é desenfreada, e
seu efeito sobre a proteção dos cidadãos é enorme. Por
último, mas não menos importante, o Conselho
Republicano de Mombasa (MRC, sigla em inglês, um grupo
que trabalha para a separação do nordeste e do litoral) foi
vinculado a grupos terroristas como o Al-Shabaab. Várias
igrejas foram destruídas na região costeira, e muitos cristãos
foram forçados a deixar a área. É o efeito cumulativo dessa
situação que levou ao aumento da pontuação do país na
Lista Mundial da Perseguição.
A perseguição - A perseguição sobre os cristãos aumentou
consideravelmente em comparação a 2016 e está num nível
muito elevado. A pressão foi mais forte na igreja e na vida
privada. O padrão de perseguição mostra que a atmosfera
hostil no país (causada pelas atrocidades dos extremistas
islâmicos no nordeste e no litoral do Quênia) teve um
tremendo efeito sobre as comunidades cristãs em todo o
país. O antagonismo étnico, a intolerância secular, a
corrupção organizada e o crime também contribuíram para
a perseguição, mas a principal fonte é a opressão islâmica.
Embora a nação seja majoritariamente cristã, a população
muçulmana localizada principalmente nas áreas do
nordeste e do litoral do país se espalhou por outras partes e
começou a responder ao desrespeito percebido na
sociedade queniana. Inspirados pelas influências islâmicas
radicais que ganham espaço na Somália, os políticos
muçulmanos, que representam os distritos dominados
pelos muçulmanos no Quênia, têm o objetivo de eliminar a
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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PLANO DE
LEITURA
2ª feira – João 13, 14 e 15
3ª feira – João 16, 17 e 18
4ª feira – João 19, 20 e 21
5ª feira – Atos 01, 02 e 03
6ª feira – Atos 04, 05 e 06
Sábado – Atos 07, 08 e 09
Domingo – Atos 10, 11 e 12
Período atual:
Quinquagésima semana
igreja de seus círculos eleitorais.
O país é o lar de mais de
quarenta tribos. Na parte
n o r d e s t e , o ex t r e m i s m o
islâmico e o antagonismo tribal
andam de mãos dadas. Nesse
contexto, a perseguição ocorre
principalmente quando os
membros das tribos se
convertem ao cristianismo, mas
também pode ser visto em nível
nacional, em que os políticos
estão enfatizando valores e
crenças tradicionais.
O futuro - Nos últimos três anos,
o nível de perseguição no país
cresceu e é provável que
continue assim. Se o Al-Shabaab
for derrotado, isso possivelmente reduziria o nível de
violência contra os cristãos nas
regiões nordeste e costeira. O
país pretende realizar eleições
em 2017, cujo resultado terá um
profundo efeito sobre os
cristãos, por serem os mais
vulneráveis e porque qualquer
grande crise política terá grande
impacto sobre eles.

4

COMO O SENHOR
IRÁ ENCONTRÁ-LO?

Então os homens se meterão nas cavernas
das rochas, e nos buracos da terra, ante o
terror do Senhor... quando Ele Se levantar
para espantar a Terra — Is. 2:19
Passei meu ano de calouro do segundo grau
em um pequeno internato cristão nas colinas
ocidentais do Estado da Carolina do Norte.
Um colega me contou certo dia que na
montanha atrás da escola havia uma
caverna, onde um desertor do exército
confederado se escondera durante a Guerra
Civil. Meu amigo deu-me as indicações para
encontrar o local; um dia subi sozinho e
realmente encontrei a caverna.
Imaginei que fosse uma caverna ampla, clara,
confortável, com abundante suprimento de
água. Não era. Tinha pouca altura; mal dava
para se ficar em pé lá dentro, e era
desoladoramente escura. Mas havia
evidências de habitação humana. Como,
perguntei-me perplexo, conseguiu aquele
troglodita sobreviver em condições tão
primitivas? Mais tarde fiquei sabendo que
havia uma fonte natural não muito distante
da caverna; à noite, o homem percorria
sorrateiramente as fazendas das redondezas
para procurar alimento e outras coisas
necessárias.

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

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374
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Crer é o óleo que faz a oração fluir.
“Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que
aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é
galardoador dos que o buscam” Hb.11:6
Este versículo descreve as convicções integrantes da fé salvadora.
Devemos crer na existência de um Deus pessoal, infinito e santo,
que tem cuidado de nós.
Devemos crer que Ele nos galardoará quando o buscamos com
sinceridade, sabendo que nosso maior galardão é a alegria e a
presença do próprio Deus. Ele é nosso escudo e nossa grande
recompensa (Gn 15.1; Dt 4.29; Mt 7.7,8; Jo 14.21).
Devemos buscar a Deus com diligência e desejar ansiosamente a
sua presença e graça, devemos buscar o batismo no Espírito Santo
e uma intimidade cada vez maior no Senhor.
Metas a alcançar como igreja:
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“Mediante o poderoso testemunho da igreja,
os pecadores são salvos, nascidos de novo,
batizados nas águas e acrescentados à igreja;
participam da Ceia do Senhor e esperam a
volta de Cristo” (1 Co 11.26)
O batismo no Espírito Santo será pregado e
concedido aos novos crentes, e sua presença
e poder se manifestarão.
Os dons do Espírito Santo estarão em
operação (Rm 12.6-8; 1 Co 12.4-11; Ef
4.11,12), inclusive prodígios, sinais e curas
(Mc 16.18).
1. Você já criou uma rotina de oração com
metas e propósitos? (1 Pedro 5. 6 e 7)

2. Você já levou algum pecador à presença de
Jesus? (Provérbios 11:30)
3. Você busca o batismo no Espírito Santo?
(Atos1. 8)
Obs. Líder faça a proposta abaixo funcionar!
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias uma primícias do seu tempo para o
Senhor (25 minutos de oração 1% de 24hs e 1
minuto de oferta pelo: crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
família, pastores da igreja e família,
presbíteros, diáconos e os ministérios da
igreja). Por favor, vamos entrar nesta grande
campanha!

TURCOMENISTÃO
O Turcomenistão é um dos lugares mais
repressores do mundo, sem nenhuma
liberdade de informação ou de imprensa. É o
único país da região com um culto de
personalidade em torno de um líder
autoritário. Nesse aspecto, não seria estranho
chamá-lo de “Coreia do Norte da Ásia
Central”. Há um alto nível de monitoramento
de todos os grupos na sociedade, o que inclui
os cristãos, bem como um acesso restrito a
meios de comunicação e outros recursos
estrangeiros. Assim, também é difícil obter

informações de lá estando fora do
país.Cristãos têm seus cultos monitorados e a
impressão, importação e distribuição de
Bíblias e materiais cristãos são restritas. Já
cristãos de origem muçulmana suportam um
peso maior da perseguição, que vem tanto do
Estado como da própria família, amigos e
comunidade. As comunidades cristãs
protestantes não tradicionais são ativas na
evangelização e por isso enfrentam ataques,
ameaças, prisões e multas, especialmente
quando as igrejas não são registradas.
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A realidade de perseguição no Turcomenistão é resultado
principalmente de um governo repressivo que procura
aumentar seu controle sobre todas as áreas da vida de seus
cidadãos. Em menor medida, a opressão islâmica é
também uma fonte de perseguição à igreja.
A igreja - O primeiro sinal de cristãos na Ásia Central, região
da qual o Turcomenistão faz parte, foi de missionários
nestorianos no século 4. A partir do século 8, o islã entrou
na região, seguindo as trilhas da antiga rota do comércio de
seda, e os cristãos nestorianos desapareceram do país. A
atual presença de cristãos no Turcomenistão data do século
19. Em 1867, o Império Russo expandiu seu território para a
Ásia Central durante uma série de campanhas militares e o
regime trouxe russos étnicos, que na sua maioria
pertenciam à Igreja Ortodoxa Russa. Durante a Segunda
Guerra Mundial, outras denominações cristãs encontraram
seu caminho para o Turcomenistão.
O menor dos problemas das igrejas históricas é quando o
governo as impedide de evangelizar ativamente. Já
comunidades de cristãos ex-muçulmanos enfrentam
consequências tanto nas mãos do Estado quanto de suas
famílias, amigos e comunidade. Comunidades cristãs
protestantes não tradicionais são atacadas, ameaçadas e
multadas, principalmente quando não têm registro oficial.
Um dos principais problemas para os cristãos no
Turcomenistão e os outros países da Ásia Central é o fato de
que há pouca cooperação e muita divisão entre as várias
denominações. Isso se torna uma oportunidade nas mãos
do governo de tornar a igreja ainda mais fraca.
A perseguição - Embora a liberdade de religião seja
protegida pela Constituição, o Turcomenistão está entre os
maiores violadores da liberdade religiosa no mundo. Em
geral, a pressão sobre os cristãos, embora muito alta,
diminuiu durante o período de pesquisa da Lista Mundial
da Perseguição 2017. A pressão é extrema nas áreas de
nação, individualidade e igreja. Pressão da família e da
comunidade estão em um alto nível, fato típico em uma
situação em que o governo é a principal fonte de
perseguição. A conversão é a questão que desencadeia a
reação mais feroz dos ambientes social e cultural, pois é

PLANO DE
LEITURA
2ª feira – Atos 13, 14 e 15
3ª feira – Atos 16, 17 e 18
4ª feira – Atos 19, 20 e 21
5ª feira – Atos 22, 23 e 24
6ª feira – Atos 25, 26
Sábado – Atos 27, 28
Domingo – Romanos 01, 02, e 03
Período atual:
Quinquagésima primeira semana
considerada uma afronta à honra
da família e ao Estado. De fato, não
são só os convertidos que
enfrentam pressão, mas também
aqueles que são ativos em
compartilhar o evangelho. O nível
d e v i g i l â n c i a re l i g i o s a n o
Turcomenistão é enorme, e até
reuniões privadas entre cristãos
são regularmente monitoradas.
Houve relatos de cristãos sendo
forçados a negar sua fé em
público.
Todos os meios de comunicação
públicos, inclusive o acesso à
internet, estão sob controle
estatal os cristãos podem acessálos, mas não usá-los para divulgar
sua mensagem. É muito arriscado
para um recém-convertido falar
sobre sua nova fé com membros
da família ou com não cristãos.
Cristãos relatam serem vítimas de
ameaças, exclusões, prisões,
discriminação, ataques sexuais,
invasões da polícia secreta e
multas por causa da fé.
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COMO EVITAR O
ESFRIAMENTO?
E, por se multiplicar a iniqüidade, o amor se
esfriará de quase todos. Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse será salvo. S. Mat.
24:12 e 13.

- Precisamos resolutamente voltar ao
acampamento sem uma única parada - disse
ele. - Nosso grande perigo é adormecer e não
acordar nunca mais.

Em 1776, James Cook, famoso explorador e
ca p i tã o d a m a r i n h a b r i tâ n i ca , fo i
encarregado por seu país de liderar uma
expedição com o fim de verificar se havia
mesmo ou não uma passagem navegável
entre os oceanos Atlântico e Pacífico, via
costa norte do Canadá. A expedição zarpou
de Plymouth, Inglaterra, no dia 12 de julho de
1776. Entre seus integrantes estava o Dr.
Solander, um naturalista sueco, cuja
responsabilidade era fazer observações
científicas da flora e fauna encontradas ao
longo do caminho. No outono de 1779, a
expedição pesquisou a área em torno do
Estreito de Bering. Ali um grupo, sob o
comando do tenente Hodder, e incluindo o
Dr. Solander, armou um acampamento e
dirigiu-se para o interior. Uma prematura
tempestade de inverno apanhou de surpresa
aqueles homens longe do acampamento,
ameaçando-os de morrerem congelados.
Devido à sua experiência com temperaturas
baixas em seu país natal, a Suécia, o Dr.
Solander reuniu os homens e advertiu-os
acerca dos perigos da hipotermia.

- Mas acho que ficaremos terrivelmente
cansados - comentou Hodder.
- É lógico que vamos ficar - disse Solander. Quando o sangue começar a esfriar, os
homens implorarão um pouco de descanso.
Não permita que se detenham uma só vez.
Incite-os com golpes, com baionetas, se for
preciso. Ceder ao desejo de dormir será fatal.
Os membros do grupo de Hodder atenderam
à admoestação do doutor e voltaram ao
acampamento sem perder um homem. Jesus
advertiu-nos de que, ao aproximar-se o fim
dos tempos, a iniquidade aumentaria e o
amor de muitos de Seus seguidores ficaria
frio, ao assimilarem o espírito do mundo ao
seu redor. Vemos que isso ocorre hoje:
cristãos adormecendo enquanto se
conformam mais e mais com o mundo. O
que podemos fazer individualmente para
evitar esse fim triste? Resolutamente
encaminhar-nos para Sião, enquanto
animamos outros ao longo do caminho por
nosso exemplo.

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374
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ALIMENTO
1X3
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Obediência alicerce da fé
“Pois quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade
aniquilará a fidelidade de Deus?” — Romanos 3:3
Haverá lealdade absoluta ao evangelho, aos ensinamentos
originais de Cristo e dos apóstolos (ler Ef 2.20). Os membros da
igreja se dedicarão ao estudo da Palavra de Deus e à obediência a
ela (Rm15.18; Cl 3.16; 2 Tm 2.15).
A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação
infalível, inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos. Os apóstolos
do NT foram os mensageiros originais, testemunhas e
representantes autorizados do Senhor crucificado e ressurreto.
Foram as pedras fundamentais da igreja, e sua mensagem
encontra-se nos escritos do NT, como o testemunho original e
fundamental do evangelho de Cristo, válido para todas as épocas.
Todos os crentes e igrejas locais dependem das palavras, da
mensagem e da fé dos primeiros apóstolos, conforme estão
registradas historicamente em Atos e nos seus escritos. A
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autoridade deles é conservada no novo
testamento. As gerações posteriores da igreja
têm o dever de obedecer à revelação
apostólica e dar testemunho da sua verdade.
O evangelho concedido aos apóstolos,
mediante o Espírito Santo, é a fonte
permanente de vida, verdade e orientação à
igreja.
Todos os crentes e igrejas serão verdadeiros
somente na medida em que fizerem o
seguinte: Aceitar o ensino e revelação
originais dos apóstolos a respeito do
evangelho, conforme o Novo testamento
registra, e procurar manter-se fiéis a eles (At
2.42). Rejeitar os ensinos dos apóstolos é
rejeitar o próprio Senhor (Jo 16.13-15; 1 Co
14.36-38; Gl 1.9-11). Continuar a missão e
ministério apostólicos, comunicando
continuamente sua mensagem ao mundo e à
igreja, através da proclamação e ensino fiéis,
no poder do Espírito (At 1.8; 2 Tm 1.8-14; Tt
1.7-9). Não somente crer na mensagem
apostólica, mas também defendê-la e guardála contra todas as distorções ou alterações. A
revelação dos apóstolos, conforme temos no
NT, nunca poderá ser substituída ou anulada
por revelação, testemunho ou profecia
posterior (At 20.27-31; 1 Tm 6.20).
1. Seus questionamentos têm fundamento na
palavra de Deus? (1 Tessalonicenses 5. 21)
2. Qual o valor que você dá quando se fala em
honrar seu pastor? (Hebreus 13:17)
3. Você recebe a palavra que é pregada, e a
coloca em prática? (Tiago 1. 22)

dias uma primícias do seu tempo para o
Senhor (25 minutos de oração 1% de 24hs e 1
minuto de oferta pelo: crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
família, pastores da igreja e família,
presbíteros, diáconos e os ministérios da
igreja). Por favor, vamos entrar nesta grande
campanha!

CATAR

O país é governado pela família Al Thani desde
meados dos anos 1800. Em setembro de
1971, o Catar de um território britânico pobre
se tornou um Estado independente com
receitas significativas de petróleo e gás
natural. Em 2007, atingiu a maior renda per
capita do mundo.
Parece não haver descontentamento social ou
econômico, uma vez que o Estado distribui
suas riquezas generosamente. Mas essa
saturação materialista leva o povo à apatia
política. Além disso, os catarianos não são
favoráveis à democracia, percebendo-a como
um conceito ocidental e também
expressando um conservadorismo, inclusive
no cenário religioso.

Obs. Líder faça a proposta abaixo funcionar!
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os

A sociedade, no geral, professa a fé islâmica. O
culto público a outras religiões além do islã é
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restrito. Quase todos os cristãos no país são estrangeiros,
mas há alguns ex-muçulmanos convertidos ao
cristianismo.

PLANO DE
LEITURA

A igreja — Há várias histórias sobre a chegada do
cristianismo no país. Primeiro, chegou em uma
determinada área do Golfo, entre as tribos árabes e se
espalhou para o Iraque, atingindo o Catar. Algumas
atividades missionárias no Oriente Médio colaboraram
para o seu crescimento. Embora o Catar tenha como
religião oficial o islã desde o século 7, o país teve sua
primeira igreja oficializada e conhecida como "casa de culto
cristão" no ano de 2008. O número de cristãos não chega a
10% da população. As denominações oficialmente
reconhecidas e que podem usar as instalações da igreja
dentro de compostos oficiais são estas: católica romana,
ortodoxa grega, ortodoxa síria, copta ortodoxa, anglicana e
ortodoxa indiana. Outros grupos cristãos apenas podem
atuar sob o patrocínio dessas igrejas reconhecidas.

2ª feira – Romanos 04, 05 e 06
3ª feira – Romanos 07, 08 e 09
4ª feira – Romanos 10, 11 e 12
5ª feira – Romanos 13, 14, 15 e 16
6ª feira – 1 Coríntios 01, 02, e 03
Sábado – 1 Coríntios 04, 05 e 06
Domingo – 1 Coríntios 07, 08 e 09
Período atual:
Quinquagésima segunda semana

A perseguição — Embora o governo tenha fornecido alguns
territórios para a construção de igrejas no país, a notícia
não é das melhores: isso significa para os cristãos a
possibilidade real de controle e monitoramento sobre seus
trabalhos, o que geralmente acontece sob o pretexto de
segurança. Quando cristãos estrangeiros (a maioria vinda
do Sudeste Asiático, mas também alguns do Ocidente) são
percebidos, passam a ser totalmente hostilizados. No
ambiente de trabalho são tratados como escravos, em
condições desumanas e perigosas. Eles também enfrentam
o pagamento insuficiente, a falta de condições adequadas
de vida (por exemplo, campos de trabalhos insalubres e
superlotados), violência doméstica e abuso sexual. Tráfico
de seres humanos também acontece por lá. Não é
incomum para eles morrer no local de trabalho. A
escravidão moderna, por exemplo, ocasionou a morte de
uma pessoa a cada dois dias, durante a construção de um
megaprojeto de 1 bilhão dólares para a Copa do Mundo de
2022.
O futuro — Desde que declarou sua independência da GrãBretanha em 1971, o Catar passou por enormes mudanças
econômicas, sociais e políticas. Por um lado, é um país

próspero e de instalações
modernas. Por outro lado, há
trabalhadores escravos, vivendo
em extrema pobreza e pequenos
grupos religiosos discriminados,
tanto pelo governo quanto pela
sociedade. Enquanto os
muçulmanos são livres para
adorar em público, todos os não
muçulmanos praticam sua fé em
locais designados sem chamar
muito a atenção. O proselitismo
pode acarretar em até dez anos de
prisão, de acordo com a lei. Criticar
o islã não é permitido e pode ser
punido. Abandonar a comunidade
muçulmana para se converter a
outra religião é apostasia e até
mesmo uma ofensa que pode
levar à pena de morte. As leis são
reguladas pela sharia. Não há
previsão de qualquer novidade
positiva para os cristãos catarianos
em relação à liberdade religiosa.
Cristãos relatam serem vítimas de
ameaças, exclusões, prisões,
discriminação, ataques sexuais,
invasões da polícia secreta e
multas por causa da fé.
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GRANDE FÉ,
GRANDE GANHO
Percebendo-o Jesus, disse: Por que
discorreis entre vós, homens de pequena fé,
sobre o não terdes pão? Não compreendeis
ainda, nem vos lembrais dos cinco pães
para cinco mil homens? — Mt. 16:8,9
John McNeil, pastor nas ilhas britânicas,
relata que certa vez pastoreou uma igreja
que tinha pesadas dívidas. Isso o
preocupava, e ele orou muito a respeito.
Certo dia, um estranho foi ao seu escritório,
disse que tinha conhecimento da dívida da
igreja e ofereceu ajuda. A seguir, deixando
um cheque em branco sobre a escrivaninha
do pastor, disse-lhe que preenchesse o valor
na quantia necessária, prometendo retornar
mais tarde para assinar o cheque.

O pastor não podia crer no que acabara de
ouvir. Depois que o desconhecido partiu, ele
começou a racionalizar: "Isso não pode ser
verdade. Será que esse homem entende que
nossa dívida chega a milhares de libras?
Duvido que pagasse tudo, se soubesse o
total. Mas ele me mandou colocar o valor
completo. Não, isso seria injusto; seria
querer tirar vantagem. Vou colocar só a
metade do valor." E foi o que ele fez.
Quando o estranho retornou, assinou o
cheque sem hesitar. Obviamente estava
falando sério. O benfeitor da igreja era um
bem-conhecido filantropo. Quando o pastor
entendeu que o homem era plenamente
capaz de cobrir a dívida, desejou ter escrito o
valor total que a igreja devia.

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00
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A fé e a caridade dos colossenses. Oração de Paulo pelo seu
progresso espiritual. Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a
imagem do Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da
igreja
3 Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando
sempre por vós,
4 porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade
que tendes para com todos os santos;
5 por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da
qual já, antes, ouvistes pela palavra da verdade do evangelho,
6 que já chegou a vós, como também está em todo o mundo; e já
vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que
ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade;
7 como aprendestes de Epafras, nosso amado conservo, que para
vós é um fiel ministro de Cristo,
8 o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito.
9 Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos,
não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do
conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência
espiritual;
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10 para que possais andar dignamente
diante do Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda boa obra e crescendo
no conhecimento de Deus;
11 corroborados em toda a fortaleza,
segundo a força da sua glória, em toda a
paciência e longanimidade, com gozo,
12 dando graças ao Pai, que nos fez idôneos
para participar da herança dos santos na luz.
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;
15 o qual é imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda a criação;
16 porque nele foram criadas todas as coisas
que há nos céus e na terra, visíveis e
invisíveis, sejam tronos, sejam dominações,
sejam principados, sejam potestades; tudo
foi criado por ele e para ele.
17 E ele é antes de todas as coisas, e todas
as coisas subsistem por ele.
18 E ele é a cabeça do corpo da igreja; é o
princípio e o primogênito dentre os mortos,
para que em tudo tenha a preeminência,
19 porque foi do agrado do Pai que toda a
plenitude nele habitasse
20 e que, havendo por ele feito a paz pelo
sangue da sua cruz, por meio dele
reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
tanto as que estão na terra como as que
estão nos céus.
21 A vós também, que noutro tempo éreis
estranhos e inimigos no entendimento pelas
vossas obras más, agora, contudo, vos
reconciliou
22 no corpo da sua carne, pela morte, para,
perante ele, vos apresentar santos, e
irrepreensíveis, e inculpáveis,
23 se, na verdade, permanecerdes fundados
e firmes na fé e não vos moverdes da

esperança do evangelho que tendes ouvido,
o qual foi pregado a toda criatura que há
debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou
feito ministro. — Colossenses 1:3—23

EGITO
Os cristãos representam apenas 10% da
população egípcia. O estilo de governo
autoritário do presidente Al-Sisi restaurou,
em certa medida, o Estado de direito no Egito,
mas também implica um cumprimento mais
rigoroso da legislação relativamente restritiva
relacionada aos assuntos religiosos. Os
grupos islâmicos se sentiram ofendidos pela
retirada do ex-presidente Morsi e também
visam aos cristãos, que são tidos como
apoiadores da remoção dele. Portanto, os
cristãos egípcios vivem em uma sociedade
profundamente polarizada, em que o abismo
entre os islâmicos e os egípcios
secularistas/nacionalistas é prejudicial à
estabilidade. O governo do presidente atual
parece determinado a lutar contra os
militantes islâmicos, mas ao mesmo tempo,
parece improvável que tome medidas
significativas para garantir a liberdade de
religião e a igualdade de cidadania dos
cristãos.
A igreja - Em geral, a pressão sobre os cristãos
no Egito está em um nível alto, mas diminuiu
em relação a 2016. A pressão é mais forte no
cenário familiar, comunitário e privado. Essa
situação é típica, na qual há muitos cristãos
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ex-muçulmanos. Eles não podem adorar abertamente e
enfrentam hostilidades da família e dos líderes locais. O
f ra c a s s o d o p re s i d e n t e M o rs i e m e n f re n ta r
adequadamente os desafios econômicos do país,
combinado com a progressiva destruição das instituições
democráticas e sua acelerada islamização da política
egípcia, foi o principal motivo para protestos massivos em
julho de 2013. A rápida sucessão de revoluções reflete a
frustração generalizada, um sistema democrático em
dificuldades e a grande polarização da sociedade egípcia.
Para muitas pessoas, a intervenção militar em 2013 pode
ter sido uma surpresa, no entanto, a maioria dos egípcios
viam Al-Sisi e o exército egípcio como os salvadores do país,
pois tiravam o domínio do então governo radical
muçulmano. O estilo de governo autoritário do presidente
Al-Sisi, em certa medida, restaurou o Estado de direito no
Egito, mas também cumpriu a legislação restritiva
relacionada a assuntos religiosos. Isso não é vantajoso para
a população cristã do país. Além disso, uma lei de
novembro de 2013, que restringe os protestos públicos,
contribui para reduzir a liberdade de expressão. Em junho
de 2015, um tribunal egípcio confirmou a sentença de
morte para o ex-presidente egípcio Mohamed Morsi e
vários membros da Irmandade Muçulmana. Ele também
foi sentenciado à prisão perpétua sob acusação de
espionagem pelo movimento palestino Hamas, pelo xiita
Hezbollah no Líbano e pelo Irã. O que é mais preocupante é
que Morsi é susceptível de se tornar um mártir para seus
seguidores, se for executado. Eles são provavelmente
responsáveis pelo enorme carro-bomba no Cairo, no final
de junho de 2015, que matou o procurador geral do Egito e
nove pessoas.

todos os cenários da vida. Os
cristãos são espremidos pela
comunidade, pelo Estado e pelos
grupos islâmicos não estatais.
Cristãos ex-muçulmanos também
enfrentam uma pressão adicional
da família para renunciar a fé em
Jesus.

ANIVERSÁRIOS
29/abr - Ademilton
deROMANA)
Melo
(A SATURNÁLIA
25/abr - Amanda Xavier
26/abr - Carla Pinheiro
04/abr - Cristiane Cardoso
03/abr - Davi da Conceição
19/abr - Douglas Felizardo
26/abr - Elizete da Silva
06/abr - Evelyn Erdei
01/abr - Israel de Moura
06/abr - José Roberto Ramos
16/abr - Lorrana Coelho
17/abr - Renata Oliveira
12/abr - Ricardo Henrique Alves
08/abr - Sueli Rosa
08/abr - Suellen Cardoso
24/abr - Walmir Moreira
17/abr - Daniella Antunes

A perseguição - Entre os cristãos no Egito, as comunidades
de estrangeiros ou cristãos imigrantes experimentam os
menores problemas. O peso da perseguição é suportado
pelos cristãos ex-muçulmanos. As comunidades cristãs
históricas e os grupos cristãos protestantes não
tradicionais também enfrentam ataques. A violência
aumentou em relação ao ano passado. Ataques foram
realizados tanto pela sociedade como por grupos salafistas.
A situação geral da perseguição no Egito é alimentada
principalmente pela opressão islâmica, que é difundida em
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

PLANO DE
LEITURA
2ª feira – 1 Coríntios 10, 11 e 12
3ª feira – 1 Coríntios 13, 14, 15 e 16
4ª feira – 2 Coríntios 01, 02 e 03
5ª feira – 2 Coríntios 04, 05 e 06
6ª feira – 2 Coríntios 07, 08 e 09
Sábado – 2 Coríntios 10 e 11
Domingo – 2 Coríntios 13 e 14
Período atual:
Quinquagésima terceira semana
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FRAQUEZAS PODEM
SER UMA VANTAGEM

A fraqueza física pode ser vantajosa, às vezes.
Na noite de 5 de fevereiro de 1945, eu e mais
468 prisioneiros, bem como uns 800
sobreviventes de Bataan e Corregidor, fomos
evacuados da prisão de Bilibid para a fábrica
de calçados de Ang Tibay, nos arredores de
Manila. A batalha pela libertação da cidade
das mãos dos japoneses prosseguia; a cidade
estava em chamas e o fogo crepitava
inexoravelmente na direção de nosso
alojamento.
Sentados no chão, no escuro, em Ang Tibay,
conheci alguns dos sobreviventes da Marcha
da Morte. Durante um mês, meu grupo
estivera separado deles por uma parede de
4,5 metros; aquela era minha primeira
oportunidade de conversar com eles. Fiquei
sabendo que muitos dos companheiros
daquele grupo haviam sido enviados de
navio para o Japão, como trabalhadores
escravos; o último barco lotado havia saído
de Manila em meados de dezembro, e aquela
embarcação tinha sido torpedeada por um
submarino americano. Todos a bordo
morreram.
Entre o grupo, naquela noite, estava um
soldado que tinha sido designado para ir
naquele navio, mas por causa de uma
debilidade física ficara para trás. Nunca me

esquecerei de como, com lágrimas na voz,
ele nos contou que sua vida tinha sido
poupada por causa de sua deficiência física.
Aparentemente, havia sido considerado
incapaz para o trabalho escravo.
To d o s q u e j á t e n h a m o l h a d o
cuidadosamente as fotos do Presidente
Theodore Roosevelt, sabem que ele era
míope. Durante sua campanha presidencial
de 1912, ele foi atingido pelo disparo de um
maníaco chamado Schrenk, mas sobreviveu
à tentativa de assassínio. O médico que o
examinou após o incidente disse-lhe que sua
vida tinha sido poupada por um par de óculos
com armação de aço que ele havia guardado
no bolso do paletó.
"Não é estranho?" comentou Roosevelt.
"Sempre achei um incômodo usar óculos por
causa da miopia, e agora meu par de óculos
de reserva, guardado no bolso, acabou por
salvar-me a vida."
Talvez não entendamos neste mundo por
que Deus nos permite sofrer aflições físicas.
Mas em alguns casos podemos ter a certeza
de que Ele as permite porque sabe que,
assim como Paulo, somos espiritualmente
mais fortes quando estamos fisicamente
fracos.

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00
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Obediência, alicerce da fé
Questões financeiras fazem parte de uma vida de obediência
“Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós
também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro
dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder
ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as
coletas quando eu chegar. E, quando tiver chegado, mandarei os
que, por cartas, aprovardes, para levar a vossa dádiva a
Jerusalém. E, se valer a pena que eu também vá, irão comigo” —
1Co.16.1 — 4
No primeiro dia da semana, a congregação local se reunirá para a
adoração e mútua edificação através da Palavra de Deus escrita e
das manifestações do Espírito (1 Co 12.7-11; 14.26; 1 Tm 5.17).
A igreja manterá a humildade, reverência e santo temor diante da
presença de um Deus santo. Os membros terão uma preocupação
vital com a pureza da igreja, disciplinarão aqueles que caírem no
pecado, bem como os falsos mestres que são desleais à fé bíblica (1
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Co 5.1-13; ler Mt 18.15 ).
Aqueles que perseverarem no caráter piedoso
e nos padrões da justiça ensinados pelos
apóstolos, serão ordenados ministros para a
direção das igrejas locais e a manutenção da
sua vida espiritual (Mt 18.15 1 Co 5.1-5; 1 Tm
3.1-7; Tt 1.5-9).
Semelhantemente, a igreja terá diáconos
responsáveis para cuidarem dos negócios
temporais e materiais da igreja (ler 1 Tm 3.8 ).
Haverá amor e comunhão no Espírito
evidente entre os membros (Ler Jo 13.34),
não somente dentro da congregação local
c o m o ta m b é m e n t re e l a e o u t ra s
congregações que creem na Bíblia (2 Co 8.18). A igreja será uma igreja de oração e jejum
(Rm 12.12; Cl 4.2; Ef 6.18). Os crentes se
separarão dos conceitos materialistas
prevalecentes no mundo, bem como de suas
práticas (Rm 12.2; 2 Co 6.17; Gl 1.4; 1 Jo
2.15,16).
1. Quando a igreja se reúne para adorar ao
Senhor, temos orações, louvor e ceia, para
juntos confirmarmos nossa comunhão e
aliança com o Senhor; e temos a oferta, que
representa o fruto do sacrifício do nosso
trabalho. Quando você oferta ou dizima,
como você se sente? (2 Coríntios 9:7)
2. O que você acha da punição que é dada a
alguns irmãos que pecam? (Hebreus 12. 7 e 8)
3. Você tem uma postura correta com seus
pastores e líderes? (Hebreus 13:17)
Obs. Líder faça a proposta abaixo funcionar!
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias a primícia do seu tempo para o Senhor

(25 minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
de minha família, pastores da igreja e suas
famílias, presbíteros, diáconos e pelos
ministérios da igreja. Por favor, vamos entrar
nesta grande campanha!

ETIÓPIA
A Etiópia tem uma longa história tanto com o
cristianismo quanto com o islamismo. Ao
longo do tempo, ambas as religiões têm se
empenhado em expandir sua esfera de
influência. O país possui muitos grupos
étnicos, dos quais alguns não são
necessariamente favoráveis ao cristianismo.
Em alguns lugares as regiões estão
interligadas pelo islã. O partido no poder
bloqueou todos os canais para a liberdade de
expressão e de reunião, e também tentou
controlar todas as instituições religiosas em
uma busca por conter desavenças. Outra
dificuldade em vista é que a Igreja Ortodoxa, a
mais forte no país, se volta contra com o
número crescente de cristãos protestantes e
não tradicionais. As principais fontes de
perseguição aos cristãos etíopes são,
principalmente, o protecionismo
denominacional e a opressão islâmica. Dentre
os mais afetados estão convertidos ao
cristianismo e cristãos protestantes não
tradicionais.

A igreja — A Etiópia é um dos primeiros países
da África a aceitar o cristianismo. Ele entrou
Comunidade Amai-vos - CNPJ 01.075-135/0001-89
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no país no século 6 com a família real e, gradualmente, a fé
cristã passou a dominar a essa terra. Após a aceitação do
cristianismo pela elite dominante, a igreja etíope criou uma
forte relação com a Igreja Ortodoxa Copta do Egito. Depois
de um tempo, a igreja católica entrou no país e o
cristianismo protestante também. Após a Constituição de
1995, que declarou a liberdade de religião, bem como a
separação entre o Estado e a religião, houve mudanças
consideráveis na situação religiosa do país. A Igreja
Ortodoxa Etíope, embora ainda trabalhando duro para
manter sua influência nos processos nacionais de tomada
de decisão, não foi capaz de parar o crescimento
exponencial das igrejas protestantes. Igrejas protestantes e
pentecostais são ativas no evangelismo e isso as leva a um
crescente conflito com o governo e com a Igreja Ortodoxa
Etíope. Além disso, historicamente, a Etiópia sempre teve
profundas raízes cristãs e uma relação histórica com o islã.
A influência muçulmana cresceu entre a população etíope,
causando preocupação para o governo atual. Por meio de
parceiros locais e igrejas, a Portas Abertas apoia cristãos
etíopes há mais de 30 anos. O trabalho é focado em
prepará-los para enfrentar a perseguição, fortalecendo sua
fé e ajudando-os a compartilhar o evangelho com seus
vizinhos.

sociedade restringindo a
liberdade de religião e de
expressão. Um dos problemas que
mais afetam as igrejas é a
dificuldade de conseguir
permissão para operar
legalmente. O governo não impõe
o registro para a Igreja Ortodoxa
Etíope, mas outras igrejas são
obrigadas a se registrar. Há relatos
de que funcionários da Igreja
Ortodoxa monitoram cristãos de
outras denominações.
O futuro — A região de Etiópia
deve ser levada em conta como
uma das mais instáveis em todo o
continente. Muçulmanos radicais
da Somália afirmam que a Etiópia
é um Estado cristão e um inimigo
histórico da Somália. Assim, para
os próximos anos, se o núcleo do
Al-Shabaab não for quebrado,
poderá haver ataques na Etiópia,
semelhantes aos que aconteceram no Quênia. Assim, a perseguição aos cristãos em geral, e em
particular aos protestantes, continuará principalmente pelos
muçulmanos extremistas.

A perseguição — É na vida privada que os cristãos mais
enfrentam perseguição. Quando cristãos de origem
muçulmana se convertem ao cristianismo, membros da
família e até mesmo moradores da aldeia mostram alguma
forma de oposição a essa decisão. Possuir materiais
cristãos e encontrar outros cristãos são também práticas
cada vez mais difíceis. Quando um cristão de origem
ortodoxa se junta a um grupo protestante, família e
comunidade geralmente o perseguem. A perseguição é
comum na esfera familiar e comunitária. Enterrar um
cristão é muito difícil em áreas onde muçulmanos e
ortodoxos dominam. Crianças cristãs são obrigadas a
frequentar escolas islâmicas e são perseguidas por causa
da fé de seus pais. Em alguns lugares, tais cristãos não são
autorizados a compartilhar recursos da comunidade. Em
outros lugares, os cristãos são intencionalmente
negligenciados ou discriminados no emprego. A nível
nacional, o governo tenta controlar todos os aspectos da
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

PLANO DE
LEITURA

2ª feira – Gálatas 01, 02 e 03
3ª feira – Gálatas 04, 05 e 06
4ª feira – Efésios 01, 02 e 03
5ª feira – Efésios 04, 05 e 06
6ª feira – Filipenses 01, 02, 03 e 04
Sábado – Colossenses 01, 02, 03 e 04
Domingo – 1 Tessalonicenses 01 e 02
Período atual:
Quinquagésima quarta semana
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AMOR NÃO
CORRESPONDIDO
“Fazei o bem e emprestai, sem esperar
nenhuma paga; será grande o vosso
galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Pois Ele
é benigno até para com os ingratos e maus”
— Lc. 6:35
No dia 8 de setembro de 1860, uma terrível
tempestade abateu-se sobre o Lago
Michigan e ameaçou afundar o navio de
passageiros Lady Elgin. Na praia, observando
o desdobramento da tragédia, estava um
grupo de estudantes do Instituto Bíblico
Garrett, que ficava perto. Quando o navio
começou a partir-se, um dos estudantes,
Edward W. Spencer, viu uma senhora
agarrada a um dos destroços.
Sem conseguir ficar apenas observando o
naufrágio, Spencer tirou o casaco, jogou-se
nas agitadas águas, nadou até ao navio e
trouxe aquela senhora em segurança para a
praia.
Spencer nadou repetidas vezes e trouxe
náufragos de volta, até que suas forças
falharam e ele desmaiou na praia, exausto.
Como resultado de seus esforços, 17 vidas

foram salvas, mas o ato heróico quase lhe
custou a vida. Ele nunca recuperou
totalmente a saúde.
Após a sua morte, alguns anos mais tarde,
alguém escreveu à esposa dele perguntando
se era verdade que nenhum dos náufragos
salvos havia agradecido o heroísmo de seu
marido. Aqui está a resposta dela: "A
afirmação é verdadeira. Spencer nunca
recebeu nenhum agradecimento das
pessoas que ele conseguiu salvar, e nenhum
reconhecimento por parte de qualquer uma
delas." A seguir, num admirável espírito de
magnanimidade, ela colocou a culpa da
aparente ausência de gratidão na confusão
geral reinante e na exaustão, tanto dos
resgatados quanto do resgatador.
Ela encerrou a carta com estas palavras:
"Meu marido sempre manteve esse ponto de
vista acerca daquele episódio; nunca
manifestou qualquer ressentimento, e tenho
certeza de que nunca o sentiu. Fez o melhor
que pôde, sem esperar recompensas ou
apreciação."

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

ALIMENTO
1X3
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Obediência, alicerce da fé
Hb.7: 25 ao 28 - Portanto, pode também salvar perfeitamente os
que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por
eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente,
imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os
céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de
oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente, por seus próprios
pecados e, depois, pelos do povo; porque isso fez ele, uma vez,
oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes
a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da
lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre.
Haverá sofrimento e aflição por causa do mundo e dos seus
costumes, todos os que rejeitarem o plano de Deus que está na
pessoa de Jesus sofrerão.
A igreja trabalhará ativamente para enviar missionários a outros
países, para que os planos de Deus sejam conhecidos por todos.
Nenhuma igreja local tem o direito de se chamar de igreja, se não
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estiver disposta a cumprir a missão de
propagar o evangelho de Cristo Jesus, nosso
Senhor.
Os crentes do Novo Testamento enfrentavam
a perseguição com oração fervorosa.
A situação parecia impossível:
Tiago fora morto. Herodes mantinha Pedro na
prisão vigiado por dezesseis soldados.
Todavia, a igreja primitiva tinha a convicção de
que a oração feita por um justo pode muito
em seus efeitos (Tg 5.16), e oraram de um
modo intenso e contínuo a respeito da
situação de Pedro. A oração deles não
demorou a ser atendida. As igrejas do Novo
Testamento se dedicavam à oração coletiva
prolongada.
A intenção de Deus é que o seu povo se reúna
para a oração definida e perseverante; note as
palavras de Jesus: A minha casa será chamada
casa de oração (Mt 21.13).
As igrejas que declaram basear sua teologia,
prática e missão, no padrão divino revelado
no livro de Atos e noutros livros do Novo
Testamento, devem exercer a oração
fervorosa e coletiva como elemento vital da
sua adoração, e não apenas durante um ou
dois minutos por culto.
Na igreja primitiva, o poder e a presença de
Deus integravam-se nas reuniões de oração .
Nenhum volume de pregação, ensino,
cânticos, música, animação, movimento e
entusiasmo manifestarão o poder e a
presença genuínos no Espírito Santo, sem a
oração neotestamentária, mediante a qual os
crentes perseveravam unanimemente em
oração e súplicas.

1. Você já aprendeu e tem consciência de que
no dia em que você aceitou a Jesus como
Salvador, você foi convocado para viver para
Deus e a realizar uma missão? (João 15: 16 e
17)
2. Você tem consciência de que as pessoas
que você conhece e ama, mas que ainda não
aceitaram a Jesus, estão indo para o inferno?
(Atos dos Apóstolos 5:42)
3. O que você pode fazer para o Senhor?
Obs.: Líder, faça a proposta abaixo funcionar!
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias a primícia do seu tempo para o Senhor
(25 minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
de minha família, pastores da igreja e suas
famílias, presbíteros, diáconos e pelos
ministérios da igreja. Por favor, vamos entrar
nesta grande campanha!

25

MINUTOS
.

QUE PODEM MUDAR
A HISTÓRIA DE
UMA IGREJA.
ABRACE ESSA
IDEIA.
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TERRITÓRIOS PALESTINOS

Os Territórios Palestinos compreendem três regiões bem
conhecidas pelos cristãos: Cisjordânia, Faixa de Gaza e
Jerusalém. Esse pequeno pedaço de terra dividido em três
partes é como uma prisão, onde ninguém pode entrar ou
sair sem permissão especial. A comunidade cristã, sendo a
minoria, se sente ainda mais pressionada. A dinâmica da
perseguição aos cristãos é bem complexa nessa região, já
que existem diferentes governos no controle. Na
Cisjordânia, o partido Fatah é formalmente baseado em
princípios seculares, então os cristãos desfrutam de alguns
direitos, embora não tenham proteção alguma. Já na Faixa
de Gaza, onde o grupo Hamas está no controle desde 2007,
os maiores desafios são a pobreza e a superpopulação.
Jerusalém ainda é palco de muitas guerras entre palestinos
e israelenses, por ser uma terra extremamente disputada
entre eles. Os cristãos são atingidos durante os conflitos. O
cristianismo faz que eles fiquem mais vulneráveis que os
demais cidadãos.

3
nam a religião para seguir a Cristo
são perseguidos e maltratados.
Em Gaza, embora os cristãos
sejam amplamente tolerados pelo
grupo Hamas, eles não têm seus
direitos defendidos nem protegidos. O número total de seguidores
do cristianismo está diminuindo
em ambas as áreas ao longo do
tempo devido à emigração e às
baixas taxas de natalidade. O
pequeno número de novos
convertidos tem sido o único raio
de esperança para a igreja nessa
região. Os militantes apelam
principalmente aos mais jovens,
na tentativa de islamizá-los. Sabese que Gaza continua sendo um
terreno fértil de recrutamento. Se
a juventude for iludida, o
radicalismo violento poderá
crescer e se tornar uma ameaça
real. Os levantes árabes colaboraram muito para isso, e os
salafistas de Gaza (seguidores do
movimento ortodoxo ultraconservador dentro do islamismo sunita)
estão lutando na Síria e se
tornando ainda mais radicais. A
possibilidade de novas explosões
de violência é grande.

A igreja - Desde os tempos bíblicos, há cristãos vivendo
nessas regiões denominadas de Territórios Palestinos. No
início, a maioria era de judeus que acreditavam em Jesus
como o Messias. Mais tarde, vieram os cristãos de outras
nações para habitar a Terra Santa, dividindo-se em várias
denominações. No século 7, exércitos árabes muçulmanos
invadiram essas terras e governaram a Palestina durante
séculos. Foi uma invasão sangrenta e também o início da
presença dominante islâmica. Não muçulmanos foram
obrigados a pagar a Jizya (imposto islâmico), mas a igreja
cristã continuou evangelizando discretamente. Com a
chegada de missionários estrangeiros na região, o
cristianismo teve certo crescimento e também causou um
clima tenso. Até os dias de hoje, muçulmanos que abandoSaciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

PLANO DE
LEITURA

2ª feira – 1 Tessalonicenses 04 e 05
3ª feira – 2 Tessalonicenses 01, 02 e 03
4ª feira – 1 Timóteo 01, 02 e 03
5ª feira – 1 Timóteo 04, 05 e 06
6ª feira – 2 Timóteo 01 e 02
Sábado – 2 Timóteo 03 e 04
Domingo – Tito 01, 02 e 03
Período atual:
Quinquagésima quinta semana
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RESPOSTA BRANDA

“A resposta branda desvia o furor, mas a
palavra dura suscita a ira” Pv. 15:1.
Não faz muito tempo, li acerca de um pastor
que se havia mudado para um novo distrito e
descobriu que um dos membros de sua igreja
parecia decidido a encontrar defeitos em
tudo o que ele fazia. A princípio, o pastor
procurou desconhecer as críticas, mas o
homem não ficou contente em ser ignorado.
Um dia, o pastor recebeu uma carta
especialmente cáustica, repleta de
acusações. A maioria delas era falsa e as
outras, completamente desproporcionadas
em relação com os fatos.
O pastor não podia mais ignorar seu crítico.
Percebeu diante de si um problema que
devia ser resolvido. Sabia que não podia
refutar as injuriosas acusações uma por uma;
no entanto, antes de responder, orou por
sabedoria celestial. Foi impressionado a
escrever ao seu crítico uma carta de cinco
palavras: "Por favor, ore por mim.»
O efeito daquele simples pedido foi nada

menos que miraculoso. Tocou o coração do
crítico e lhe alterou completamente as
atitudes. Daquele dia em diante, o homem
tornou-se um dos mais leais defensores do
pastor.
Vamos considerar por um momento a
resposta do pastor. Seu tom é conciliatório,
mas de forma alguma se rende às acusações
do crítico. Reconhece, entretanto, que
necessitaria da ajuda do crítico se as
acusações fossem verdadeiras. Da parte de
alguns homens, essa resposta poderia ser
interpretada como sinal de arrogância, até
mesmo de sarcasmo. Mas evidentemente o
crítico sabia no fundo do coração que seu
pastor era diferente. Será que isso se deveu
às pacientes tentativas do pastor no sentido
de ignorar as críticas? Não sei, mas sei que a
maioria dos seres humanos se dispõe a
ajudar quando alguém pede um favor.
Quando Salomão disse que a resposta
branda desvia o furor, ele não queria dizer
que isso sempre funciona (especialmente se
respondemos aos nossos acusadores com
palavras que suscitam ira).

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

ALIMENTO
1X3
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Buscar o Senhor traz recompensas
Dn 9.3 “E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscá-lo com
oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza.”
Pode-se definir a intercessão como a oração contrita e reverente,
com fé e perseverança, mediante a qual o crente suplica a Deus em
favor de outra pessoa ou pessoas que extremamente necessitem
da intervenção divina.
A oração de Daniel no cap. 9 é uma oração intercessória, pois ele
ora contritamente em favor da restauração de Jerusalém e de todo
o povo de Israel. A Bíblia nos fala da intercessão de Cristo e do
Espírito Santo, e de numerosos santos, homens e mulheres do
antigo e do novo conserto.
A INTERCESSÃO DE CRISTO E DO ESPÍRITO SANTO.
Jesus, no seu ministério terreno, orava pelos perdidos, os quais Ele
viera buscar e salvar (Lc 19.10). Chorou, quebrantado, por causa da
indiferença da cidade de Jerusalém (Lc 19.41). Orava pelos seus

I N F O R M AT I V O A M A I - V O S
EDIÇÃO 651 - 30 DE ABRIL DE 2017

2
discípulos, tanto individualmente (ver Lc
22.32) como pelo grupo todo (Jo 17.6-26).
Orou até por seus inimigos, quando
pendurado na cruz (Lc 23.34).
Um aspecto permanente do ministério atual
de Cristo é o de interceder pelos crentes
diante do trono de Deus (Rm 8.34; Hb 7.25;
9.24); João refere-se a Jesus como “um
Advogado para com o Pai” (ver 1Jo 2.1 nota). A
intercessão de Cristo é essencial à nossa
salvação (cf. Is 53.12). Sem a sua graça,
misericórdia e ajuda, que recebemos
mediante a sua intercessão, nós nos
desviaríamos de Deus e voltaríamos à
escravidão do pecado.
O Espírito Santo também está empenhado na
intercessão. Paulo declara: “não sabemos o
que havemos de pedir como convém, mas o
mesmo Espírito intercede por nós com
gemidos inexprimíveis” (Rm 8.26). O Espírito
Santo, através do espírito do crente, intercede
“segundo Deus” (Rm 8.27). Portanto, Cristo
intercede pelo crente, no céu, e o Espírito
intercede dentro do crente, na terra.
1. Você acredita que o Senhor ouve suas
orações? (Jeremias 33. 3)
2. Você crê no amor de Deus por você? ((João
3. 16)

da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
de minha família, pastores da igreja e suas
famílias, presbíteros, diáconos e pelos
ministérios da igreja. Por favor, vamos entrar
nesta grande campanha!

25

MINUTOS
.

QUE PODEM MUDAR
A HISTÓRIA DE
UMA IGREJA.
ABRACE ESSA
IDEIA.

ANIVERSÁRIOS

14/mai – Matheus Felizardo
15-mai – Izabela Rangel

3. Você duvida que o Senhor possa te
responder?

17/mai – Izabelly Garcia
19/mai – Peter Garcia
22/mai – Suely Mendonça

Obs.: Líder, faça a proposta abaixo funcionar!

24/mai – Ana Roseli Siqueira
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias a primícia do seu tempo para o Senhor
(25 minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento espiritual

10/mai – André Junior
28/mai – Fernanda Souto
31/mai – Pr. Paulo Pereira
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TERRITÓRIOS PALESTINOS

A nação está sob o controle acirrado do Partido
Revolucionário Popular desde 1975. O ano de 2016
testemunhou a transferência de poder no partido, mas
nem isso nem as eleições realizadas em março de 2016
trouxeram mudanças reais. O país carece de liberdade de
opinião e de uma imprensa livre para alertas sobre os vários
casos de corrupção. Qualquer grupo organizado que não
esteja alinhado à ideologia governamental é visto como
uma ameaça à preservação do comunismo no país. O Laos
enfrenta atualmente muitos desafios que parecem ser
típicos dos países comunistas. Relatórios sobre corrupção
em grande escala surgem com frequência e, devido às
novas formas de mídia, não está sendo fácil para os
governantes esconderem esses documentos ou quaisquer
reações a eles. Por outro lado, não existe na sociedade civil
uma voz crítica e ser influente que possa se levantar. O país
depende fortemente de seu gigante vizinho, a China, que é,
de longe, o maior investidor estrangeiro do país.
A igreja - Em meados da década de 1970, o regime
comunista iniciou uma campanha contra a minoria cristã
para erradicá-la do Laos, mas fracassou. Em geral, há mais
liberdade de culto para os cristãos em áreas urbanas do
que nas áreas rurais, onde os cristãos sempre correm o
risco de serem perturbados, assediados ou até presos. Há
também relatos de cristãos tribais sendo expulsos por suas
comunidades e forçados a viver na selva. Ter literatura
cristã e Bíblias disponíveis em línguas minoritárias continua
sendo um desafio, especialmente porque mais de 50% da
população cristã total são da tribo Khmu. Eles ainda não
têm uma Bíblia em sua própria língua. Portanto, a tradução
é muito necessária.
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A perseguição - Todos os cristãos
enfrentam algum tipo de
perseguição e passam por
limitações no país. Isso inclui os
grupos de cristãos estrangeiros ou
imigrantes e as comunidades
c r i stã s h i stó r i ca s q u e s ã o
monitoradas pelas autoridades.
No entanto, principalmente as
tribos ou os cristãos ex-budistas e
membros dos grupos protestantes
não tradicionais estão suportando
o peso da perseguição. Os
convertidos são evitados pelos
familiares e vizinhos, e as
autoridades tentam reprimir
todas as formas de reuniões não
autorizadas. A pressão geral sobre
os cristãos aumentou muito este
ano. Isso se deve ao aumento do
monitoramento por parte das
autoridades comunistas de todos
os grupos da sociedade, incluindo
os cristãos. A violência contra os
cristãos permanece em um nível
bastante elevado. No período do
relatório, um cristão de uma
minoria étnica foi morto. Mais de
dez cristãos foram presos, alguns
libertados sob fiança, outros
permaneceram encarcerados.

Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

PLANO DE
LEITURA

2ª feira – Filemon
3ª feira – Hebreus 01, 02 e 03
4ª feira – Hebreus 04, 05 e 06
5ª feira – Hebreus 07, 08 e 09
6ª feira – Hebreus 10 e 11
Sábado – Hebreus 12 e 13
Domingo – Tiago 01, 02, 03, 04 e 05
Período atual:
Quinquagésima sexta semana
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DAR A
OUTRA
FACE
Não resistais ao perverso; mas a qualquer
que te ferir na face direita, volta-lhe
também a outra. Mt. 5:39.
É possível que você já tenha ouvido alguém
dizer: "Em determinadas circunstâncias,
tudo bem voltar a outra face; mas se alguém
ameaçar a minha vida, ou da minha esposa e
filhos, vou mutilar o assaltante e, se
necessário, matá-lo."
O problema com essa filosofia é que aquilo
que decidirmos fazer antes de uma crise é
provavelmente o que faremos quando a
emergência surgir. Assim, se decidimos
confiar no braço de carne (Jr. 17:5), é muito
possível que façamos "as obras da carne" (Gl.
5:19-21); mas se decidirmos obedecer ao
conselho da Palavra de Deus, Ele promete
que "proverá livramento" para nós (I Co.
10:13).
Quando John Selwyn, renomado missionário

nas Ilhas dos Mares do Sul, freqüentava a
universidade, era conhecido por sua destreza
como boxeador. Anos mais tarde, enquanto
trabalhava no sul do Pacífico, sentiu ser seu
dever censurar um dos ilhéus por um grave
erro. O homem ficou bravo e golpeou o rosto
de Selwyn com o punho cerrado. Selwyn
poderia ter facilmente acabado com a
valentia do agressor.
Em vez disso, cruzou os braços e calmamente
voltou a outra face.
Surpreso pela atitude do missionário, o
nativo fugiu para o mato.
Anos mais tarde, aquele homem dirigiu-se ao
sucessor de Selwyn e pediu para ser
batizado. Depois de verificar a genuinidade
daquela conversão, o missionário perguntou
ao nativo como era que ele gostaria de ser
conhecido como cristão. "John Selwyn!",
respondeu o ilhéu. "Ele me mostrou como
Jesus é."

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

ALIMENTO
1X3
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Obediência, o alicerce da fé
1Ts.5.17 - 18 "Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a
vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.»
Dn 9.3 - “E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com
oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza.”
Pode-se definir a intercessão como a oração contrita e reverente,
com fé e perseverança, mediante a qual o crente suplica a Deus em
favor de outra pessoa ou pessoas que extremamente necessitem
da intervenção divina. A oração de Daniel no cap. 9 é uma oração
intercessória, pois ele ora contritamente em favor da restauração
de Jerusalém e de todo o povo de Israel. A Bíblia nos fala da
intercessão de Cristo e do Espírito Santo, e de numerosos santos,
homens e mulheres do antigo e do novo conserto.
Jesus, no seu ministério terreno, orava pelos perdidos, os quais Ele
viera buscar e salvar (Lc 19.10). Chorou, quebrantado, por causa da
indiferença da cidade de Jerusalém (Lc 19.41). Orava pelos seus
discípulos, tanto individualmente (ver Lc 22.32) como pelo grupo
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todo (Jo 17.6-26). Orou até por seus inimigos,
quando pendurado na cruz (Lc 23.34).

céus até hoje, e que por sua intercessão
muitas coisas irão acontecer ainda?

Um aspecto permanente do ministério atual
de Cristo, é o de interceder pelos crentes
diante do trono de Deus (Rm 8.34; Hb 7.25);
João refere-se a Jesus como “um Advogado
para com o Pai” (ver 1Jo 2.1 ). A intercessão de
Cristo é essencial à nossa salvação (cf. Is
53.12). Sem a sua graça, misericórdia e ajuda,
que recebemos mediante a sua intercessão,
nós nos desviaríamos de Deus e voltaríamos à
escravidão do pecado.

3. Você crê que através da sua oração você
poderá mudar a história de uma vida?( Tiago
5. 16 e 17)

1. Você pode orar mais do que tem orado
hoje? (1Tessalonissenses 5. 17 e 18)
2. Você sabia que a oração de Daniel ecoa nos

Obs.: Líder, faça a proposta abaixo funcionar!
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias a primícia do seu tempo para o Senhor
(25 minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento
espiritual da igreja, unidade da igreja, pela
minha vida e de minha família, pastores da
igreja e suas famílias, presbíteros, diáconos e
pelos ministérios da igreja. Por favor, vamos
entrar nesta grande campanha!

LAOS
Com uma soma de 64 pontos, o Laos está em
24º na Lista Mundial da Perseguição 2017. No
ranking de 2016, o país ficou na 29ª posição e
com uma soma de 58 pontos. O aumento é
devido ao crescimento do nível de pressão
espalhada em todas as áreas da vida (com
maior aumento na família, na comunidade e
na esfera nacional). A nação está sob o
controle acirrado do Partido Revolucionário
Popular desde 1975. O ano de 2016

testemunhou a transferência de poder no
partido, mas nem isso nem as eleições
realizadas em março de 2016 trouxeram
mudanças reais. O país carece de liberdade de
opinião e de uma imprensa livre para alertas
sobre os vários casos de corrupção. Qualquer
grupo organizado que não esteja alinhado à
ideologia governamental é visto como uma
ameaça à preservação do comunismo no país.
O Laos enfrenta atualmente muitos desafios
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que parecem ser típicos dos países comunistas. Relatórios
sobre corrupção em grande escala surgem com frequência
e, devido às novas formas de mídia, não está sendo fácil
para os governantes esconderem esses documentos ou
quaisquer reações a eles. Por outro lado, não existe na
sociedade civil uma voz crítica e ser influente que possa se
levantar. O país depende fortemente de seu gigante
vizinho, a China, que é, de longe, o maior investidor
estrangeiro do país.
A igreja - Em meados da década de 1970, o regime
comunista iniciou uma campanha contra a minoria cristã
para erradicá-la do Laos, mas fracassou. Em geral, há mais
liberdade de culto para os cristãos em áreas urbanas do
que nas áreas rurais, onde os cristãos sempre correm o
risco de serem perturbados, assediados ou até presos. Há
também relatos de cristãos tribais sendo expulsos por suas
comunidades e forçados a viver na selva. Ter literatura
cristã e Bíblias disponíveis em línguas minoritárias continua
sendo um desafio, especialmente porque mais de 50% da
população cristã total são da tribo Khmu. Eles ainda não
têm uma Bíblia em sua própria língua. Portanto, a tradução
é muito necessária.

novos convertidos. Muitos
cristãos foram arrancados de suas
aldeias porque seus parentes não
cristãos ou autoridades da aldeia
os forçaram a deixar a área quando
souberam de suas conversões.
Alguns deles tiveram de ir viver na
selva ao redor das aldeias. As
eleições mostraram que,
provavelmente, nada mudará no
país. Nenhuma iniciativa não
possa ser controlada pelas
autoridades comunistas será
tolerada, e isso permanecerá para
a minoria cristã no futuro. Os
resultados refletiram também o
poder ininterrupto do principal
motor de perseguição no país, a
opressão comunista e póscomunista. A nação continua não
permitindo qualquer dissidência
(o que inclui a fé cristã). Por outro
lado, o país precisa desesperadamente de desenvolvimento e
crescimento econômico. Caso isso
não aconteça, poderá encontrarse em uma situação de catástrofe
num futuro próximo: o investimento terá de aumentar, caso
contrário, a dependência da China
crescerá ainda mais.

A perseguição - Todos os cristãos enfrentam algum tipo de
perseguição e passam por limitações no país. Isso inclui os
grupos de cristãos estrangeiros ou imigrantes e as
comunidades cristãs históricas que são monitoradas pelas
autoridades. No entanto, principalmente as tribos ou os
cristãos ex-budistas e membros dos grupos protestantes
não tradicionais estão suportando o peso da perseguição.
Os convertidos são evitados pelos familiares e vizinhos, e as
autoridades tentam reprimir todas as formas de reuniões
não autorizadas. A pressão geral sobre os cristãos
aumentou muito este ano. Isso se deve ao aumento do
monitoramento por parte das autoridades comunistas de
todos os grupos da sociedade, incluindo os cristãos, mas há
também o aumento de denúncias feitas. A violência contra
os cristãos permanece em um nível bastante elevado. No
período do relatório, um cristão de uma minoria étnica foi
morto. Mais de dez cristãos foram presos, alguns foram
libertados sob fiança, outros permaneceram encarcerados.
Houve um abuso físico e mental generalizado sobre os
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

PLANO DE
LEITURA

2ª feira – 1 Pedro 01, 02 e 03
3ª feira – 1 Pedro 04 e 05
4ª feira – 2 Pedro 01, 02 e 03
5ª feira – 1 João 01, 02 e 03
6ª feira – 1 João 04 e 05
Sábado – 2 João e 3 João
Domingo – Judas
Período atual:
Quinquagésima sétima semana
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PEDRA
ANGULAR
Vocês já leram nas Escrituras que a pedra
rejeitada pelos construtores passou a ser a
mais importante do edifício? Isto é obra do
Senhor e é uma coisa admirável de se ver. Mc.
12:10

mas os construtores não encontraram o lugar
certo para colocá-la, de modo que ficou de
lado, sem uso. Enquanto continuavam o
trabalho do alicerce, aquela pedra parecia
estar sempre no caminho deles.

Durante milênios, uma pedra permaneceu
sem ser tocada por mãos humanas no leito
de um riacho no Estado da Carolina do Norte,
Estados Unidos. Certo dia, um homem
ergueu a pedra, viu que seu peso era fora do
comum e decidiu usá-la como retentor de
porta em sua casa. Ali ficou durante anos. Um
dia, um geólogo passou por aquele caminho
e percebeu a pedra. Seus olhos experientes
reconheceram nela uma pepita de ouro - o
maior volume de ouro nativo encontrado a
leste das Montanhas Rochosas.

Durante longo tempo permaneceu
negligenciada e até rejeitada.

Uma antiga tradição rabínica diz que, quando
foi construído o templo de Salomão, as
pedras maciças para as paredes e os alicerces
foram cortadas da rocha viva e modeladas na
própria pedreira, sendo depois
transportadas para o monte onde se erguia o
templo. De acordo com a história, uma pedra
de tamanho incomum foi levada para o local,

Então, um dia, os construtores chegaram ao
local onde devia ser colocada a pedra
angular. Para poder suportar o tremendo
peso do templo, a pedra precisava ter
tamanho e resistência enormes.
Tentaram colocar várias pedras, mas
nenhuma era apropriada. Por fim, a atenção
deles foi chamada para a pedra rejeitada
fazia tanto tempo. Exposta às intempéries
durante aqueles anos todos, ela não revelava
nenhum defeito ou rachadura e, quando
colocada no devido ângulo, encaixou-se
perfeitamente.
O salmista, em nosso texto, alude a essa
tradição, e os rabis reconheciam que fazia
referência ao Messias.

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

ALIMENTO
1X3
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Obediência, o alicerce da fé
E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas
fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como
convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a
intenção do Espírito; e é ele que segundo Deus intercede pelos
santos. — Rm. 8. 26 e 27
O Espírito Santo também está empenhado na intercessão. Paulo
declara: “não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas
o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis”
(Rm 8.26). O Espírito Santo, através do espírito do crente, intercede
“segundo Deus”. Portanto, Cristo intercede pelo crente, no céu, e o
Espírito intercede dentro do crente, na terra.
A Bíblia refere-se constantemente às orações intercessórias do
crente e registra numerosos exemplos de orações notáveis e
poderosas. No AT, os líderes do povo de Deus, tais como os reis (1Cr
21.17; 2Cr 6.14-42), profetas (1Rs 18.41-45; Dn 9) e sacerdotes (Ed
9.5-15; Jl 1.13; 2.17,18), deviam ser exemplos na oração
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intercessória em prol da nação. Exemplos
marcantes de intercessão no AT, são as
orações de Abraão em favor de Ismael (Gn
17.18) e de Sodoma e Gomorra (Gn 18.23-32),
as orações de Davi em favor de seus filhos
(2Sm 12.16; 1Cr 29.19), e as de Jó em favor de
seus filhos (Jó 1.5). Na vida de Moisés, temos
o exemplo supremo no AT, quanto ao poder da
oração intercessória. Em várias ocasiões ele
orou intensamente para Deus alterar a sua
vontade, mesmo depois de o Senhor declararlhe aquilo que Ele já resolvera executar. Por
exemplo, quando os israelitas se rebelaram e
se recusaram a entrar em Canaã, Deus falou a
Moisés que iria destruí-los e fazer de Moisés
uma nação maior (Nm 14.1-12). Moisés,
então, levou o assunto ao Senhor em oração e
implorou em favor d os israelitas (Nm14.1319); no fim da sua oração, Deus lhe disse:
“Conforme a tua palavra, lhe perdoei” (Nm
14.20; ver também Êx 32.11-14; Nm 11.2).

1. Fale o quanto a oração é importante pra
você.
2. Você tem um plano de oração pessoal, com
metas e propósitos?
3. O que você tem feito com sua vida
espiritual? (1 Tessalonicenses 5. 14 ao 18)
Obs.: Líder, faça a proposta abaixo funcionar!

Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias a primícia do seu tempo para o Senhor
(25 minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha
vida e de minha família, pastores da igreja e
suas famílias, presbíteros, diáconos
e pelos ministérios da igreja. Por favor,
vamos entrar nesta grande campanha!

BRUNEI
Por mais de 600 anos, Brunei tem sido um
sultanato – uma monarquia islâmica – e todos
os cargos políticos importantes ainda são
mantidos pelo próprio sultão. Em maio de
2014, o sultão Hassanal introduziu a primeira
de várias fases de adoção de um código penal
baseado na lei islâmica – a sharia. O primeiro
conjunto de regulamentos estipulou multas e
sentenças de prisão por “crimes”, como
gravidez fora do casamento, propagar outras

religiões além do islã e não comparecer às
orações obrigatórias da sexta-feira. A segunda
fase, que introduzirá castigos mais severos,
tais como flagelação e amputações por crimes
de propriedade, deveria ter sido introduzido
em maio de 2015, mas foi adiada e
reprogramada para ser implementada em
junho de 2017. Já que parte dessas leis se
aplicará também a não muçulmanos, os quais
representam cerca de 33% da população,
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teme-se que muitos bruneanos com melhor educação,
incluindo cristãos, decidam deixar o país. A implementação
da sharia em maio de 2014 aumentou o medo dos cristãos
do país. A Portas Abertas pede apoio em oração para
nossos irmãos no Brunei e para as igrejas locais, enquanto
estão enfrentando crescente pressão do governo.
Ademais, líderes cristãos têm grande necessidade de
materiais bíblicos que os ajude a lidar com as restrições
religiosas.
A igreja - Em 1846, a Missão Igreja Borneo foi fundada e
começou a trabalhar em Brunei por meio da instalação de
uma igreja anglicana. A Igreja Católica está presente no país
há mais de um século e as igrejas protestantes
independentes vieram mais tarde. A igreja, no geral, está
crescendo lentamente. Com a decisão do sultão de
introduzir a lei islâmica no país, muitos jovens cristãos
consideram abandonar a nação. Os cristãos estrangeiros
também estão pensando nessa opção. Essa tendência para
a emigração pode aumentar se a segunda fase da
introdução da sharia for implementada. Algumas igrejas
são oficialmente reconhecidas: três igrejas católicas e duas
anglicanas. Além dessas, existem várias congregações
protestantes não reconhecidas. O processo de registro é
muito difícil e mesmo para as igrejas existentes é quase
impossível obter permissão para ampliar as estruturas da
igreja. Segundo a agência de pesquisa do serviço de
inteligência dos Estados Unidos, The World Factbook, os
muçulmanos sunitas representam cerca de 79% da
população, cristãos são 8,7%, e budistas são 7,8%.

sua nova identidade. Nessas
circunstâncias, se reunir com
outros cristãos é um desafio.
Cristãos, em especial aqueles que
assumem cargos de liderança nas
igrejas, estão sob vigilância
constante. Pais vivem em dilema,
já que criar seus filhos de acordo
com a fé cristã pode expor a crença
de toda a família. Todas as escolas,
sejam privadas ou públicas, são
obrigadas por lei a estudar o islã.
Se estudantes cristãos de origem
muçulmana são descobertos, eles
são isolados e forçados a negar sua
fé. Essa pressão é constante para
aqueles que abandonaram a fé no
islã.
O futuro - Ao que parece, ao
introduzir a lei sharia e proibir
celebrações cristãs em público, o
sultão está se firmando em um islã
mais conservador. Isso deve
intensificar a principal fonte de
perseguição no país, a opressão
islâmica. Esse é um desafio para os
cristãos que já enfrentam uma
situação de mudança na igreja
com os jovens cristãos deixando o
país em grande número.

A perseguição - As leis bruneanas não permitem que os
muçulmanos malaios deixem o islã. Punições rígidas são
impostas sobre aqueles que o fazem. O Artigo 112 do
Código Penal da Sharia em Brunei estipula que um
muçulmano que se afastar do islã deve ser punido com a
morte ou preso por um período não superior a trinta anos e
deve ser castigado, dependendo do tipo de evidência.
Qualquer declaração privada sobre o cristianismo pode ser
interpretada como proselitismo para a fé cristã, por isso, o
simples ato de usar uma cruz deve ser feito com muita
cautela. Também é muito arriscado para ex-muçulmanos
possuir qualquer material cristão, pois isso poderia expor
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

PLANO DE
LEITURA

2ª feira – Apocalipse 01, 02 e 03
3ª feira – Apocalipse 04, 05 e 06
4ª feira – Apocalipse 07, 08 e 09
5ª feira – Apocalipse 10, 11 e 12
6ª feira – Apocalipse 13, 14 e 15
Sábado – Apocalipse 16, 17 e 18
Domingo – Apocalipse 19, 20, 21 e 22
Período atual:
Quinquagésima oitava semana
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CONQUISTANDO
RESPEITO
Ninguém despreze a tua mocidade; pelo
contrário, torna-te padrão... na palavra, no
procedimento, no amor, na fé, na pureza. —
I Tm. 4:12.

fossem castigados. Seu pai não fez nem uma
coisa, nem outra. Em vez disso, começou a
mencionar algumas coisas acerca dos
italianos, das quais Leo podia orgulhar-se.

Muitos adultos acham difícil suportar o
desprezo e o desdém de outros adultos, mas
para um adolescente é duas vezes mais difícil
suportar o desprezo e o desdém de seus
companheiros da mesma idade.

Mas isso não acalmou o garoto.

Um dia, quando Leo Buscaglia estava saindo
da escola, uma gangue de arruaceiros o
cercou e começou a crivá-lo de apelidos por
causa de sua ascendência italiana.
Humilhado e aos prantos, rompeu o círculo
de seus atormentadores e correu para casa.
Lá, trancou-se no banheiro e chorou
amargamente.
Seu pai o ouviu chorando e perguntou qual
era o problema. Quando Leo contou o que
havia acontecido, esperou que seu pai
tomasse imediatas providências - ou que
batesse nos desordeiros ou pelo menos
reclamasse com os pais deles, exigindo que

- Eu não gosto de ser diferente! - protestou
ele. - Quero ser como todos os outros.
- Como todos os outros? Você quer dizer que
gostaria de ser como aqueles garotos que o
insultaram? - perguntou o pai, articulando
bem as palavras.
- Não! - rosnou Leo em resposta.
- Então tenha orgulho daquilo que você é aconselhou o pai. - Afinal de contas, todo o
mundo é diferente de todas as demais
pessoas.
Mas o conselho de Paulo ao jovem Timóteo
foi além do conselho que o pai de Leo deu a
seu filho. Sendo um modelo de cristão,
podemos conquistar o respeito alheio.
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Intercessão, a arma de guerra para a purificação da Igreja
No antigo testamento, Elias desafiou o povo a fazer uma escolha
definitiva entre seguir a Deus ou a Baal (1Rs 18.21-26).
Os israelitas achavam que podiam adorar ao Deus verdadeiro e
também a Baal (Ez 20.31,39). O pecado deles era o de terem o
coração dividido (Dt 6.4,5), querendo servir a dois senhores. O
próprio Cristo advertiu contra essa atitude fatal (Mt 6. 24).
Quem tem uma vida de intimidade com o Senhor não tem medo de
desafiar o mundo e nada que venha se opor as coisas de Deus, pois
quando desejamos ganhar uma alma para o Senhor, precisamos
ver o Pai realizando o impossível naquela vida. Precisamos parar
de achar que determinada pessoa jamais se converteria.
Desafio agora todos os Amaivianos para estabelecerem vidas como
alvos de oração, crendo que o Senhor irá libertar e salvar. Não
importa os demônios que estejam cercando, pois o fogo de Deus
vai cair e o Senhor vai salvar.
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Elias, ao zombar dos profetas de Baal, revela
sua ardente indignação ante a idolatria imoral
e vil que Israel adotara. Sua ironia e sua
atitude intransigente, expressavam sua
inalterável lealdade ao Deus a quem ele
amava e servia. Compare a reação de Elias
com a ira e determinação de Jesus, ante a
profanação do templo (Lc 19.45).
A dupla purificação do templo, efetuada por
Jesus durante o seu ministério de três anos,
indica quão importante são suas lições
espirituais, que se seguem:
O maior cuidado de Jesus é com a santificação
e com a devoção sincera dentro da sua igreja
(Jo 17.17,19). Ele morreu para santificá-la,
purificando-a, para ser santa e irrepreensível
(Ef 5.25-27).
A adoração na igreja deve ser em espírito e em
verdade (Jo 4.24). A igreja deve ser um lugar

de oração e de comunhão com Deus (Mt
21.13).
Cristo condenará todos aqueles que usam a
igreja, o evangelho, ou seu reino, visando
ganhos, glórias pessoais, ou autopromoção
(continua).
Quero que esta palavra seja ministrada nas
redes!
Obs.: Líder, faça a proposta abaixo funcionar!
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias a primícia do seu tempo para o Senhor
(25 minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
de minha família, pastores da igreja e suas
famílias, presbíteros, diáconos e pelos
ministérios da igreja. Por favor, vamos entrar
nesta grande campanha!

BANGLADESH

resultado. Aumentou o nível de violência e
No ano passado, a violência dos grupos
também a pressão espalhada em todas as
radicais islâmicos no Bangladesh teve como
áreas da vida dos cristãos bengaleses. Embora
inspiração as ações de grupos extremistas
o país continue se declarando secular de
internacionais como o Estado Islâmico. Isso
acordo com a Constituição em vigor, os
fez piorar ainda mais a situação dos cristãos
islâmicos radicais continuam espalhando
que vivem no país. Em 2016, a nação estava
medo e insegurança às comunidades e
em 35º lugar na Lista Mundial da Perseguição
famílias. Convertidos ao cristianismo estão
e este ano subiu para 26o. Isso prova que a
sendo cada vez mais monitorados,
minoria religiosa está exposta ao crescente
especialmente aqueles que vivem em áreas
número de ataques. O forte conservadorismo
rurais.
d a s o c i e d a d e co l a b o ro u p a ra e s s e
Comunidade Amai-vos - CNPJ 01.075-135/0001-89

A igreja - O cristianismo chegou em Bangladesh no final do
século 16, quando comerciantes e missionários
portugueses chegaram às suas margens. Hoje em dia, há
várias denominações que representam os cristãos,
incluindo as comunidades de ex-muçulmanos. De acordo
com o World Factbook da agência de inteligência dos
Estados Unidos, cerca de 88% do povo no país professam a
fé islâmica, 10% são hindus e os outros 2% se dividem entre
budistas e cristãos. Entre estes cristãos, aqueles que vivem
em áreas rurais carecem de recursos e literatura, como
Bíblias e livros evangelísticos, tão necessários para a
maturidade da igreja. A Portas Abertas tem lutado para
suprir essa necessidade e também tem levado até eles
treinamento para líderes, mulheres e jovens. Além disso,
ajuda na orientação quanto aos direitos das minorias
religiosas.
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independência desde 2009,
declarando que "Bangladesh é
uma nação secular de maioria
islâmica, e não um Estado Islâmico
moderado, como diplomatas
ocidentais geralmente afirmam",
disse ela. De outro lado, o Partido
Nacional, que nunca foi uma boa
previsão para o futuro do país,
agora tem um cristão fazendo
parte da equipe de liderança. Isso
pode ser visto como uma semente
de esperança para um povo
sacudido pela violência e falta de
liberdade religiosa.

A perseguição - Os mecanismos de perseguição que afetam
os cristãos em Bangladesh são estes: opressão islâmica,
nacionalismo religioso e antagonismo étnico. A violência
de grupos islâmicos de origem nacional, inspirados pelo
Estado Islâmico, conquistou as manchetes internacionais.
As notícias ilustraram o alto nível de violência no país e
filmaram o medo nos olhos dos bengaleses. Minorias
religiosas foram as mais afetadas. Comunidades de cristãos
estrangeiros ou imigrantes foram atingidas em nível menor.
Já os cristãos tradicionais enfrentaram a perseguição mais
violenta. Os que mais sentiram, no entanto, foram os novo
convertidos que antes professavam uma fé baseada no islã,
hinduísmo ou budismo. Estes são considerados apóstatas e
traidores. Atualmente, eles se reúnem em pequenos
grupos de modo secreto, normalmente nas casas de alguns
fieis, para evitar monitoramento do governo e ataques de
grupos extremistas.
O futuro - A liderança do país anunciou que pretende lutar
fortemente contra todos os grupos radicais. No entanto, foi
um choque descobrir que havia muitos jovens bengaleses,
vindos de famílias de classe média, envolvidos nos últimos
ataques ocorridos em Dhaka, capital do país. Além disso, há
uma luta política constante entre a Liga Awami e o Partido
Nacional. De um lado, a líder da Awami, Sheikh Hasina, que
também é a primeira-ministra do país, luta pela sua
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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MINUTOS
.

QUE PODEM MUDAR
A HISTÓRIA DE
UMA IGREJA.
ABRACE ESSA
IDEIA.

PLANO DE
LEITURA

2ª feira – Gênesis 01, 02 e 03
3ª feira – Gênesis 04, 05 e 06
4ª feira – Gênesis 07, 08 e 09
5ª feira – Gênesis 10, 11 e 12
6ª feira – Gênesis 13, 14 e 15
Sábado – Gênesis 16, 17 e 18
Domingo – Gênesis 19, 20 e 21
Período atual:
Primeira semana

4

QUE DEUS SEJA
SEU OURO
“Se deixar de lado seu amor pelo dinheiro e
jogar fora seu ouro fino ganho
desonestamente, então o próprio Deus, o
Todo-poderoso, será a sua riqueza, o seu
ouro e a sua prata” Jó 22:24 e 25
O Estado de Idaho, onde moro, é
popularmente conhecido como o "EstadoGema" por causa de seus ricos depósitos
minerais. Em 1860, o capitão E. D. Pierce
descobriu ouro no ribeiro Orofino. A notícia
da rica descoberta desencadeou uma corrida
do ouro para a região, que na época fazia
parte do Território do Oregon. Dois anos mais
tarde, descobriu-se mais ouro na área que
agora se chama Vale do Tesouro.
Subseqüentemente, uma forma curiosa de
extrair ouro foi usada com sucesso ao longo
do rio Snake. Sabia-se por muito tempo que
grandes quantidades de partículas de ouro
desciam pelos rios e ribeiros, vindas de
montanhas que produziam o minério, e eram
depositadas no cascalho e no leito de várias
correntes d'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 recuperado. As pedras
brutas e cascalhos maiores eram jogados de
volta para o rio.
Os homens têm percorrido distâncias
extraordinárias para conseguir ouro,
sacrificando por vezes a própria vida nessa
busca. O ouro, ou aquilo que ele representa riqueza material - exerce um tipo de fascínio
hipnótico sobre muitas mentes, levando-as a
agir de modo irracional. Dois jovens estavam
ocupados na prospecção perto de
Placerville. Eram irmãos carnais e sempre se
haviam dado bem, mas um dia ambos viram
uma pepita de ouro ao mesmo tempo. Os
dois correram para pegá-la. Ocorreu uma
luta corporal e acabaram matando-se um ao
outro.
Não vale a pena perder a vida por nenhum
bem deste mundo - ainda mais a vida eterna.
Se as riquezas materiais estiverem exercendo
uma fascinação desordenada sobre você,
atente para o conselho de Elifaz: jogue-as
entre as pedras dos ribeiros e permita que
Deus seja o seu ouro.
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Intercessão, o caminho de uma vida cristã com sucesso
Nosso amor sincero a Deus e ao seu propósito redentor, resultará
num zelo consumidor pela justiça da sua casa e do seu reino (Jo
2.17). Isto quer dizer que ser semelhante a Cristo inclui a
intolerância com a iniquidade dentro da igreja (Ap 2,3). Somente
através de uma vida intima e uma conexão diária com o Senhor
poderemos ter a mesma atitude e caráter que Jesus tem, pois uma
vida conectada com o Senhor permitirá que Ele, além de se revelar
a nós, também se manifestará através de nós.
É essencial que todo autêntico cristão proteste contra aqueles que
profanam e degradam o reino de Deus (Rm 14.17; 1 Co 6.9-11; Gl
1.6-10; Ap 2,3). Amados, a igreja é um lugar de restauração, mas a
restauração só ocorre quando colocamos diante dos novos
convertidos e dos pecados os princípios do Senhor que estão em
sua palavra. Não podemos nos curvar diante deste sistema do
mundo, pois o mundo jaz no maligno.
Se não deixarmos Cristo entrar em nossas congregações para
expurgar o engano, a imoralidade, a secularização e a profanação,
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(veja Ap 2,3) mais tarde, na sua segunda vinda,
Ele executará o juízo divino, purificando suas
igrejas de modo definitivo (ler Malaquias 3.2).
Igreja é lugar de confissão, de arrependimento
e restauração (Tg 5.16-18); no texto em
Dn.9.2-23, Daniel ora e pede ao Senhor perdão
pelo pecado do seu povo.
Em Ne 1.3-11, Neemias ora e o Senhor o
transforma num agente Dele para restaurar os
muros, pois os que estavam tentando
construir em treze anos e não conseguiram,
depois da oração de Neemias conseguiram
construir em 52 dias; tudo pelo poder da
oração.
O NT ainda apresenta mais exemplos de
orações intercessórias. Os evangelhos
registram como os pais e outras pessoas
intercediam com Jesus em favor dos seus

entes queridos. Os pais rogavam que Jesus
curasse seus filhos doentes (Mc 5.22-43; Jo
4.47-53); um grupo de mães pediu que Jesus
abençoasse seus filhos (Mc 10.13). Certo
homem de posição implorou, pedindo a cura
do seu servo (Mt 8.6-13), e a mãe de Tiago e
João intercedeu diante de Jesus em favor deles
(Mt 20.20,21).
1. Quantas pessoas você gostaria de ganhar
para Jesus? Você sabe o nome delas; acredita
que se todos os dias orar e levar uma vida
diante do Senhor, elas se converterão?
2. Já caiu a ficha da responsabilidade que você
tem diante do Senhor em relação a estas
vidas? Deus faz! (Isaías 43:12)
3. Você precisa de duas coisas para ganhar
seus familiares: orar e ter uma vida na
presença de Deus! O que você vai fazer?

JORDÂNIA

Iraque e da África, o que leva a pressões
Com uma soma de 63 pontos, o país ocupa
econômicas, políticas e religiosas, formando
27ª posição na Lista Mundial da Perseguição
um potencial fator desestabilizador. O
2017, mesma colocação que em 2016. A
número de cristãos no país vem diminuindo
pressão sobre os cristãos – principalmente os
desde sua independência em 1946. Durante
ex-muçulmanos – permanece muito alta,
muito tempo, a Jordânia foi um dos países
enquanto a violência anticristã diminuiu. A
mais liberais da região em termos de
sociedade jordaniana é multiétnica – um
liberdade de religião. No entanto, a maré
fenômeno que também é refletido pela
parece estar se virando contra os cristãos –
família do monarca. A Jordânia abriga
em especial para os ex-muçulmanos que
grandes grupos de refugiados,
enfrentam maior perseguição.
principalmente da Síria, mas também do
Comunidade Amai-vos - CNPJ 01.075-135/0001-89

A igreja - A nação abriga grandes grupos de refugiados,
principalmente iraquianos e sírios. Em dezembro de 2016,
o número chegou a 655.314 refugiados da Síria e 60.647 do
Iraque. Como tal, a Jordânia ocupa o segundo maior
número de refugiados por mil habitantes no mundo.
Devido à ocorrência de muitas nacionalidades diferentes
no país, há confusão sobre o que realmente molda a
identidade nacional de um cidadão jordaniano. Esse
declínio do número total de cristãos deve-se
principalmente a menores taxas de natalidade e altas taxas
de emigração. Um grande número de refugiados
muçulmanos também entrou no país vindos da Síria e do
Iraque. Combinado ao surgimento do islamismo radical,
isso coloca uma crescente pressão sobre os cristãos,
especialmente os evangélicos e ex-muçulmanos. Embora
os cristãos pertencentes a igrejas históricas ainda tenham
algum grau relativamente elevado de liberdade religiosa,
os ex-muçulmanos estão experimentando as repercussões
do aumento das influências radicais na sociedade.
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O futuro - O rei jordaniano,
Abdullah II, quer reformar a
sociedade e está implementando
medidas que são benéficas para as
minorias religiosas, incluindo os
cristãos e quer manter influências
islâmicas radicais em cheque. No
entanto, isso está dividindo a
sociedade e levando à agitação,
especialmente entre os muçulmanos conservadores. Estes têm
agora um porta-voz no parlamento e certamente farão uso dele no
futuro. Essa polarização na sociedade está incentivando os liberais
e os cristãos a falar contra os
desenvolvimentos islâmicos extremistas no país, e isso tem tido
sérias consequências. O assassinato extrajudicial de um proeminente autor, depois de postar
um desenho animado zombando
"o deus de Daesh" (o Estado
Islâmico) mostra como a liberdade
de expressão está sendo suprimida por elementos islâmicos
radicais. Isso está levando a uma
crescente pressão sobre os cristãos e outros que não concordam
com a ideologia do Estado Islâmico, um processo que não se espera ver diminuido a curto prazo.

A perseguição - No geral, a pressão sobre os cristãos na
Jordânia continua no mesmo nível. A pressão é mais forte
na vida privada, na igreja e na família. Isso é típico de uma
situação em que a opressão islâmica é o principal
mecanismo de perseguição combinado com o
antagonismo étnico. A família, as autoridades locais e os
líderes não cristãos são importantes motivadores de
perseguição no país. É estritamente proibido evangelizar
muçulmanos. A perseguição começa quando eles entram
na história. A Portas Abertas recebeu relatos de que
cristãos eram mantidos para interrogatório pela polícia,
depois física ou mentalmente molestados, muitas vezes,
ameaçados de morte e enviados para uma instituição
mental (pela família) por razões relacionadas à fé. Até
mesmo cristãos estrangeiros são presos se tiverem contato
com cristãos ex-muçulmanos. O número de relatos sobre
os cristãos que fogem do país por razões relacionadas à fé
teve um leve aumento. A pontuação para a violência
diminuiu principalmente porque – ao contrário do período
de formulação da Lista Mundial da Perseguição 2016 – não
houve relatos de que cristãos tenham sido sequestrados ou
forçados a deixar suas casas e a se esconder. No entanto,
essas situações podem ter ocorrido sem o devido relato.
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

PLANO DE
LEITURA
2ª feira – Gênesis 22, 23 e 24
3ª feira – Gênesis 25, 26 e 27
4ª feira – Gênesis 28, 29 e 30
5ª feira – Gênesis 31, 32 e 33
6ª feira – Gênesis 34, 35 e 36
Sábado – Gênesis 37, 38 e 39
Domingo – Gênesis 40, 41 e 42
Período atual:
Segunda semana
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DE VOLTA PARA
O FUTURO
Uma coisa faço: esquecendo-me das coisas
que para trás ficam e avançando para as que
diante de mim estão, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus. Filip. 3:13 e 14.
Os ideogramas chineses sempre me
fascinaram. Enquanto estive preso no campo
de concentração, o Dr. William Mather, um
erudito que havia passado muitos anos como
missionário na China, fez uma palestra a
respeito. Declarou que a maneira como os
antigos chineses usavam os caracteres yin e
yang - as duas forças opostas - indica que eles
estavam a par da eletricidade positiva e
negativa, muito tempo antes de o Ocidente
"descobrir" esse fenômeno. Também disse
que os caracteres para significar "perigoso" e
"oportunidade", quando usados juntos,
significavam "crise". Em outras palavras, uma
crise é uma "oportunidade perigosa". Um
pensamento desafiador!
Para mim, entretanto, um dos mais
fascinantes conceitos do povo chinês é de
como eles concebem o futuro. Eles se vêem
caminhando para o futuro de costas e olhando
para o passado. Isso nos pode parecer
estranho, mas faz muito sentido. O passado
permanece no campo da visão. Podemos "vê-

lo" mentalmente. Mas o futuro está oculto de
nossa vista, como se na verdade estivesse
atrás de nossas costas.
A idéia ocidental de futuro é diametralmente
oposta daquela dos chineses. Falamos de
"enfrentar" o futuro. Criado no mundo grecoromano, Paulo tinha 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 nos
demoramos muito no passado. É tempo de
considerar as desconhecidas "oportunidades
perigosas" diante de nós.
A cortina do tempo desce sobre mais um ano.
Deus nos trouxe de novo para a terra do
reinício. Seja o que for que o futuro nos
reserve, que o nosso estudo de Sua Palavra no
ano vindouro nos ajude a conhecê-Lo ainda
melhor.
Prossiga em conhecer ao Senhor, adquirindo
aquele conhecimento que significa vida
eterna!
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Hora Nona
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Pontos importantes numa vida de oração
Jesus nos orienta a orar sempre em direção ao Pai e a ninguém
mais, pois qualquer oração petição feita a qualquer outro ser é
abominável, pois só ADONAI é o Senhor.
Mt.6.8 Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o
que vos é necessário antes de vós lho pedirdes. 9 Portanto, vós
orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu
nome. 10 Venha o teu Reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra
como no céu.
Êxodo 20.1. E Deus falou todas estas palavras: 2. “Eu Sou Yahweh, o
SENHOR, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da
escravidão! 3. Não terás outros deuses além de mim. 4. Não farás
para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se
assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra,
ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. 5. Não te
prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto Eu, o
SENHOR teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade
dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me
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odeiam, 6. mas que também ajo com amor até
a milésima geração para aqueles que me
amam e guardam os meus mandamentos. 7.
Não pronunciarás em vão o Nome de Yahweh,
o SENHOR teu Deus, porque Yahweh não
deixará impune qualquer pessoa que
pronunciar em vão o seu Nome.
O Senhor deixa bem claro que não devemos
buscar a ninguém, somente ao Senhor e que
devemos sempre orar em nome de Jesus.
João 14. 13. E assim, seja o que for que vós
pedirdes em meu Nome, isso Eu farei, a fim de
que o Pai seja glorificado no Filho. 14. Se vós
pedirdes algo em meu Nome, Eu o farei. 15. Se
vós me amais, obedecereis aos meus

mandamentos.
Líder de rede: desenvolva esta ideia e tire
dúvidas sobre o assunto. Que esta palavra seja
ministrada nas redes!
E faça a proposta abaixo funcionar!
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias uma primícias do seu tempo para o
Senhor (25 minutos de oração 1% de 24hs e 1
minuto de oferta pelo: crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
família, pastores da igreja e família,
presbíteros, diáconos e os ministérios da
igreja). Por favor, vamos entrar nesta grande
campanha!

MIANMAR

desenvolvimento social da população.
Mianmar (também conhecido como Burma)
Discriminados e oprimidos, crescem sem
costumava ser vista como um dos países mais
educação e oportunidades de emprego, já
fechados do mundo. Segundo pesquisas da
que a maioria pertence a minorias étnicas. A
Portas Abertas, menos de 10% da população
pressão sobre os cristãos aumentou em
são cristãos. Em especial, convertidos do
comparação a pesquisas do último ano.
islamismo e do budismo enfrentam severa
Dentre as principais fontes de perseguição
perseguição por causa da nova fé em Jesus
estão o nacionalismo religioso, em menor
Cristo. A maioria dos cristãos é
grau, a paranoia ditatorial e a opressão
extremamente pobre, principalmente
islâmica. A Portas Abertas tem fortalecido a
aqueles que vivem em áreas rurais, devido à
igreja em Mianmar distribuindo literatura
negligência do governo para com o
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cristã, oferecendo discipulado e formação bíblica para
pastores e líderes, além do apoio socioeconômico para
cristãos vítimas de perseguição.
A igreja - Missionários católicos chegaram na Birmânia em
1554. No entanto, só em 1613 houve presença missionária
permanente. Em 1813, o famoso missionário protestante
norte-americano Adoniram Judson (1788-1850) chegou
para servir ali, onde ficou por quase 40 anos. Em 1966, o
governo birmanês expulsou todos os missionários
estrangeiros, mas até então a igreja conseguia se sustentar.
Atualmente, a Portas Abertas relata que há menos de 10%
de cristãos no país. A maioria pertence a minorias étnicas e
não à maioria birmanesa. Segundo The World Factbook, os
budistas representam 87,9%, os muçulmanos, 4,3% (cerca
de um milhão de rohingya não foram contabilizados).
Cristãos são vítimas da pobreza, discriminação e da
opressão social. Assim, pastores e líderes têm de sustentar
suas famílias, o que limita cumprir suas responsabilidades
para com a igreja local.

O futuro - Mianmar chegou às
manchetes internacionais no
período deste relatório com
notícias positivas: as eleições
foram em grande parte livres e
justas, um sinal encorajador e que
dá alguma esperança de que o país
esteja no caminho certo agora. Por
outro lado, manchetes não tão
agradáveis cobriram a crise dos
refugiados rohingya no Sudeste
A s i át i c o . E st i m a - s e q u e o
nacionalismo religioso continue
afetando e perseguindo minorias
étnicas cristãs ainda por algum
tempo.

ANIVERSÁRIOS
02/jun - Amanda Almeida
18/jun - Elizabeth Aparecida
11/jun - Fátima Simões
20/jun - Gilsimar Vidal
12/jun - Ilda Araújo
29/jun - João Pedro Alves
06/jun - Nathan Coelho de Oliveira
30/jun - Pedro Duarte
02/jun - Pra. Rosângela Ricardo
25/jun - Pra. Nete Carvalho
04/jun - Shirlei dos Santos
22/jun - Suely Mendonça
17/jun - Suyane Ricardo

A perseguição - Convertidos de origem budista têm de ter
cuidado ao expressar sua fé, especialmente se forem os
únicos cristãos em sua família, pois trarão vergonha para a
família. Reunir-se com outros cristãos não é perigoso, mas
pode representar um desafio para os novos convertidos,
que são monitorados de perto e podem enfrentar prisão
domiciliar. Convertidos de origem muçulmana enfrentam
todos esses desafios em um nível superior, pois não só se
desviaram de sua antiga fé, mas pertencem a uma minoria
desprezada também. Embora haja muitas igrejas cristãs em
Mianmar, obter permissão para manter o funcionamento
de uma igreja ou construir novas é algo difícil e restrito. É
por isso que muitos cristãos usam um estabelecimento
comercial para ter um lugar de culto aos domingos ou
optam por se reunir em casas. As igrejas são monitoradas –
especialmente em áreas dominadas por budistas – e os
líderes e pastores da igreja são alvos de budistas radicais, já
que essa é uma maneira de paralisar a igreja. A perseguição
em Mianmar permanece extremamente violenta. Durante
a formulação deste relatório da Lista Mundial da
Perseguição, houve muitos relatos de cristãos mortos por
sua fé e de igrejas destruídas.
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

PLANO DE
LEITURA
2ª feira – Gênesis 43, 44 e 45
3ª feira – Gênesis 46, 47 e 48
4ª feira – Gênesis 49 e 50
5ª feira – Êxodo 01, 02 e 03
6ª feira – Êxodo 04, 05 e 06
Sábado – Êxodo 07, 08 e 09
Domingo – Êxodo 10, 11 e 12
Período atual:
Segunda semana
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O ATEU

ingredientes para aviar a receita. É quando se
dá conta, estarrecido, que cometera um
terrível engano. Em vez de usar uma certa
substância medicamentosa, usara a dosagem
de um violento veneno, capaz de causar a
morte a qualquer pessoa.
As pernas bambearam. O coração bateu
descompassado. Foi até a rua e olhou. Nem
sinal da pequena. Onde procurá-la? O que
fazer? De repente, como se fosse tomado de
uma força misteriosa, o farmacêutico se
indaga: E se Deus existir?

Conta-se que um farmacêutico se dizia ateu e
vangloriava-se de seu ateísmo. Deus, com
certeza, deveria ser uma quimera, uma dessas
fantasias para enganar a pessoas incautas e
menos letradas. Talvez alguns mais
desesperados que necessitassem de consolo e
esperança.
Um dia, no quase crepúsculo, uma garotinha
adentrou sua farmácia. Era loira, de tranças e
trazia um semblante preocupado. Estendeu
uma receita médica e pediu que a preparasse.
O farmacêutico, embora ateu, era homem
sensível e emocionou-se ao verificar o
sofrimento daquela pequena, que, enquanto
ele se dispunha a preparar a fórmula, assim se
expressava:
Prepare logo, moço, o médico disse que minha
mãe precisa com urgência dessa medicação.
Com habilidade, pois era muito bom em seu
ofício, o farmacêutico preparou a fórmula,
recebeu o pagamento e entregou o embrulho
para a menina, que saiu apressada, quase a
correr. Retornou o profissional para as suas
prateleiras e preparou-se para recolocar nos
seus lugares os vidros dos quais retirara os

- Deus, se existes, me perdoa. Faze com que
aconteça alguma coisa, qualquer coisa para
que ninguém beba daquela droga que
preparei. Salva-me, Deus, de cometer um
assassinato involuntário.
Ainda se encontrava em oração, quando
alguém aciona a campainha do balcão. Pálido,
preocupado, ele vai atender. Era a menina das
tranças douradas, com os olhos cheios de
lágrimas e uns cacos de vidro na mão.
- Moço, pode preparar de novo, por favor?
Tropecei, cai e derrubei o vidro. Perdi todo o
remédio. Pode fazer de novo, pode?
O farmacêutico se reanima. Prepara
novamente a fórmula, com todo cuidado e a
entrega, dizendo que não custa nada. Ainda
formula votos de saúde para a mãe da garota.
Desse dia em diante, o farmacêutico
reformulou suas idéias. Decidiu ler e estudar a
respeito do que dizia não crer e brincava.
Porque embora a sua descrença, Deus que é
Pai , atendeu a sua oração e lhe estendeu a Sua
misericórdia.

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00
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Pontos importantes numa vida de oração (continuação)
Mt.6.9 ao 13 - Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos
céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino. Seja feita a
tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação,
mas livra-nos do mal; porque teu é o Reino, e o poder, e a glória,
para sempre. Amém!
Precisamos nos colocar na condição de filhos, pois Jesus deixou
bem claro que o Senhor nos deixa uma porta aberta, e nunca ouvirá
nossa oração de forma negligente, mas como um Pai amoroso que
tem o melhor para nossas vidas.
Precisamos orar como adoradores, reconhecendo a santidade do
Pai. Ao nos direcionarmos a Ele, precisamos ter uma postura
reverente, de filhos amorosos, que mesmo com toda intimidade
sabem reconhecer sua santidade e soberania.
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Precisamos orar com uma postura de total de
submissão, pois quando declaramos "venha o
teu reino", estamos declarando que dentro de
nós todas as emoções e pensamentos estarão
sujeitos ao Senhor, pois seu reino está em nós.
E como servos, devemos declarar "seja feita a
sua vontade", pois apesar de colocar todas as
nossas necessidades diante do Senhor,
precisamos deixar claro que é a vontade Dele
que deve prevalecer em nossas vidas, porque
sua vontade é boa, perfeita e agradável
(Romanos 12. 2 e 3). Continua.
Obs.: Líder, faça a proposta funcionar! Gostaria
que cada discípulo ofertasse todos os dias a
primícia do seu tempo para o Senhor (25
minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
de minha família, pastores da igreja e suas
famílias, presbíteros, diáconos e pelos
ministérios da igreja. Por favor, vamos entrar
nesta grande campanha!

REDES
AO FIM DO CULTO DE HOJE,
REÚNAM-SE AOS SEUS
LÍDERES PARA A FOTO OFICIAL
DAS REDES. A COMUNIDADE
AMAI-VOS TERÁ UMA SURPRESA
PARA TODOS EM BREVE!
NÃO VÁ EMBORA SEM
PARTICIPAR DA FOTO OFICIAL
DE SUA REDE!

TUNÍSIA
O país viveu um longo período de
descontentamento social, econômico e
político que resultou na Revolução do Jasmim
(início da Primavera Árabe), entre os anos de
2010 e 2011.
Desde a queda do presidente Zine El Abidine
Ben Ali, em 2011, o panorama político na
Tunísia se transformou.
No entanto, a Constituição aprovada em 2014
não resolveu as questões de segurança nem
afastou a violência causada pelas milícias
islâmicas na região. Ao contrário, com a
frequente ameaça desses grupos extremistas,
até o setor de turismo foi prejudicado. Para a
igreja no país, a situação não é diferente, na
verdade é um pouco mais complicada. O nível
de violência contra os cristãos diminuiu um
pouco desde o ano passado. Em contrapartida,
o país que ocupava o 32º lugar na Lista
Mundial da Perseguição, agora subiu para 29º.
Os ex-muçulmanos são hostilizados pelos
familiares e pela sociedade, por isso vivem sua
fé em segredo.
A igreja - A Tunísia tem uma história cristã
muito rica. Tertuliano (160-220) e Agostinho
de Hipona (354-430) – teólogos das primeiras
fases do cristianismo –, por exemplo, fazem
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parte do cenário do cristianismo nessa região. Com a
chegada da seita donatista, porém, em meados do século
4, muitos negaram sua fé, principalmente durante o
período da perseguição. Como em outros países do Norte
da África, a chegada do islã também afetou o
desenvolvimento da igreja no país, que conseguiu se
sustentar até o século 11. Muitos séculos depois, ganhou
força novamente. Em torno de 1884, vários grupos
cristãos se estabeleceram para voltar a pregar as boas
novas, entre eles anglicanos, metodistas, adventistas,
ortodoxos gregos, ortodoxos russos e pentecostais.
Atualmente, há também cristãos estrangeiros ou
imigrantes, uma comunidade de ex-muçulmanos
convertidos ao cristianismo e um grande grupo de
tunisianos interessados na fé cristã.
A perseguição - Os mecanismos de perseguição que mais
afetam os cristãos na Tunísia são a opressão islâmica e,
em menor grau, a corrupção e o crime organizado. Os
mais afetados são os ex-muçulmanos que decidiram
seguir a Cristo. A geração mais jovem (entre 20 e 30 anos)
tem um interesse particular em conhecer o evangelho. Os
cristãos estrangeiros são relativamente livres para
exercer o cristianismo e viver de acordo com sua fé,
embora o evangelismo público não seja tolerado e muitas

DEUS FALA

Um Jovem foi para o estudo da Bíblia numa
noite de Quarta-feira. O pastor dividiu entre
ouvir a Deus e obedecer a palavra do Senhor. O
jovem não pode deixar de querer saber se
Deus ainda falava com as pessoas. Após a

PLANO DE
LEITURA
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2ª feira – Êxodo 13, 14 e 15
3ª feira – Êxodo 16, 17 e 18
4ª feira – Êxodo 19, 20 e 21
5ª feira – Êxodo 22, 23 e 24
6ª feira – Êxodo 25, 26 e 27
Sábado – Êxodo 28, 29 e 30
Domingo – Êxodo 31, 32 e 33
Período atual:
Terceira semana

vezes é motivo de punição pela
polícia no país. A sociedade, no
geral, hostiliza todos os que
rejeitam o islã para praticar outra
religião. A ascensão da militância
islâmica na região também é um
fator que limita a liberdade
religiosa. Eles estão sempre de
olho nos cristãos. Infelizmente, o
sistema jurídico do governo não é
suficientemente forte para
proteger os cristãos e evitar que
sejam atacados.

pregação ele saiu para um lanche com os
amigos e eles discutiram a mensagem. De
formas diversas eles falaram como Deus tinha
conduzido suas vidas de maneiras diferentes.
Era aproximadamente 10 horas quando o
jovem começou a dirigir-se para casa.
Sentado no seu carro, ele começou a pedir
“Deus! Se ainda falas com as pessoas, fale
comigo. Eu irei ouvi-lo. Farei tudo para
obedecê-lo”. Enquanto dirigia pela rua
principal da cidade, ele teve um pensamento
muito estranho: "Pare e compre um galão de
leite". Ele balançou a cabeça e falou alto "Deus
é o Senhor?". Ele não obteve resposta e
continuou dirigindo-se para casa. Porém,
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novamente, surgiu o pensamento "compre
um galão de leite".
O jovem pensou em Samuel e em como ele
não reconheceu a voz de Deus, e como Samuel
correu para Ele. "Muito bem, Deus! No caso de
ser o Senhor, eu comprarei o leite". Isso não
parece ser um teste de obediência muito
difícil. Ele ainda poderia também usar o leite.
O jovem parou, comprou o leite e reiniciou o
caminho de casa. Quando ele passava pela
sétima rua, novamente ele sentiu um pedido
"Vire naquela rua". Isso é loucura, pensou e,
passou direto pelo retorno. Novamente ele
sentiu que deveria ter virado na sétima rua. No
retorno seguinte, ele virou e dirigiu-se pela
sétima rua. Meio brincalhão, ele falou alto
"Muito bem, Deus. Eu farei". Ele passou por
algumas quadras quando de repente sentiu
que devia parar.

pareça uma pessoa louca, muito bem. Eu
quero ser obediente. Acho que isso vai contar
para alguma coisa, contudo, se eles não
responderem imediatamente, eu vou embora
daqui". Ele atravessou a rua e tocou a
campainha. Ele pôde ouvir uma barulho vindo
de dentro, parecido com o choro de uma
criança. A voz de um homem soou alto: "Quem
está aí? O que você quer?". A porta abriu-se
antes que o jovem pudesse fugir. Em pé,
estava um homem vestido de jeans e
camiseta. Ele tinha um olhar estranho e não
parecia feliz em ver um desconhecido em pé
na sua soleira. "O que é?".

Ele brecou e olhou em volta. Era uma área
misto de comércio e residência. Não era a
melhor área, mas também não era a pior da
vizinhança. Os estabelecimentos estavam
fechados e a maioria das casas estavam
escuras, como se as pessoas já tivessem ido
dormir, exceto uma do outro lado que estava
acesa. Novamente, ele sentiu algo, "Vá e dê o
leite para as pessoas que estão naquela casa
do outro lado da rua". O jovem olhou a casa.
Ele começou a abrir a porta, mas voltou a
sentar-se. "Senhor, isso é loucura. Como posso
ir para uma casa estranha no meio da noite?".
Mais uma vez, ele sentiu que deveria ir e dar o
leite.

O jovem entregou-lhe o galão de leite.
"Comprei isto para vocês". O homem pegou o
leite e correu para dentro falando alto. Depois,
uma mulher passou pelo corredor carregando
o leite e foi para a cozinha. O homem seguia-a
segurando no braços uma criança que
chorava. Lágrimas corriam pela face do
homem e, ele começou a falar, meio
soluçando "Nós oramos. Tínhamos muitas
contas para pagar este mês e o nosso dinheiro
havia acabado. Não tínhamos mais leite para o
nosso bebê. Apenas orei e pedi a Deus que me
mostrasse uma maneira de conseguir leite".
Sua esposa gritou lá da cozinha: "Pedi a Deus
para mandar um anjo com um pouco... Você é
um anjo? O jovem pegou a sua carteira e tirou
todo dinheiro que havia nela e colocou-o na
mão do homem. Ele voltou-se e foi para o
carro, enquanto as lágrimas corriam pela sua
face. Ele experimentou que Deus ainda
responde os pedidos.

Finalmente, ele abriu a porta, "Muito Bem,
Deus, se é o Senhor, eu irei e entregarei o leite
àquelas pessoas. Se o Senhor quer que eu

Você tem 24h por dia, gasta com muitas
coisas. Quanto tempo você leva para parar um
pouquinho e ouvir Deus?
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00
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Intercessão o caminho de uma vida cristã com sucesso
Nosso amor sincero a Deus e ao seu propósito redentor resultará
num zelo consumidor pela justiça da sua casa e do seu reino (Jo
2.17). Isto quer dizer que ser semelhante a Cristo inclui a
intolerância com a iniquidade dentro da igreja (Ap 2,3) e só através
de uma vida íntima e uma conexão diária com o Senhor poderemos
ter a mesma atitude e caráter que Jesus tem, pois uma vida
conectada com o Senhor permitirá que Ele, além de se revelar a
nós, irá se manifestar através de nós.
É essencial que todo autêntico cristão proteste contra aqueles que
profanam e degradam o reino de Deus (Rm 14.17; 1 Co 6.9-11; Gl
1.6-10; Ap 2,3). Amados, a Igreja é um lugar de restauração, mas ela
só ocorre quando colocamos diante dos novos convertidos e dos
pecadores os princípios do Senhor que estão em sua Palavra. Não
podemos nos curvar diante deste sistema do mundo, pois o mundo
jaz no maligno.
Se não deixarmos Cristo entrar em nossas congregações para

I N F O R M AT I V O A M A I - V O S
EDIÇÃO 658 - 18 DE JUNHO DE 2017

2
expurgar o engano, a imoralidade, a
secularização e a profanação, (veja Ap 2,3)
mais tarde, na sua segunda vinda, Ele
executará juízo divino, purificando suas igrejas
de modo definitivo (ler Malaquias 3.2).
A igreja é lugar de confissão de
arrependimento e restauração (Tg 5.16-18),
neste texto, Daniel ora e pede ao Senhor
perdão pelo pecado do seu povo (Dn.9.2-23).
Aqui Neemias ora e o Senhor o transforma
num agente Dele para restaurar os muros, pois
os que estavam tentando construir não
conseguiram em treze anos, mas depois da
oração, Neemias construiu em 52 dias, tudo
pelo poder da oração (Ne 1.3-11).
O NT apresenta mais exemplos, ainda, de
orações intercessórias. Os evangelhos
registram como os pais e outras pessoas
intercediam com Jesus em favor dos seus
entes queridos. Os pais rogavam a Jesus para
que curasse seus filhos doentes (Mc 5.22-43;
Jo 4.47-53); um grupo de mães pediu que
Jesus abençoasse seus filhos (Mc 10.13). Certo
homem de posição implorou, pedindo a cura
de seu servo (Mt 8.6-13), e a mãe de Tiago e
João intercedeu diante de Jesus em favor deles
(Mt 20.20,21).
Obs. Líder faça a proposta abaixo funcionar!
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias uma primícias do seu tempo para o
Senhor (25 minutos de oração 1% de 24hs e 1
minuto de oferta pelo: crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
família, pastores da igreja e família,
presbíteros, diáconos e os ministérios da
igreja). Por favor, vamos entrar nesta grande
campanha!

BUTÃO

Com uma soma de 61 pontos, o Butão está em
30º na Lista Mundial de Perseguição 2017. Em
2016, o país estava em 38º, com 56 pontos. Um
quinto desse aumento deve-se ao crescimento
da violência, e o restante, ao aumento da
pressão espalhada em quase todas as áreas da
vida (com destaque para a comunidade e a
igreja). O Butão tem dois vizinhos gigantes:
Índia e China. A democracia continua
desenvolvendo raízes mais firmes, embora em
um clima em que todas as partes concordam
com o domínio do budismo e endeusem seu
rei. Após as eleições de 2013, a oposição
tomou o poder tranquilamente. Os cristãos,
que são uma modesta minoria entre os
butaneses, ainda carecem de reconhecimento
formal. Dois pastores foram presos em março
de 2014 sob acusações de evangelismo e
liberados oito meses depois. O caso mostra
que o cristianismo ainda é visto como uma
religião estrangeira e perigosa. Os cristãos
continuam sendo monitorados e seus
encontros de adoração podem ser ameaçados
e fechados.
A igreja - A igreja enfrenta muitas questões
críticas como desunião, falta de líderes
treinados, intervenções insensíveis de grupos
externos, ausência de materiais na língua
nacional e a tendência de se fixar nas curas e
milagres.
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A imoralidade também se tornou um grande problema.
Além disso, os cristãos ainda lutam com inúmeros
problemas sociais e desafios no cenário familiar. Um
aspecto-chave do novo sistema de governo criado pela
Constituição de 2008 no país foi a remoção de todos os
representantes pertencentes à Comissão dos Assuntos
Monásticos, patrocinada pelo Estado, do processo
político. Monges, freiras e outras figuras religiosas não
têm mais permissão para votar.
A perseguição - No país, as comunidades de convertidos
ao cristianismo (vindos do budismo, do hinduísmo ou da
vivência tribal) e os grupos de cristãos protestantes não
tradicionais estão experimentando pressões muito altas
em todas as áreas da vida. A pressão geral sobre os
cristãos aumentou consideravelmente. O governo os
discrimina, por exemplo, ao excluir alguns cristãos
quando os novos cartões eletrônicos de identidade
nacional foram emitidos. A pressão da sociedade
também aumentou. A pressão é mais forte e está em um
nível muito alto nas áreas religiosa, comunitária e
nacional. Esse padrão peculiar aponta para o fato de que,
basicamente, todos os cristãos vêm de uma experiência
budista, hindu ou étnica e são vistos como estranhos no
Butão. Houve um leve aumento no nível da violência
contra os cristãos. Uma igreja foi fechada e outra atacada.
Três cristãos foram presos por compartilhar um trecho do
evangelho.

PLANO DE
LEITURA
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2ª feira – Êxodo 34, 35 e 36
3ª feira – Êxodo 37 e 38
4ª feira – Êxodo 39 e 40
5ª feira – Levítico 01, 02 e 03
6ª feira – Levítico 04, 05 e 06
Sábado – Levítico 07, 08 e 09
Domingo – Levítico 10, 11 e 12
Período atual:
Quarta semana

turismo. Não é fácil aumentar o
número de turistas e a receita
obtida com a moeda estrangeira.
Espera-se que a energia
hidroelétrica se torne uma
segunda fonte de renda. Pretendese implementar planos ambiciosos
até 2020. Dependendo de como
esses desenvolvimentos
financeiros se desdobrem, eles
poderão ter repercussões para a
minoria cristã. Se o país tiver
graves dificuldades econômicas,
ele poderá contar com uma maior
ênfase em sua herança cultural
budista, fazendo que qualquer
O futuro - Como o jornal norte-americano New York
reconhecimento da crescente
Times relatou em outubro de 2016, o Butão está
minoria cristã seja um sonho
montando sua primeira escola de Direito. Esse esforço
distante. Se a economia se
está lutando contra a mentalidade budista tradicional. O
desenvolver positivamente, isso
conceito de direito e de recursos legais ainda é estranho
poderá diminuir a ênfase do país
no país e o conceito de direitos humanos em particular é
na herança budista e tornar o
facilmente percebido como sendo algo tipicamente
reconhecimento da comunidade
ocidental. Resta saber se falar sobre direitos sob uma
cristã uma possibilidade. Portanto,
perspectiva de dignidade pode vencer esse desafio. É
o nacionalismo religioso é o
mais importante, entretanto, que a comunidade cristã no
principal mecanismo de
Butão obtenha a proteção e o espaço que merece, não
perseguição do país e permanece
importa qual sistema legal seja estabelecido. A nação
como fator decisivo para
enfrenta desafios econômicos e precisa dar à geração
determinar a situação dos cristãos.
mais jovem uma perspectiva. O país depende muito do
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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AMAR É FÁCIL
Esta história é sobre um soldado que
finalmente estava voltando para casa, após a
terrível guerra do Vietnã. Ele ligou para seus
pais, em São Francisco, e lhes disse:
- Mãe, Pai, eu estou voltando para casa, mas,
eu tenho um favor a lhes pedir.

por si mesmo. Neste momento, o filho bateu o
telefone. Os pais não ouviram mais nenhuma
palavra dele. Alguns dias depois, no entanto,
ele receberam um telefonema da polícia de
São Francisco. O filho deles havia morrido
depois de ter caído de um prédio. A polícia
acreditava em suicídio. Os pais angustiados
voaram para São Francisco e foram levados
para o necrotério a fim de identificar o corpo
do filho. Eles o reconheceram, mas, para o seu
horror, descobriram algo que desconheciam:
O filho deles tinha apenas um braço e uma
perna.

- Claro meu filho, peça o que quiser!
- Eu tenho um amigo que eu gostaria de trazer
comigo.
- Claro meu filho, nos adoraríamos conhecêlo!
- Entretanto, há algo que vocês precisam
saber, ele fora terrivelmente ferido na última
batalha, sendo que ele pisou em uma mina e
perdeu um braço e uma perna. O pior é que ele
não tem nenhum lugar para onde ir e, por isso,
eu quero que ele venha morar conosco.
- Eu sinto muito em ouvir isso filho, nós talvez
possamos ajudá-lo a encontrar um lugar onde
ele possa morar e viver tranquilamente!
- Não, mamãe e papai, eu quero que ele venha
morar conosco!
- Filho, disse o pai, você não sabe o que está
nos pedindo. Alguém com tanta dificuldade,
seria um grande fardo para nós.
Nós temos nossas próprias vidas e não
podemos deixar que uma coisa como esta
interfira em nosso modo de viver. Acho que
você deveria voltar para casa e esquecer este
rapaz. Ele encontrará uma maneira de viver

Os pais, nesta história são como muitos de
nós. Achamos fácil amar aqueles que são
bonitos ou divertidos, mas, não gostamos das
pessoas que nos incomodam ou nos fazem
sentir desconfortáveis. De preferência,
ficamos longe destas e de outras que não são
saudáveis, bonitas ou "espertas" como "nós
acreditamos que somos". Dou Graças a DEUS
por nos enviar Seu Filho Jesus Cristo que não
nos trata desta maneira. Alguém que nos ama
com um amor incondicional, que nos acolhe
dentro de uma só família. Esta noite, antes de
nos recolhermos, façamos uma pequena
oração para que DEUS nos dê a força que
precisamos para aceitar as pessoas como elas
são, e ajudar a todos, a compreender aqueles
que são diferentes de nós. Há um milagre
chamado AMIZADE, que mora em nosso
coração. Você não sabe como ele acontece ou
quando surge. Mas, você sabe que este
sentimento especial aflora e você percebe que
a AMIZADE é o presente mais precioso de
Deus. Amigos são como jóias raras. Eles fazem
você sorrir e lhe encorajam para o sucesso .
Eles nos emprestam um ouvido,
compartilham uma palavra de incentivo e
estão sempre com o coração aberto para nós.
Mostre aos seus amigos o quanto você se
importa e é grato a eles.

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
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_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Intercessão, o caminho de uma vida cristã com sucesso

Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

A igreja do Novo testamento intercedia constantemente pelos
fiéis. Por exemplo, a igreja de Jerusalém reuniu-se a fim de orar
para que Pedro fosse libertado da prisão (At 12.5, 12). A igreja de
Antioquia orou pelo êxito dos ministérios de Barnabé e de Paulo (At
13.3). Tiago ordena expressamente que os presbíteros da igreja
orem pelos enfermos (Tg 5.14) e que todos os cristãos orem “uns
pelos outros” (Tg 5.16; Hb 13.18,19). Paulo vai mais além, e pede
que se faça oração em favor de todos (1Tm 2.1-3).
O apóstolo Paulo, quanto à intercessão, merece menção especial.
Em muitas das suas epístolas, discorre a respeito das suas próprias
orações em favor de várias igrejas e indivíduos (Rm 1.9,10). Vez por
outra fala das suas orações intercessórias (Ef 1.16-18).
Ao mesmo tempo, também pede as orações das igrejas por ele,
pois sabe que somente através dessas orações é que o seu
ministério teria plena eficácia (Rm 15.30-32).
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PROPÓSITOS DA ORAÇÃO INTERCESSÓRIA.
Nas numerosas orações intercessórias da
Bíblia, os santos do Senhor intercediam para
que Deus sustasse o seu juízo (Gn 18.23-32),
que restaurasse o seu povo (Dn 9), que livrasse
as pessoas do perigo (At 12.5,12; Rm 15.31), e
que abençoasse o seu povo (Nm 6.24-26). Os
intercessores também oravam para que o
poder do Espírito Santo viesse sobre os crentes
(At 8.15-17; Ef 3.14-17), para que alguém fosse
curado (1Rs 17.20-23), pelo perdão dos

pecados (Ed 9.5-15; Dn 9; At 7.60), para que
Deus capacitasse as pessoas investidas de
autoridade a governarem bem (1Cr 29.19; 1Tm
1.1,2), pelo crescimento na vida cristã (Fp1.911; Cl 1.10,11), para que os pastores fossem
capacitados (2Tm 1.3-7), pela obra missionária
(Mt 9.38; Ef6.19,20), pela salvação do próximo
(Rm 10.1) e para que os povos louvassem a
Deus (Sl 67.3-5). Qualquer propósito que a
Bíblia revele como a perfeita vontade de Deus
para o seu povo pode ser um motivo
apropriado para a oração intercessória.

MALÁSIA
A Malásia ainda é conhecida como o melhor definição, o islã tem uma forte influência na
modelo mundial de um país islâmico liberal e vida cotidiana. Cristãos históricos e não
tolerante. No entanto, essa imagem está tradicionais enfrentam discriminação, mas são
desaparecendo. A sociedade está cada vez os convertidos ao cristianismo de origem
mais dividida entre uma maioria étnica muçulmana que mais suportam a perseguição
(malaio), a qual continua sendo claramente nas mãos de familiares, amigos, vizinhos e
favorecida pelo governo, e as minorias autoridades. Devido às crescentes restrições
chinesas e nativas, que são discriminadas. Na impostas pelo governo e pela sociedade sobre
verdade, o racismo é uma experiência as igrejas locais e os recém-convertidos, a
cotidiana para as minorias étnicas na Malásia. Portas Abertas pede oração pelos cristãos
Os cristãos são particularmente afetados por sedentos de alimento espiritual e de uma
essa tensão, já que a maioria deles pertence comunidade que os apoie para crescerem.
ou é de origem chinesa ou nativa da Malásia. A
situação de perseguição na Malásia é A igreja - Missionários chegaram à Malásia no
alimentada por um governo que se apoia cada século 16 e trouxeram o evangelho para o país.
vez mais no conservadorismo islâmico, a fim Mais tarde, as igrejas foram estabelecidas para
de permanecer no poder. A Constituição da servir predominantemente os imigrantes
M a l á s i a d e f i n e “ m a l a i o ” c o m o u m britânicos. Por um acordo silencioso entre as
muçulmano. Embora o Estado seja secular por autoridades britânicas e o sultão, o trabalho
Comunidade Amai-vos - CNPJ 01.075-135/0001-89
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missionário entre muçulmanos não era permitido. Assim,
o evangelismo se concentrou em tribos animistas. Devido
a uma mudança na política, a maioria dos missionários
teve de deixar o país no final dos anos 1970. A igreja,
porém, continuou a crescer, especialmente na Malásia
Oriental. A Portas Abertas estima que mais de 9% da
população são cristãos. Dois terços dos cristãos vivem no
leste da Malásia, onde habitam apenas 30% da
população total do país e são indígenas tribais. Os
convertidos de origens muçulmana e malaia completam
a imagem da igreja malaia. Esses cristãos enfrentam um
alto nível de perseguição, pois são vistos pela família e
sociedade como alguém que além de deixar a fé antiga,
agem contra a própria etnia e nação. Ao ver o país se
islamizando tão rapidamente, a igreja está intensificando
suas orações, até mesmo vem lutando ativamente em
busca de justiça e mudanças. A Portas Abertas apoia os
cristãos na região com oração, projetos suporte jurídico e
de conscientização sobre a perseguição.

PLANO DE
LEITURA
2ª feira – Levítico 13, 14 e 15
3ª feira – Levítico 16, 17 e 18
4ª feira – Levítico 19, 20 e 21
5ª feira – Levítico 22, 23 e 24
6ª feira – Levítico 25, 26 e 27
Sábado – Números 01, 02 e 03
Domingo – Números 04, 05 e 06
Período atual:
Quinta semana
e são divididos em uma infinidade
de denominações diferentes.

O futuro - A ala juvenil do partido
no poder, Organização Nacional de
A perseguição - Por lei, os muçulmanos da Malásia não
Malaios Unidos (UMNO, sigla em
têm permissão para se converter a outra religião. Um
inglês), parece seguir o conceito de
partido político quer que a pena pela apostasia seja a
"salafismo pacífico", que é
morte. Cristãos malaios recém-convertidos não podem
preocupante para os cristãos e
frequentar igrejas, pois correm o risco de serem
outras minorias. O Estado Islâmico
descobertos e terem de enfrentar sérias consequências.
continua fazendo incursões na
Por isso, se reúnem secretamente em casas diferentes
Malásia e seu primeiro ataque (em
para não deixar suspeitas. Bíblias e outros materiais
Selangor em junho de 2016)
cristãos têm de ser escondidos. A Constituição também
repercutiu ondas de pavor pelo
proíbe que os adeptos de outras religiões propaguem sua
país. Embora a Malásia tenha
fé entre muçulmanos malaios. No entanto, permite que
concordado em se unir com a
muçulmanos propaguem o islã em todo o país. Para
Indonésia e as Filipinas para
entender o cristianismo na Malásia, uma explicação
combater a atividade militante
adicional é necessária. A maioria dos cristãos tem a
islâmica (e a polícia estar
origem bumiputra, que literalmente traduzido se lê "filho
prendendo apoiadores do grupo
do solo", o que significa que eles pertencem ao país e vêm
sunita), a ameaça está crescendo.
da população indígena tribal. Do ponto de vista do
Consequentemente, a situação na
governo, eles se qualificam para benefícios como casas
Malásia permanecerá instável, já
com desconto, bolsas de estudo etc. No entanto, na
que a opressão islâmica continua
prática, isso só se aplica enquanto os bumiputras não são
sendo a principal fonte de
cristãos. Se eles se tornam cristãos, seus privilégios são
perseguição, levando ameaças
limitados rapidamente. Cristãos não bumiputras vêm
para a minoria cristã.
principalmente das minorias étnicas chinesas e indianas
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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LENÇÓIS SUJOS
Um casal, recém casados, mudou-se para um
bairro muito tranquilo. Na primeira manhã
que passavam na casa, enquanto tomavam
café, a mulher reparou através da janela em
uma vizinha que pendurava lençóis no varal e
comentou com o marido:
- Que lençóis sujos ela está pendurando no
varal!

- Veja ! Ela aprendeu a lavar as roupas, será
que a outra vizinha ensinou !? Porque , não fui
eu que a ensinei.
O marido calmamente respondeu:
- Não, é que hoje eu levantei mais cedo e lavei
os vidros da nossa janela!
E assim é.

Provavelmente está precisando de um sabão
novo. Se eu tivesse intimidade perguntaria se
ela quer que eu a ensine a lavar as roupas!
O marido observou calado.
Alguns dias depois, novamente, durante o café
da manhã, a vizinha pendurava lençóis no
varal e a mulher comentou com o marido:
- Nossa vizinha continua pendurando os
lençóis sujos! Se eu tivesse intimidade
perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar
as roupas!

Tudo depende da janela através da qual
observamos os fatos.
Antes de criticar, verifique se você fez alguma
coisa para contribuir; verifique seus próprios
defeitos e limitações.
Devemos olhar, antes de tudo, para nossa
própria casa, para dentro de nós mesmos.
Só assim poderemos ter real noção do real
valor de nossos amigos.
Lave sua vidraça.

E assim, a cada dois ou três dias, a mulher
repetia seu discurso, enquanto a vizinha
pendurava suas roupas no varal.
Passado um mês a mulher se surpreendeu ao
ver os lençóis brancos, alvissimamente
brancos, sendo estendidos, e empolgada foi
dizer ao marido:

Abra sua janela.
"Tire primeiro a trave do seu olho, e então
verás claramente para tirar o cisco do olho do
teu irmão" (Mateus 7:5)
Deus te abençoe !

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

ALIMENTO
1X3
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Oração e fé no sofrimento
Jó 2.7,8 “Então, saiu Satanás da presença do SENHOR e feriu a Jó de
uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E
Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas,
assentou-se no meio da cinza.”
A fidelidade a Deus não é garantia de que o crente não passará por
aflições, dores e sofrimentos nesta vida (ler At 28.16). Na realidade,
Jesus ensinou que tais coisas poderão acontecer ao crente (Jo 16.14,33; ler 2Tm 3.12 ). A Bíblia contém numerosos exemplos de
santos que passaram por grandes sofrimentos, por diversas razões:
José, Davi, Jó, Jeremias e Paulo.
Paulo tinha o desejo de pregar o evangelho em Roma (Rm 15.2229), e era da vontade de Deus que ele assim o fizesse. Quando,
porém, chegou ali, estava algemado e ainda assim depois dos
reveses, tempestades, naufrágio e muitas outras provações.
Embora Paulo fosse fiel, Deus não lhe proveu um caminho fácil e
livre de problemas. Nós, da mesma forma, podemos estar na
vontade de Deus, ser inteiramente fiéis a Ele, e mesmo assim
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sermos dirigidos por Ele através de caminhos
desagradáveis, com aflições. No meio de tudo
isso, sabemos, porém, que todas as coisas
contribuem juntamente para o bem daqueles
que amam a Deus (Rm 8.28).
A perseguição, de uma ou de outra forma, é
inevitável para quem deseja viver uma vida
piedosa em Cristo. A lealdade a Cristo, à sua
verdade e aos seus padrões justos de vida,
envolve uma resolução constante de não
deturpar a nossa fé, nem ceder às inúmeras
vozes que apelam ao crente a conformar-se
com o mundo e deixar de lado a verdade
bíblica. Por causa dos seus padrões religiosos,
os fiéis serão privados de privilégios e
vantagens, e serão ridicularizados; terão
grande tristeza ao verem o cristianismo bíblico
rejeitado pela maioria. Devemos todos
perguntar a nós mesmos: já sofri perseguição
por causa da minha firme resolução de viver
segundo a vontade de Deus? Ou minha falta de
sofrimento é um sinal de que não tenho
posição firme pela justiça, pela qual Cristo
morreu?

ANIVERSÁRIOS
4/jul - Pr. Orlando Neto
12/jul - Pra. Marta Machado
18/jul - Samara de Oliveira
20/jul – Pb. Nilo Sérgio Coelho
23/jul - Marli Lacerda
24/jul – Ev. Januária Garcia
28/jul - Amanda Santos

MALI

Tarefa: Compartilhem seus problemas e orem
um pelos outros, faça um amigo secreto de
jejum essa semana. Jejuem e orem uns pelos
outros e na próxima semana compartilhe uns
com os outros o nomes que vocês sortearam.
Obs. Líder faça a proposta abaixo funcionar!

Até recentemente, o país era considerado um
Estado típico da África Ocidental, que
costumava adotar a forma moderada do islã.
Os partidos políticos são vistos como de linha
secular, mas ao contrário do que se espera
dessa linha, as conotações religiosas são
proibidas. Até pouco tempo atrás, a
convivência dos muçulmanos com as minorias
religiosas era relativamente pacífica.

Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias uma primícias do seu tempo para o Senhor
(25 minutos de oração 1% de 24hs e 1 minuto
de oferta pelo: crescimento espiritual da
igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
família, pastores da igreja e família,
presbíteros, diáconos e os ministérios da
igreja). Por favor, vamos entrar nesta grande
campanha!

Cristãos tinham ampla liberdade na sociedade
maliana, incluindo os missionários cristãos
estrangeiros, que também eram ativos no
Norte. Mas a situação mudou drasticamente
quando essa região foi capturada pela
insurgência separatista tuaregue, em meados
de 2012. Desde então, os cristãos têm sido
constantemente atacados pelos militantes
islâmicos que prejudicam a perspectiva de paz
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no país. A igreja no Mali é composta por comunidades
cristãs históricas, ex-muçulmanos convertidos e cristãos
protestantes não tradicionais.
A igreja - O cristianismo chegou ao Mali por volta de 1895
e seu crescimento foi bastante lento. Somente em 1962
um líder cristão foi formalmente aceito no país, embora a
Aliança Cristã e Missionária já estivesse na região desde
1923. A população é predominantemente muçulmana,
95% das pessoas professam a fé islâmica. A maioria
desses muçulmanos é sunita. Eles estão fortemente
influenciados pelo sufismo, uma corrente mística e
contemplativa do islã. Os outros 5% dos malianos se
converteram ao cristianismo. Infelizmente, boa parte
desses cristãos combina sua fé com crenças animistas
nativas (aqueles que acreditam que animais, plantas,
objetos e fenômenos naturais possuem uma essência
espiritual). Embora a maioria dos cristãos malianos viva
no sul do país, eles estão sob crescente pressão como
resultado da ameaça de militantes islâmicos no Norte.

PLANO DE
LEITURA

2ª feira – Números 07, 08e 09
3ª feira – Números 10, 11 e 12
4ª feira – Números 13, 14 e 15
5ª feira – Números 16, 17 e 18
6ª feira – Números 19, 20 e 21
Sábado – Números 22, 23 e 24
Domingo – Números 25, 26 e 27
Período atual:
Sexta semana

Islâmico e que inspirou todos os
demais movimentos
fundamentalistas. Al Wahhab foi
um líder muçulmano que tinha
como objetivo "purificar" o islã.
Seu ideal se espalhou e, até hoje,
inspira muitos a cometer
A perseguição - Principal motivo da perseguição que
atrocidades em nome da religião,
afeta os cristãos no Mali é a opressão islâmica. Os grupos
por meio de uma linguagem
radicais estão se espalhando rapidamente pelo país e
revolucionária. Um califado do
criando um clima tenso para a igreja, que enfrenta a
Estado Islâmico foi estabelecido no
violência em um nível um pouco mais baixo, se
Norte do Mali, com um regime
comparado ao ano passado. Ainda assim, é um nível
estrito baseado na sharia (lei
considerado perigoso. Isso sinaliza as dificuldades
islâmica). Houve muitos ataques:
enfrentadas pelos ex-muçulmanos convertidos ao
igrejas e edifícios foram destruídos
cristianismo. A situação é mais delicada em partes do país
com o objetivo de erradicar o
que não são controladas pelo Estado. A situação geral dos
cristianismo daquela região. Até
malianos é preocupante. A presença de grupos radicais é
mesmo os muçulmanos menos
constante e, de forma geral, afeta todas as áreas da vida
fundamentalistas foram punidos e
dos cidadãos. Isso indica que, apesar do sucesso na
houve várias mortes. O acordo de
expulsão de militantes islâmicos nos territórios
paz assinado em 2015 não resolveu
controlados por eles, o que ficou como herança para os
a situação e, por enquanto, nem o
cristãos foi uma sociedade mais radicalizada e inclusive
governo em conjunto com as
menos hospitaleira do que antes.
forças da ONU conseguiram
estabelecer autoridade e
O futuro - A principal tendência que o Mali está
segurança nesses territórios. Não
enfrentando é a crescente influência do islamismo
há previsão de dias melhores para
militante e do wahabismo no país. Wahabismo é,
a igreja no país.
basicamente, o movimento que deu origem ao Estado
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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ESPOSA
SURDA
– Qual o problema de sua esposa ? Disse o
médico.
– Surdez. Não ouve quase nada.
– Então o senhor vai fazer o seguinte: antes de
trazê-la, faça um teste para facilitar o
diagnóstico. Sem ela olhar, o senhor, a certa
distância fala em tom normal, até que perceba
a que distância ela consegue ouvi-lo.
E quando vier – diz o médico – dirá a que
distância o senhor estava quando ela o ouviu.
Está certo ?

nada. Então aproximou-se a 10 metros.
– Maria, o que temos para jantar ? – nada
ainda. Então, aproximou-se mais 5 metros.
– Maria, o que temos para jantar ? – Silêncio
ainda.
Por fim, encosta-se às costas da mulher e volta
a perguntar:
– Maria! O que temos para jantar?
– Frango, meu bem… É a quarta vez que te
respondo!

– Certo, combinado então.

Mediu a distância que estava em relação à
mulher. E pensou: “Estou a 15 metros de
distância. Vai ser agora”.

Como percebem, muitas vezes achamos que o
problema ocorre com os outros, quando na
realidade o problema é nosso, só nosso.
Achamos que Deus não ouve nossas orações
mas quando nos aproximamos Dele
percebemos que o erro sempre esteve em nós
por não ouvirmos o que Ele diz.

– Maria, o que temos para jantar ? – não ouviu

E você a que distância está de Deus ?

À noite, quando a mulher preparava o jantar, o
marido decidiu fazer o teste.

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
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1X3
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Oração e fé no sofrimento
Por que sofremos como filhos de Deus?
São diversas as razões pelas quais os crentes sofrem. O crente
experimenta sofrimento em decorrência da queda de Adão e Eva.
Quando o pecado entrou no mundo, entrou também a dor, a
tristeza, o conflito e, finalmente, a morte sobre o ser humano (Gn
3.16-19).
A Bíblia afirma o seguinte: “Pelo que, como por um homem entrou
o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a
morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram” (Rm
5.12). Realmente, a totalidade da criação geme sob os efeitos do
pecado, e anseia por um novo céu e nova terra (Rm 8.20-23; 2Pe
3.10-13). É nosso dever sempre recorrermos à graça, fortaleza e
consolo divinos ( por favor leia 1Co 10.13).
Através da transgressão e queda de Adão, o pecado como princípio
ou poder ativo, conseguiu penetrar na raça humana (Gn 3; 1 Co
15.21,22).
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Duas consequências decorrem disso:
(a) O pecado e a corrupção penetraram no
coração e na vida de Adão.

adversidades. Ao crer na palavra de Deus e
com um espírito cheio de fé, poderemos
repreender algumas situações e vencer o mal
que tentar nos assolar.

(b) Adão transmitiu o pecado ao gênero
humano, corrompendo todas as pessoas
nascidas a partir de então. Todos os seres
humanos passaram a nascer propensos ao
pecado e ao mal (Ef 2.1-3; Cl 1.21).

Obs.: Líder, faça a proposta abaixo funcionar!

Uma vida de oração e intimidade com o Senhor
não impedirá o nosso sofrimento, mas nos
capacitará para suportar, e o fato de estarmos
na presença de Deus, garantirá o recebimento
da inteligência, capacitação e discernimento
para lidar com o sofrimento, e dessa forma
venceremos tudo o que vier contra nós, pois
quem vive na presença do Senhor recebe Dele
graça, refrigério e livramentos.

Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias a primícia do seu tempo para o Senhor (25
minutos de oração = 1% de 24 horas mais 1
minuto de oferta), pelo crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
de minha família, pastores da igreja e suas
famílias, presbíteros, diáconos e pelos
ministérios da igreja. Por favor, vamos entrar
nesta grande campanha!

Paulo não explica como o pecado de Adão é
transmitido aos seus descendentes. Nem diz
que toda a humanidade estava presente em
Adão e que assim ela participou do seu pecado,
por isso herdando a sua culpa. Paulo não diz,
em nenhum lugar, que Adão foi o cabeça
coletivo dos seus descendentes, nem que o
pecado de Adão foi-lhes imputado. Todos são
culpados diante de Deus por causa dos seus
próprios pecados pessoais, porque "todos
pecaram". O único ensino no tocante a isso,
que tem apoio bíblico, é que homens e
mulheres herdam uma natureza moral
corrupta, bem como a propensão ao pecado e
ao mal. A morte entrou no mundo através do
pecado e por is so todos estão sujeitos à morte,
"por isso que todos pecaram".

Mas através do novo nascimento e uma vida na
presença do Senhor, receberemos do Senhor
capacitação para enfrentar e suportar as

Obs. Compartilhe suas dificuldades uns com os
outros e continuem orando uns pelos outros,
pois a oração é a chave de tudo.

TANZÂNIA
O país possui duas realidades muito diferentes.
A moderna Tanzânia foi formada pela união
das ilhas de Zanzibar e de Tanganyika. A
primeira ilha teve uma longa ligação com o islã
e outros países muçulmanos, e foi governada
por um sultanato até a ocupação britânica
(1890-1963). A ilha Tanganyika era uma nação
separada com religião nativa antes da
introdução do cristianismo. Além disso, o país
foi socialista de 1961 a 1987. Apesar de o país
ter maioria cristã, há regiões como Zanzibar,
Bukoba e litorais, onde a maior parte da
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população é composta por muçulmanos, e essas são as
áreas mais afetadas pela perseguição. Os movimentos
extremistas na Somália e Quénia também estão
provocando um sério impacto na Tanzânia. A população
de Zanzibar é principalmente muçulmana, e muitos na
região acham que estão sendo proposital e
sistematicamente privados de oportunidades de
desenvolvimento pelo governo central do país. A inclusão
da disposição da lei islâmica (sharia) no projeto de
Constituição a ser ratificado por um referendo deve
piorar a situação para os cristãos.

PLANO DE
LEITURA

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

A igreja - A igreja tanzaniana enfrenta alguns problemas.
De acordo com a pesquisa de campo de Portas Abertas,
ela é fraca economicamente e em termos de alcance.
costeira do país. A região Noroeste
Consequentemente, tem uma influência decrescente na
tem ganhado muitos cristãos
sociedade. Parece que a igreja está lutando contra
também. Os cristãos exfraquezas internas e externas e flagrantes que reduzem a
muçulmanos são os mais
eficácia. Isso é em parte causado por insuficiente
perseguidos. Os ataques
conhecimento bíblico e desunião entre os irmãos. Outro
continuaram contra os cristãos e
ponto importante é a natureza volátil da região. Os
suas propriedades e igrejas.
movimentos extremistas na Somália e no Quênia estão
Investigações sobre ataques
provocando sérios impactos na Tanzânia. Cabe notar que
passados não produziram nenhum
a população do arquipélago de Zanzibar é principalmente
resultado. Atacar igrejas
muçulmana, e muitos na região acham que o governo
(especialmente em Zanzibar)
central da Tanzânia quer enfraquecê-los socialmente.
tornou-se muito comum.
Para desfazer essa injustiça, grupos islâmicos radicais –
Pesquisadores de campo da Portas
em parte apoiados por alguns países árabes – defendem
Abertas afirmam: "Um total de 13
o estabelecimento de um Estado que seja islâmico.
igrejas – 10 em Bukoba, 1 em
Embora a maioria da população da Tanzânia seja cristã, a
Kitondo e 2 em Kigoma – foram
porcentagem de muçulmanos parece crescer, e
atacadas. Quatro delas ficaram
especialmente os jovens muçulmanos parecem
co m p l eta m e nte d e st r u í d a s ,
vulneráveis à radicalização. A inclusão da disposição da
enquanto as demais,
sharia na Constituição a ser ratificada por um referendo
parcialmente". Além disso, lojas e
deve piorar a situação. A inclusão da disposição
empresas de cristãos têm passado
praticamente dividiu a nação. O ex-presidente, Jakaya
por constantes ataques. Alguns
Kikwete, já tinha alertado sobre o perigo de tensão
foram forçados a deixar suas casas.
religiosa no país. A perseguição - Em geral, a pressão
A maioria desses ataques foram
sobre os cristãos está em um nível elevado e ligeiramente
orquestrados pelo grupo islâmico
maior do que no ano passado. A perseguição é muito alta
separatista Uamsho e seus
na comunidade e na vida na igreja. A situação global da
partidários, que quer a
perseguição na Tanzânia é alimentada pela opressão
independência de Zanzibar.
islâmica, que é muito ativa em Zanzibar e na região
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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COMO O
AMOR ATUA
Quando você der alguma coisa a um
necessitado, não fique contando o que fez,
como os hipócritas fazem nas casas de oração
e nas ruas. Mas faça isso de tal modo que nem
mesmo o seu amigo mais íntimo saiba o que
você fez. Mt. 6:2 e 3

Mas então, enquanto observava, 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.

Perguntaram certa vez a Ernest Shackelton,
famoso explorador britânico da Antártica,
qual tinha sido o momento mais terrível que
ele passara no continente gelado. Alguém
poderia pensar que ele contaria a história de
alguma terrível nevasca polar, mas não foi isso.
Contou que seu mais terrível momento veio
certa noite quando ele e seus homens
estavam amontoados numa cabana de
emergência, tendo sido distribuídas as últimas
porções de alimento.

Ao narrar a história, Shackelton disse: "Não
ouso dizer o nome daquele homem. Acho que
seu gesto foi um segredo entre ele e Deus."
É assim que acontece com o tipo de amor de
que a Bíblia fala. Ele não realiza boas obras
para ser visto pelos homens. Henry
Drummond, grande pregador inglês, disse:
"Depois de ter andado pelo mundo inteiro
fazendo suas belas obras, o amor se esconde,
até de si mesmo.»

Enquanto seus homens dormiam
profundamente, Shackelton permanecia
acordado, com os olhos semicerrados. De
repente, viu um movimento sorrateiro de um
de seus homens. Espiando naquela direção,
ele viu que o homem furtivamente ia na
direção de outro e retirava um pacote de
biscoitos da mochila de seu companheiro.
Shackelton ficou chocado! Até aquele
momento, ele teria confiado a própria vida
àquele homem. Agora tinha suas dúvidas.

O coração humano anseia por
reconhecimento. Não deseja que
permaneçam ocultas as suas boas ações - e é
aí que muitos caem na armadilha de Satanás!
Depois que Deus efetua em nós "o realizar,
segundo a Sua boa vontade" (Filip. 2:13), o
tentador aparece e nos leva a vangloriar-nos
das maravilhosas coisas que fizemos. Qual é a
solução? Nunca pare para vangloriar-se. Fixe a
mente em Jesus e continue a permitir que
Deus efetue Sua boa vontade através de você.

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos
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Pr. Paulo Pereira

Oração, obediência e fé no sofrimento
Por que sofremos como filhos de Deus? Certos crentes sofrem pela
mesma razão que os descrentes sofrem, consequência de seus
próprios atos. A lei bíblica “Tudo o que o homem semear, isso
também ceifará” (Gl 6.7) aplica-se a todos de modo geral. Se
guiarmos com imprudência o nosso automóvel, poderemos sofrer
graves danos. Se não formos comedidos em nossos hábitos
alimentares, certamente vamos ter graves problemas de saúde. É
nosso dever sempre proceder com sabedoria e de acordo com a
Palavra de Deus e evitar tudo o que nos privaria do cuidado
providente de Deus.
O crente também sofre, pelo menos no seu espírito, por habitar
num mundo pecaminoso e corrompido. Por toda parte ao nosso
redor estão os efeitos do pecado. Sentimos aflição e angústia ao
vermos o domínio da iniquidade sobre tantas vidas (Ez 9.4; At
17.16; 2Pe 2.8). É nosso dever orar a Deus para que Ele suplante
vitoriosamente o poder do pecado. Os crentes enfrentam ataques
do diabo. As Escrituras claramente mostram que Satanás, como “o
deus deste século” (2Co 4.4), controla o presente século mau (1Jo
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5.19, Gl 1.4; Hb 2.14). Ele recebe permissão
para afligir crentes de várias maneiras (1Pe
5.8,9). Jó, um homem reto e temente a Deus,
foi atormentado por Satanás por permissão de
Deus (ver principalmente Jó 1—2).
Jesus afirmou que uma das mulheres por Ele
curada estava presa por Satanás há dezoito
anos (Lc 13.11,16). Paulo reconhecia que o seu
espinho na carne era “um mensageiro de
Satanás, para me esbofetear” (2Co 12.7).
À medida em que travamos guerra espiritual
contra “os príncipes das trevas deste século”
(Ef 6.12), é inevitável a ocorrência de
adversidades. Por isso, Deus nos proveu de
armadura espiritual (Ef 6.10-18) e armas
espirituais (2Co 10.3-6).
Amados, precisamos nos apoderar das armas
que a palavra de Deus nos orienta: oração,
obediência e fé no sofrimento. Às vezes
achamos que só nós passamos lutas, mas
precisamos ter consciência de que as lutas
fazem parte da vida de uma pessoa normal. E
muito mais será com os servos de Deus, pois
somos corpo entranho neste mundo.
Você vive como cidadão do mundo ou você
está em Cristo? (João 16:33).
Obs. Líder faça a proposta abaixo funcionar!
Gostaria que cada discípulo ofertasse todos os
dias uma primícias do seu tempo para o
Senhor (25 minutos de oração 1% de 24hs e 1
minuto de oferta pelo: crescimento espiritual
da igreja, unidade da igreja, pela minha vida e
família, pastores da igreja e família,
presbíteros, diáconos e os ministérios da
igreja). Por favor, vamos entrar nesta grande
campanha!

REPÚBLICA
CENTRO-AFRICANA
Atualmente, a situação da República CentroAfricana (RCA) é a de um país que ainda não
superou totalmente uma guerra civil travada
pela religião. O recente conflito na RCA já
custou milhares de vidas, deslocou centenas
de milhares de pessoas e causou destruição de
propriedades. A rebelião do grupo extremista
Seleka causou violência excessiva contra a
população cristã do país de 2012 a 2014.
Embora o grupo radical islâmico Seleka tenha
sido expulso de muitas partes do país, vários
desafios permanecem. Os efeitos desse
conflito ainda estão sendo sentidos em muitas
regiões do país. Em Bangui, capital do país, um
grupo crescente de militantes islâmicos
construíram um reinado de terror. No
Nordeste, povoado por uma maioria
muçulmana, os cristãos foram forçados a fugir
de suas aldeias e tiveram o acesso negado a
áreas agrícolas. Numerosos grupos de cristãos
vivem em condições extremamente precárias
em campos de refugiados. Uma eleição foi
realizada no país no ano passado e houve
alguma melhoria na questão de segurança. Há
muitos anos, a Portas Abertas apoia a igreja na
RCA. Desde 2013, nossos programas de apoio
à igreja em crise foram iniciados após o golpe
de março de 2013 pelo Seleka. Temos
trabalhado para divulgar a situação da igreja
no país e ajudar a igreja a proporcionar alívio
emocional e físico aos cristãos alvo de
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violência.
A igreja - O cristianismo se tornou predominante na RCA
depois de ser introduzido pelos colonos franceses no final
do século 19. Desde então, passou a ser a religião de
escolha para muitos devido à sua estreita associação com
poderosos e respeitados oficiais. Hoje, a RCA é
considerada uma nação cristã, mas o nominalismo é
generalizado e as seitas florescem. O islã mostrou um
crescimento significativo na última década – de 5% para
13% –, fortalecido por grupos do Chade e do Sudão. A
dissidência entre os muçulmanos do norte foi uma das
causas do golpe de março de 2013. Os cristãos locais se
preocupam com as invasões islâmicas que estão sendo
estabelecidas no país e têm indicado que a rebelião que
levou ao golpe veio de um ideal jihadista. Cristãos exmuçulmanos enfrentam perseguição. Os cristãos que
vivem em áreas dominadas pelos muçulmanos no Norte,
Leste e Oeste relatam perseguição sob a forma de
discriminação e outras pressões sociais. A Portas Abertas
começou a apoiar a igreja em crise após o golpe de 2013,
preparando os cristãos para a perseguição, oferecendo
programas de discipulado, empoderamento socioeconômico e cuidados pós-trauma e de reabilitação social.

PLANO DE
LEITURA
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2ª feira – Deuteronômio 13, 14 e 15
3ª feira – Deuteronômio 16, 17 e 18
4ª feira – Deuteronômio 19, 20 e 21
5ª feira – Deuteronômio 22, 23 e 24
6ª feira – Deuteronômio 25, 26 e 27
Sábado – Deuteronômio 28, 29 e 30
Domingo – Deuteronômio 31, 32, 33 e 34
Período atual:
Oitava semana
em diferentes partes do país.
Houve também incidentes de
ata q u e s a i g re j a s , c e nt ro s
missionários e outras instituições
cristãs. Além disso, mais de 14
casas e igrejas foram destruídas e
centros missionários saqueados e
vandalizados por radicais islâmicos
no centro-norte do país em
fevereiro de 2015. Isso levou
muitos cristãos a fugir da região.

A perseguição - Sendo a RCA um país de maioria cristã, a
O futuro - O recente conflito
igreja tem certa liberdade na individualidade. Cristãos de
mudou fundamentalmente a
origem muçulmana, no entanto, experimentam pressão
relação entre cristãos e
de seus familiares após sua conversão ser descoberta. O
muçulmanos no país. A menos que
maior desafio é compartilhar a fé cristã em famílias ou
o processo de reconciliação e a
comunidades muçulmanas, por exemplo no norte do
tentativa de acabar com o ciclo de
país, onde muçulmanos dominam, e forças do Seleka
impunidade sejam bemoperam. Lá, até mesmo possuir literatura cristã é
sucedidos, há um risco grave de
arriscado, assim como registrar nascimentos,
que a polarização e a divergência
casamentos, batismos ou mortes de cristãos. Na esfera
entre muçulmanos e cristãos
comunitária, por exemplo, quando um membro do
continuem e intensifiquem o
Seleka entra em uma casa e encontra alguém lendo uma
conflito religioso. Apesar das
Bíblia, mata-o imediatamente. Há relatos de abusos
recentes eleições, que muitos
sexuais e sequestros de meninas e mulheres cristãs. Na
esperavam que trouxessem uma
esfera nacional, cristãos foram demitidos de cargos do
nova chance de reconciliação, a
governo e substituídos por muçulmanos. Para um país de
milícia Seleka parece pouco
maioria cristã, o grau de pressão sobre os cristãos é
disposta a baixar as armas.
surpreendente. Em 2015, muitos cristãos foram mortos
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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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 aproximou-se
e disse:

PROVA
CONVINCENTE
Nisto conhecerão todos que sois Meus
discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
João 13:35.
Quando eu era adolescente, resolvi deixar
minha marca no mundo como artista. Meu pai
havia recentemente adquirido uma Bíblia em
três volumes, ilustrada por Paul Gustave Doré,
e aquelas ilustrações tiveram peso importante
na minha decisão.

- Se o senhor é realmente Doré, tome este
lápis e papel e desenhe aquele grupo de
camponeses ali.
Dentro de alguns minutos, o grande artista
produziu uma figura de semelhança
impressionante com o grupo. Mesmo antes de
concluído o desenho, o oficial, convencido de
que aquele era realmente o famoso artista,
permitiu-lhe a entrada no país.

Certa ocasião, viajando pela Europa, Doré
perdeu seu passaporte. Quando ele chegou à
alfândega seguinte, o guarda lhe pediu os
documentos de viagem. Doré tentou explicar
o que tinha acontecido.

Algumas pessoas, hoje, tentam fazer-se passar
por cristãs, mas falta-lhes o amor fraternal
que, segundo Jesus, caracterizaria Seus
seguidores. Os cristãos primitivos viveram
numa época em que a prática do cristianismo
podia significar o martírio, mas ainda assim
demonstravam o seu amor fraternal,
arriscando a vida para ajudar seus irmãos
perseguidos; em alguns casos, obtinham
inclusive a relutante admiração dos
perseguidores. Tertuliano, um escritor cristão
do segundo e terceiro séculos, citou a
declaração de um oficial pagão desta maneira:
"Veja como esses cristãos se amam uns aos
outros.»

- Eu sou Paul Gustave Doré - disse ele - e perdi
meu passaporte. Apreciaria que fizesse a
gentileza de deixar-me passar. Tenho de
atender a compromissos importantes.

O amor fraternal não é um manto que se
"veste" para convencer os incrédulos, mas
uma qualidade que brota naturalmente de um
coração amorável.

Doré obteve fama com as suas gravuras de
personagens religiosos e históricos. Passei
horas estudando as técnicas dele e, embora
meu interesse pela arte se desvanecesse com
o tempo, ainda guardo vívidas imagens
mentais daqueles desenhos.

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

ALIMENTO
1X3
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Oração, obediência e fé no sofrimento
Por que sofremos como filhos de Deus? É nosso dever revestir-nos
de toda armadura de Deus e orar (Ef 6.10-18), decididos a
permanecer fiéis ao Senhor, segundo a força que Ele nos dá.
Satanás e seus seguidores se comprazem em perseguir os crentes.
Os que amam ao Senhor Jesus e seguem os seus princípios de
verdade e retidão serão perseguidos por causa da sua fé.
Evidentemente, esse sofrimento por causa da justiça pode ser uma
indicação da nossa fiel devoção a Cristo (Mt 5.10). É nosso dever,
uma vez que todos os crentes também são chamados a sofrer
perseguição e desprezo por causa da justiça, continuar firmes,
confiando naquele que julga com justiça (Mt 5.10,11; 1Co 15.58;
1Pe 2.21-23). De um ponto de vista essencialmente bíblico, o
crente também sofre porque “nós temos a mente de Cristo” (1Co
2.16).
Ter a mente de Cristo significa conhecer sua vontade e seu plano e
propósito redentor. Significa avaliar e considerar as coisas, da
mesma maneira que Deus as vê, atribuir-lhes a importância que
Deus lhes atribui, amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta
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(Hb 1.9). Significa entender o que é a santidade
de Deus e a malignidade do pecado. Logo,
receber o Espírito e segui-lo (v. 12) faz com que
os valores e a visão multifocal do crente se
tornem radicalmente diferentes do modo de
vida deste mundo e da sabedoria deste mundo
(Fp 2.5-8).
Quando um cristão como filho de Deus passa
ter uma visão multifocal, passa a entender o
universo e as pessoas ao seu redor. As pessoas
e mundo a nossa volta não estão só sobre a
influência do que estamos vendo, mas de um

universo espiritual cheio de influências tanto
malignas quanto divinas. O homem natural,
por não perceber, comete graves erros, mas os
filhos de Deus não podem dar ao luxo de errar
da mesma forma. Precisamos vigiar.
Que tipo de pessoa você? Você vive e decide
baseado no que vê? (Romanos 8: 12 a 17).
1. Busque participar da sua rede, pois o Senhor
ordena sua benção é na comunhão!
2. Ore vinte e cinco minutos todos os dias.

TAJIQUISTÃO
Dos países que compõem a região da Ásia em menor grau, e conseguem evangelizar
Central, o Tajiquistão é um dos mais pobres e ativamente. O país que ocupava o 31º lugar na
também o único com o idioma nacional persa. Lista Mundial da Perseguição, em 2016,
Cerca de 20% da população trabalham na desceu para a 35ª posição, em 2017.
Rússia e no Cazaquistão. Culturalmente, a
nação tem mais afinidade com o Irã e o A igreja - O cristianismo chegou ao país por
Afeganistão. O governo impõe uma legislação volta do século 6 e o islã chegou
cada vez mais restritiva, inclusive em matéria aproximadamente um ano mais tarde. A
de religião. A pressão sobre os cristãos, "Igreja do Oriente", como costumava ser
p r i n c i p a l m e n t e o s e x - m u ç u l m a n o s chamada, viveu ao lado da comunidade
convertidos ao cristianismo, é cada vez maior. muçulmana durante muitos séculos, até que
Eles enfrentam ataques, ameaças, prisões e Timur Lenk, um dos grandes conquistadores
multas, principalmente quando a igreja não é da Ásia Central, também conhecido como
registrada. As comunidades de cristãos Tumerlão, erradicou o cristianismo durante
estrangeiros ou imigrantes e as comunidades seu Império, no século 14.
cristãs históricas experimentam a perseguição
Comunidade Amai-vos - CNPJ 01.075-135/0001-89

Foi só no século 19 que o cristianismo retornou, na
ocasião em que o Império Russo conquistou a região
montanhosa. Os governantes russos professavam a fé
cristã, o que ajudou no restabelecimento da igreja no
país. Depois da independência da nação da ex-União
Soviética, em 1991, a igreja nativa que contava apenas
com alguns poucos membros cresceu para 3 mil, todos
ex-muçulmanos. Atualmente, contando com os cristãos
ortodoxos russos, protestantes, cristãos históricos e
várias denominações representadas, o número de
cristãos no Tajiquistão chega a 62.200. A maioria costuma
frequentar cultos nos lares, mas eles são ativos na
evangelização.
A perseguição - Os principais mecanismos de perseguição
que afetam os cristãos no Tajiquistão são a paranoia
ditatorial, que emergiu da opressão comunista e póscomunista e, em menor grau, a opressão islâmica. Em
relação ao ano de 2016, a pressão sobre os cristãos
diminuiu ligeiramente, mas ainda é considerada alta,
principalmente dentro do contexto familiar e da comunidade. O ambiente social é tenso para quem decide seguir
a Cristo. As atividades religiosas não são permitidas fora
do contexto Estatal e são totalmente controladas pelo
governo. Desde 2015, houve muitos ataques às reuniões,
e os fiéis foram interrogados. É muito comum que os
membros de qualquer igreja protestante sejam
considerados seguidores de uma seita, cujo único objetivo é espionar e destruir o sistema político atual. A
educação religiosa dentro do contexto islâmico é imposta
a todos, independentemente de religião.
O futuro - O Estado se proclama laico. A Constituição
protege a liberdade religiosa, mas na prática o governo
impõe políticas que restringem totalmente essa
liberdade. Alguns líderes locais e regionais criam
barreiras administrativas para impedir o registro de
igrejas pelos cristãos. Eles também são proibidos de
trabalhar para o governo, já que são visto como "má
influência estrangeira". As atividades relacionadas ao
ministério da igreja, incluindo o trabalho com jovens e a
publicação de materiais religiosos, foram restringidas e
censuradas pela liderança do país, que pressiona forte-
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2ª feira – Josué 01, 02 e 03
3ª feira – Josué 04, 05 e 06
4ª feira – Josué 07, 08 e 09
5ª feira – Josué 10, 11 e 12
6ª feira – Josué 13, 14 e 15
Sábado – Josué 16, 17 e 18
Domingo – Josué 19, 20 e 21
Período atual:
Nona semana

mente todos os grupos que se
desviam do islã. As leis são aplicadas com rigor, e as minorias são
prejudicadas em sua liberdade de
expressão e de religião. Existe uma
lei voltada para a juventude, mas
que não especifica totalmente o
que é ou não permitido. Sabe-se
que isso afetou muito mais as
minorias religiosas do que a
juventude tajique em si. O regime
está cada vez mais semelhante aos
regimes de outros governos
repressivos da Ásia Central. A
previsão é que a situação para os
cristãos seja pior num futuro
próximo.

ANIVERSÁRIOS
19/ago - Andreza Oliveira
23/ago - Pr. Edmilson de Moura
10/ago - Iago Barbosa
27/ago - Jefferson Vidal
30/ago - Lara Alves
17/ago - Suzi Sousa
21/ago - Mauro Siqueira
29/ago - Natália Garcia
06/ago - Nicolas Tavares
05/ago - Samuel Lemos
01/ago - Wildo Franklin
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INTERESSE SINCERO

Só Deus sabe como é profundo o meu amor e a
saudade que tenho de vocês - com a ternura
de Jesus Cristo. Fp. 1:8
Em nosso versículo, Paulo declara que ele
nutria tanto amor pelas almas dos crentes
filipenses como Jesus. Você e eu precisamos
de mais desse tipo de amor pelas almas.

O assaltante tirou a pistola e, apontando-a
para a cabeça dele, rosnou:
- Como se atreve a me pregar um sermão,
seu... Mais uma palavra, e vou abatê-lo aí
mesmo.
Ele nem piscou.

Certa ocasião, um homem cavalgava por um
urzal quando ouviu o som de cascos de cavalo
atrás de si. Num momento, um salteador o
alcançou e, apontando-lhe a pistola, exigiu:
- O dinheiro ou a vida!

- Amigo - disse ele sorrindo - eu sei muito bem
que poderia matar-me. Eu não arriscaria a vida
para salvar minha carteira ou meu cavalo, mas
alegremente a entregaria se pudesse salvar a
sua da condenação eterna!

Sem hesitar, o homem puxou sua carteira e
entregou-a ao homem.

Sem uma palavra, o assaltante colocou
novamente a pistola no coldre, saltou do
cavalo e o devolveu, juntamente com a
carteira. Depois, montando em seu próprio
cavalo, foi embora dizendo:

- O senhor tem um belo cavalo - observou o
ladrão. A seguir ordenou: - Desça! Vou levá-lo.
Calmamente, sem uma palavra de protesto, o
homem desmontou e o ladrão trocou de
cavalo. Enquanto o salteador se virava para ir
embora, o homem se colocou na frente dele e,
segurando as rédeas, começou a falar.
- Como é que pode - observou ele com terna
sinceridade - alguém criado à imagem de
Deus, ser feliz vivendo uma vida de crime e
violência? Arrependa-se, meu amigo, antes
que seja tarde demais!

- Se a sua preocupação por minha alma é
tanta, não vou levar nada.
Embora sem ter certeza, podemos esperar
que a mudança de ideia do assaltante tenha
produzido também uma mudança de coração.
Mas uma certeza podemos ter: se
demonstrássemos tanto interesse por uma
alma como aquele homem, veríamos muito
mais milagres da graça hoje em dia.

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

PLANO DE LEITURA BÍBLICO
COM
UM
PROPÓSITO
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Direcionados pela oração e pela palavra de Deus
Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas

Assim, Salomão acabou a Casa do SENHOR e a casa do rei; e tudo
quanto Salomão intentou fazer na Casa do SENHOR e na sua casa,
prosperamente o efetuou. E o SENHOR apareceu de noite a
Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este
lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, e não houver
chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou
se enviar a peste entre o meu povo; e se o meu povo, que se
chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos
céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora,
estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à
oração deste lugar. Porque, agora, escolhi e santifiquei esta casa,
para que o meu nome esteja nela perpetuamente; e nela estarão
fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se
andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres
conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e
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os meus juízos, também confirmarei o trono
do teu reino, conforme o concerto que fiz
com Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará
varão que domine em Israel. Porém, se vós
vos desviardes, e deixardes os meus estatutos
e os meus mandamentos, que vos tenho
proposto, e fordes, e servirdes a outros
deuses, e vos prostrardes a eles, então, os
arrancarei da minha terra que lhes dei, e
lançarei da minha presença esta casa que
consagrei ao meu nome, e farei com que seja

A igreja - A Argélia costumava ter um sistema
de governo socialista secular. No contexto do
crescente papel do islamismo na região, o país
tornou-se o cenário de mais terrorismo pelos
movimentos islâmicos, particularmente pela
Al-Qaeda no Magreb, região Noroeste da
África. A queda do ex-presidente Kadafi, na
Líbia, contribuiu para o fortalecimento dos
movimentos islâmicos, porque deu um
número enorme de armas e lutadores
experientes para atores não estatais na
Argélia, a maioria dos quais claramente estão
ao lado do Estado Islâmico. O governo argelino
é pressionado pela Al-Qaeda a implementar
uma legislação mais islâmica, em detrimento
da pequena população cristã do país. Quase
todos os cristãos no país são ex-muçulmanos.
Algumas igrejas católicas não recebem

por provérbio e mote entre todas as gentes.
E, desta casa, que fora tão exaltada,
qualquer que passar por ela se espantará e
dirá: Por que fez o SENHOR assim com esta
terra e com esta casa? E dirão: Porquanto
deixaram o SENHOR, Deus de seus pais, que
os tirou da terra do Egito, e se deram a
outros deuses, e se prostraram a eles, e os
serviram; por isso, ele trouxe sobre eles todo
este mal.
2Cr.7. 11 ao 22

ARGÉLIA

interferência do governo, como acontece com
as igrejas protestantes. Há vários graus de
perseguição na Argélia, uma vez que a lei
proíbe oficialmente a prática de uma fé que
não seja o islã.
A perseguição - No geral, a pressão sobre os
cristãos aumentou em relação ao ano passado.
A pressão é mais forte e num nível muito
elevado vem da família e é na vida privada, o
que é típico da perseguição resultante da
opressão islâmica e que afeta particularmente
os cristãos ex-muçulmanos. De acordo com a
preocupação do Oriente Médio, os grupos
extremistas islâmicos, incluindo a Al-Qaeda no
Magreb e o salafismo, estão cada vez mais
visíveis na sociedade. Uma série de incidentes
violentos têm sido perpetrados por esses
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grupos islâmicos desde 2010. O Movimento Islâmico para
a Sociedade e Paz é o terceiro partido político no país. O
governo está trabalhando em estreita colaboração com
os islâmicos para reforçar seu poder; a terceira e quarta
reeleições do presidente Bouteflika foram possíveis
graças ao apoio do partido islâmico. A Argélia ocupa um
lugar relativamente baixo no Índice de Liberdade de
Imprensa. Embora formalmente a imprensa exista no
país, a TV e o rádio são controlados pelo Estado. Antenas
parabólicas são comuns. A mídia internacional é restrita.
O governo também monitora e-mails e salas de batepapo com a justificativa de lidar com questões de
terrorismo e segurança. Essa situação se agravou ainda
mais à medida que a ameaça à segurança do país cresceu
significativamente no país em meio ao caos criado na
região, no rescaldo da Primavera Árabe. Apesar de alguns
desenvolvimentos positivos, as tendências gerais
relativas à liberdade religiosa são negativas. Embora
nenhum cristão tenha sido morto ou encarcerado no
período pesquisado, as ameaças a igrejas e organizações
de mídia cristãs ainda ocorrem, mas os jornais
apresentam os cristãos de forma negativa. O número de
incidentes aumentou em comparação com o ano
passado. Há inúmeros casos de violência física ou mental
na família. Além disso, policiais não uniformizados
frequentam cultos religiosos e se estrangeiros estiverem
presentes, os policiais questionam os pastores.

PLANO DE
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2ª feira – Josué 22, 23 e 24
3ª feira – Juízes 01, 02 e 03
4ª feira – Juízes 04, 05 e 06
5ª feira – Juízes 07, 08 e 09
6ª feira – Juízes 10, 11 e 12
Sábado – Juízes 13, 14 e 15
Domingo – Juízes 16, 17 e 18
Período atual:
Décima semana

assegurar a continuidade no país.
Mas isso não será fácil de realizar,
especialmente dada a pressão
econômica que a nação também
está enfrentando. O futuro do país
também dependerá da evolução
dos países vizinhos. O crescimento
do radicalismo islamismo na região
causa preocupações. Entre elas,
estão as implacáveis tentativas dos
muçulmanos radicais de justificar o
assassinato de membros das forças
de segurança, civis e cristãos com
sua interpretação do islã.

O futuro - A questão é se o que vem depois do regime de
Bouteflika será melhor para os cristãos. Na situação atual,
os cristãos estão sob muita pressão, mas têm encontrado
maneiras de sobreviver e até mesmo de crescer. Se o
presidente morrer, é muito provável que surja um
transtorno social sob a pressão de uma geração mais
jovem que está desesperada por mudanças. A igreja,
composta em sua maioria por cristãos ex-muçulmanos,
pode ficar muito pior numa nova situação política se os
islâmicos reunirem o descontentamento social como
fizeram na Tunísia e no Egito. É certo que o extremismo
islamismo está ganhando influência no norte da África e
está procurando uma oportunidade para interromper o
Estado da Argélia. É possível que o exército e o
estabelecimento de segurança tentem manter a paz e
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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MINUTOS
.

QUE PODEM MUDAR
A HISTÓRIA DE
UMA IGREJA.
ABRACE ESSA
IDEIA.
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LARGANDO O
PESO TODO

Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. IPe. 5:7
A seguinte anedota pode ser fictícia, mas
ilustra um fato. De acordo com a história,
quando um montanhês completou seu
septuagésimo quinto aniversário, um piloto
de avião ofereceu-se para levá-lo a um passeio
aéreo e sobrevoar as terras onde ele havia
vivido. Apreensivo a princípio, o idoso senhor
finalmente aceitou o convite. Depois que ele
retornou à terra firme, um de seus amigos
perguntou:
- E aí? O senhor não ficou com medo, Tio
Dudley?
- Não, não cheguei a ter medo. Sabe, eu não
larguei todo o meu peso no banco do avião!

Nós sorrimos, mas não é assim que acontece
conosco muitas vezes? Não confiamos
completamente em Deus e podemos ser
comparados ao homem que se arrastava ao
longo de uma estradinha carregando um
pesado fardo às costas.
Um fazendeiro passou por ele de carroça e
ofereceu-lhe carona. O andarilho aceitou.
Depois de algum tempo, o fazendeiro
observou que o homem havia erguido o seu
fardo. Quando o fazendeiro insistiu para que
ele o colocasse no assoalho da carroça, o
homem teria respondido:
"Não creio que o pobre cavalo aguente
sozinho."
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Direcionados pela oração e pela palavra de Deus
Jabez, o homem que foi grande porque orava: 1 Crônicas 4: 9 - "E foi
Jabez mais ilustre do que seus irmãos; e sua mãe chamou o seu
nome Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. 10 Porque
Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares
muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e
fizeres que do mal não seja aflito!... E Deus lhe concedeu o que lhe
tinha pedido."
O exemplo da retidão de Jabez ressalta a verdade que Deus abençoa
aqueles que o invocam fielmente. Note que Jabez era "mais ilustre
do que seus irmãos". Jabez demonstra que a bênção e proteção
divinas não ocorrem automaticamente, mas que resultam da nossa
dedicação a Ele e à sua causa na terra como resultado das nossas
orações. A posição do escritor de Crônicas está bem clara, já que em
apenas dois versículos se conta a história deste grande homem, pois
o verso nove fala que ele era o mais ilustre de sua casa. Apesar do
seu nome não ter um bom significado, ele não se deixou abater
pelas dificuldades iniciais, mas confiou no Senhor através de uma
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vida de oração, colocando para o Senhor o que
desejava receber Dele e o Senhor o
respondeu. Jabez tinha uma vida integra e era
uma pessoa nobre e confiável; é isso que o
Senhor espera dos seus filhos, pois se como
filhos levamos uma vida digna e honramos
nosso Pai, automaticamente ELE irá nos
honrar diante dos homens. Veja o que está
expresso em 2 Cr. 20: 20 - "Crede no SENHOR,
vosso Deus, e estareis seguros". A oração de
Jabez é um modelo para todos os crentes, pois
todos os crentes são objeto especial da
hostilidade e dos maus propósitos de Satanás.
Por essa razão, nunca devemos esquecer de

orar para que Deus nos livre do poderio e das
tramas do inimigo. E assim, amados, devemos
conduzir nossas vidas de uma forma digna
para um filho de Deus, crendo com todo fervor
no Senhor e colocando sempre diante Dele
nossas metas, alvos e necessidade de
proteção, pois o Senhor é fiel e justo para fazer
muito mais do que pedimos e pensamos.
Objetivo: Faça com sua família um plano de
oração colocando diante do Senhor seus
sonhos, planos e necessidades básicas. Todos
os dias adore o Senhor e glorifique o seu nome; ore e sempre apresente tudo diante Dele.

TURQUIA
O país subiu oito posições em comparação ditadura. Todos os cristãos enfrentam algum
com a Lista Mundial de Perseguição do último nível de perseguição por causa da fé em Jesus
ano. Em 15 de julho de 2016, a situação no país Cristo. Comunidades de cristãos estrangeiros
mudou drasticamente quando um golpe de ou imigrantes estão presentes nas cidades
Estado contra o presidente Erdogan falhou. A m a i o re s , e a m a i o r i a d e l a s n ã o é
reação do governo foi tão agressiva que o país registrada/reconhecida, a não ser por se
se tornou uma ditadura, afetando todos os reunirem em edifícios religiosos históricos.
aspectos da sociedade. A situação geral de Elas podem funcionar discretamente, exceto
perseguição na Turquia reflete a situação quando atraem cidadãos turcos ou refugiados
bastante singular em que o crescente muçulmanos. Comunidades cristãs históricas
nacionalismo turco é combinado com uma s ã o c o n s i d e r a d a s “e s t r a n g e i r a s ” e
crescente islamização da sociedade. As monitoradas regularmente, sujeitas a
principais fontes de perseguição são a determinados controles por parte do governo.
opressão islâmica e, em menor grau, a Já cristãos ex-mulçumanos são considerados
Comunidade Amai-vos - CNPJ 01.075-135/0001-89

traidores da identidade turca e suportam o peso da
perseguição vinda de familiares, amigos, da comunidade
local e das autoridades locais. As igrejas protestantes não
tradicionais são, em sua maioria, pequenos grupos.
Muitas delas se reúnem em casas, podendo suscitar a
oposição dos vizinhos.
A igreja - O cristianismo tem uma longa história na
Turquia. Devido aos esforços do apóstolo Paulo e seus
ajudantes, congregações cristãs foram fundadas nos
primeiros tempos do Novo Testamento na região que
hoje é a Turquia. Quando o apóstolo João escreveu o livro
de Apocalipse, ele começou escrevendo cartas a sete
congregações no oeste da Turquia. Na fase inicial, a igreja
agia secretamente devido à perseguição dos romanos.
Sob Constantino (imperador de 306 a 337), o cristianismo
se tornou a religião do Estado. A cidade de Bizâncio
(tornada Constantinopla e atualmente Istambul) se
tornou um centro do cristianismo. Em 1054, ocorreu o
Grande Cisma que causou uma divisão duradoura entre
as igrejas ocidental e oriental. O resultado foi que
Bizâncio passou a ser o centro do cristianismo oriental, ou
ortodoxo, e também a capital de um enorme império – o
Império Bizantino. Em 1453, turcos otomanos
conquistaram esse império quando tomaram a capital.
Desde então, os cristãos na Turquia estão sob domínio
muçulmano. Uma política de islamização começou e o
cristianismo foi gradualmente perdendo sua posição
influente. Desde 1923, apenas duas igrejas foram
reconhecidas pelo Estado turco: a Igreja Ortodoxa Grega
e a Igreja Ortodoxa Armênia. Juntas abarcam cerca de
70% de todos os cristãos na Turquia. Comunidades de
cristãos estrangeiros têm crescido com a chegada dos
refugiados da Síria e Iraque. Além desses, há os cristãos
de origem muçulmana, a maioria deles frequenta igrejas
protestantes, muitas delas se reúnem em casas.
A perseguição - A conversão não é proibida por lei. No
entanto, é provável que haja implicações sociais e
familiares para a conversão do islamismo para o
cristianismo ou de uma denominação cristã para outra.
Isso leva os cristãos a, por vezes, ter uma vida dupla e
esconder sua conversão. Aqueles que escondem sua
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2ª feira – Juízes 19, 20 e 21
3ª feira – Rute 01, 02, 03 e 04
4ª feira – 1 Samuel 01, 02, 03
5ª feira – 1 Samuel 04, 05 e 06
6ª feira – 1 Samuel 07, 08 e 09
Sábado – 1 Samuel 10, 11 e 12
Domingo – 1 Samuel 13, 14 e 15
Período atual:
Décima primeira semana

identidade cristã muitas vezes têm
medo de encontrar outros cristãos,
isso porque se converter ao
cristianismo é considerado
amplamente inaceitável. Em
famílias conservadoras, é mais
difícil para os convertidos serem
abertos sobre sua fé cristã – em
particular para as mulheres –, pois
estão sob estreita vigilância de
suas famílias e comunidades e
podem ser colocados sob prisão
domiciliar e forçados a negar a
nova fé. O serviço secreto turco
acompanha de perto os grupos
cristãos e suas atividades.
Organizar atividades fora da igreja
é considerado uma prática
evangelística e, portanto,
impedido por funcionários e pela
comunidade. No período deste
relatório, dez igrejas foram
fechadas ou atacadas. Um cristão
siríaco foi sequestrado (mas logo
libertado), cristãos foram feridos e
dezenas de casas, empresas e
propriedades foram destruídas e
danificadas. Dezenas de cristãos
foram forçados a deixar suas casas
e alguns até fugiram do país.
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Um exemplo desse fracasso ocorreu alguns
anos atrás, ao largo da costa da Nova Escócia.
Uma embarcação havia sido atingida por
terrível tormenta e feita em pedaços, com
lamentável perda de vidas.
Um único sobrevivente, agarrado a destroços
do naufrágio, podia ser visto pelas pessoas
ansiosas que se haviam reunido na praia.

SUSTENTANDO A
CAUSA DE DEUS
Quando Moisés levantava a mão, Israel
prevalecia; quando, porém, ele abaixava a
mão, prevalecia Amaleque. Ora as mãos de
Moisés eram pesadas, ... Arão e Hur
sustentavam-lhe as mãos, um dum lado e o
outro do outro: assim lhe ficaram as mãos
firmes até ao pôr-do-sol. E Josué desbaratou
a Amaleque. Ex. 17:11-13.
A batalha que esses versos descrevem foi
travada há mais de 3.400 anos, em Refidim,
um vale rochoso na península do Sinai. Visitei
Refidim em 1959, com um grupo que viajava
pelas terras bíblicas. Alguns do grupo subiram
até o topo de um monte que dominava a
região. Pediram-me que me assentasse sobre
uma pedra, assim como Moisés fez, enquanto
dois do grupo me seguravam as mãos para que
outros tirassem uma fotografia.
Geralmente é verdade que, para o sucesso de
um empreendimento, deve haver apoio por
parte daqueles que não desempenham um
papel "heróico". Sem essa sustentação,
muitos empreendimentos fracassam.

Um rapaz, conhecido como grande nadador,
amarrou a extremidade de uma corda em
torno de sua cintura e instruiu as pessoas a
segurarem a outra ponta, enquanto ele
nadava para resgatar o sobrevivente. Lutou
contra as ondas até alcançar o homem em
perigo e, depois de segurá-lo, fez sinal para
que as pessoas na praia os puxassem.
Justamente naquele momento, as pessoas
levantaram as mãos com um brado de triunfo
e - por um instante apenas - soltaram a corda!
Antes que pudessem agarrá-la novamente, a
corda foi levada pelo mar e tanto o resgatador
como o sobrevivente pereceram! Por um
momento apenas os auxiliares do resgatador
se esqueceram da importância vital de seu
papel "sem charme".
Observe que, em nosso texto, Israel vencia
quando as mãos de Moisés eram levantadas, e
a vantagem passava para Amaleque quando
ele as baixava. Essa foi uma parábola
encenada, mediante a qual Deus quis ensinar
a Israel - e também a nós - a verdade de que,
embora nossa função não pareça atraente, os
líderes da causa de Deus, bem como a "tropa
de combate", necessitam de nosso apoio para
levar a obra avante.
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Direcionados pela oração e pela palavra de Deus
Mateus. 6.9 a 18_ Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás
nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino. Seja feita a
tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação,
mas livra-nos do mal; porque teu é o Reino, e o poder, e a glória, para
sempre. Amém! Porque, se perdoardes aos homens as suas
ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém,
não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos
não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos
mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o
rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos
digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares,
unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que
jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto; e teu Pai, que vê o que está
oculto, te recompensará.
Algumas reflexões importantes:
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A.
O Pai não é teu, é nosso, os verdadeiros
filhos de Deus santificam o nome do Pai
levando uma vida exemplar de santidade.
B.
Os filhos de Deus recebem e se
permitem fazer a vontade de Deus.
C.
No céu tudo flui segundo a vontade de
Deus, quando declaramos que a vontade de
Deus deve ser feita na terra estamos sendo
motivamos a uma oração universal.
D.
Os filhos de Deus se sentem prósperos
pelas provisões diárias do Senhor (pão nosso).
E.

Jesus fala sobre perdão e assim fala da

quebra de legalidades que o diabo pode ter
contra nossas vidas, pois para recebermos o
perdão precisamos nos esvaziar, o perdão só
se recebe de mãos limpas e vazias e coração
puro.
F.
Nenhuma tentação vem de Deus,
devemos orar para que o Senhor nos livre do
mal.
G. O reino de Deus está dentro de nós,
devemos buscar a presença de Deus
continuamente.
Obs. Homens ministrem o boletim para suas
famílias, sejam sacerdotes do lar de vocês.

KUWAIT
O Kuwait é uma das menores nações do conservadores e defendem o islamismo
Oriente Médio e também uma das mais ricas prescrevendo regras rigorosas em todos os
do mundo árabe. Mais da metade da aspectos da vida pessoal, familiar e
população no país é constituída por comunitária. A “liberdade religiosa” é cheia de
imigrantes, e destes, um número significativo contradições. Se por um lado as pessoas são
é de cristãos. Mas os kuwaitianos são muito livres para escolher sua própria fé, por outro,
Comunidade Amai-vos - CNPJ 01.075-135/0001-89

elas não podem violar os costumes já estabelecidos nem
ferir de modo algum as políticas públicas ou a moral do
Estado. Grupos liberais e esquerdistas são rejeitados pelo
governo. As minorias religiosas foram seriamente
afetadas. Algumas convenções das Nações Unidas sobre
direitos humanos foram aceitas pelo governo, como o
Pacto de 1996 que dita os Direitos Civis e Políticos e
também o Pacto sobre os Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais. Mas isso ainda não trouxe estabilidade para a
igreja, já que o grupo Estado Islâmico vem lutando para
estabelecer sua rede no país.
A igreja - A presença do cristianismo no Kuwait foi
provada arqueologicamente por meio de uma igreja
escavada por arqueólogos, na ilha de Failaka, no Golfo
Pérsico, que existiu entre os séculos 5 e 6. Depois disso, só
se ouviu falar em cristianismo em 1903, com a chegada da
Igreja Reformada, por meio de Samuel Zwemer (18671952). A Igreja Evangélica Nacional do Kuwait existiu
domesticamente e só teve um edifício para culto em
1926. Depois disso, após a descoberta de petróleo em
1937, trabalhadores imigrantes da Palestina, Síria,
Jordânia, Líbano, Índia e Egito chegaram ao Kuwait
trazendo com eles várias denominações cristãs. Hoje em
dia, o cristianismo é mais representado pelas
comunidades de cristãos estrangeiros ou imigrantes, e
comunidades de convertidos ao cristianismo de origem
muçulmana. Ambos enfrentam perseguição e lutam
muito para conseguir o registro de igrejas.
A perseguição - De acordo com a Constituição do Kuwait,
o islã é a religião do Estado e a lei islâmica é uma
importante fonte de legislação. A atmosfera no Kuwait
está se tornando cada vez mais hostil em relação aos não
muçulmanos. O principal motivo da perseguição no país é
a opressão islâmica. Em menor grau, a paranoia ditatorial
também afeta os cristãos. De modo geral, a pressão sobre
os cristãos no Kuwait está um pouco mais elevada.
Observou-se que, em 2016, as dificuldades aumentaram,
tanto na vida privada quanto na familiar e na
comunitária. Como nos períodos anteriores, não houve
relatos de incidentes violentos dirigidos a cristãos. Mas os
funcionários do governo, líderes comunitários e
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2ª feira – 1 Samuel 16, 17 e 18
3ª feira – 1 Samuel 19, 20 e 21
4ª feira – 1 Samuel 22, 23 e 24
5ª feira – 1 Samuel 25, 26 e 27
6ª feira – 1 Samuel 28, 29, 30 e 31
Sábado – 2 Samuel 01, 02 e 03
Domingo – 2 Samuel 04, 05 e 06
Período atual:
Décima segunda semana

religiosos islâmicos fazem de tudo
para dificultar a vida dos cristãos
em diversos aspectos.
O futuro - Apesar da turbulência
regional no período das pesquisas
para a nova Lista Mundial da
Perseguição, o Kuwait é
politicamente estável. Existe,
porém, uma tendência de que a
sociedade avance para a extrema
direita, se tornando assim ainda
mais conservadora do que já era.
Não houve aumento maciço na
perseguição. No entanto, nos
próximos anos, é provável que o
medo entre os cristãos se espalhe.
O ambiente está ficando cada vez
mais hostil para a igreja no país. Se
o governo permitir que isso
continue, os grupos radicais
islâmicos podem atrapalhar ainda
mais a vida dos seguidores de
C r i s t o . É p ro váv e l q u e a s
comunidades cristãs de imigrantes
e os estrangeiros continuem
lutando para registrar igrejas e
também para oficializar locais de
culto.
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AGIR E NÃO
SER EXPECTADOR

táxi, mas o motorista recusou-se a levar a mãe
e o bebê ao hospital porque sujariam o
veículo. O prestativo turista chamou a polícia.
Esta informou que estava ocupada demais,
com chamados mais urgentes.
A essa altura, Bob Cunningham, ex-deputado
federal, passou ali por acaso e telefonou aos
bombeiros para que enviassem uma
ambulância. O pedido não foi atendido.
Enquanto isso, Cunningham pediu que um
espectador buscasse um cobertor no hotel do
outro lado da rua, mas também foi em vão.
Finalmente, Cunningham colocou a senhora e
o bebê em seu próprio carro, levando-os para
o hospital.

Ela [Maria] deu à luz o seu filho primogênito,
enfaixou-O e O deitou numa manjedoura
porque não havia lugar para eles na
hospedaria. Lc. 2:7
A insensibilidade e a indiferença não são
qualidades confinadas aos tempos antigos.
Podem ser vistas em nossos dias também. No
dia 6 de dezembro de 1964, uma jovem
senhora deu à luz uma criança na calçada de
uma movimentada esquina em Oklahoma,
Estados Unidos. Uma multidão de curiosos
transeuntes parou para observar, mas
ninguém prestou auxílio. Depois de algum
tempo, um turista sentiu pena e chamou um

Essa inacreditável história nos faz pensar no
que aconteceu com Jesus e Sua mãe há dois
mil anos. Seria possível que tivéssemos
expressado a mesma indiferença se fôssemos
proprietários de hospedarias em Belém?
Vivemos numa época em que as pessoas são
relutantes para envolver-se, especialmente se
o "próximo" for um estranho ou indigente. Um
exemplo disso ocorreu anos atrás em Nova
Iorque. Kitty Genovese retornava ao seu
apartamento tarde da noite, quando foi
atacada e esfaqueada várias vezes. Pelo
menos 38 pessoas ouviram os gritos dela por
socorro. Finalmente, alguns levantaram as
persianas para ver o que estava acontecendo.
Uns poucos gritaram com o agressor, mas
ninguém chamou a polícia ou prestou ajuda, e
a infeliz moça faleceu.
Quando saímos do caminho para prestar
ajuda a alguém necessitado, na verdade o
fazemos para Cristo, pois Ele disse: "Sempre
que o fizestes a um destes Meus pequeninos
irmãos, a Mim o fizestes." Mt. 25:40
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Direcionados pela oração e pela palavra de Deus.
Ana roga a Deus que lhe dê um filho:

1 Samuel. 1. 9 a 17
Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló;
e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um
pilar do templo do SENHOR. Ela, pois, com amargura de alma,
orou ao SENHOR e chorou abundantemente. E votou um voto,
dizendo: SENHOR dos Exércitos! Se benignamente atentares para
a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te
não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao
SENHOR o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua
cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em
orar perante o SENHOR, Eli fez atenção à sua boca, porquanto
Ana, no seu coração, falava, e só se moviam os seus lábios, porém
não se ouvia a sua voz; pelo que Eli a teve por embriagada. E
disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o
teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou
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uma mulher atribulada de espírito; nem
vinho nem bebida forte tenho bebido; porém
tenho derramado a minha alma perante o
SENHOR. Não tenhas, pois, a tua serva por
filha de Belial; porque da multidão dos meus
cuidados e do meu desgosto tenho falado até
agora. Então, respondeu Eli e disse: Vai em
paz, e o Deus de Israel te conceda a tua
petição que lhe pediste.
Algumas lições importantes:
1. Durante vinte e cinco anos
aproximadamente Ana orou ao Senhor
pedindo um filho, mas desta vez ela faz algo
diferente, ela pede um filho para ofertar ao
Senhor. Precisamos saber se em nossas
orações pedimos para nosso próprio prazer ou

para gloria de Deus. Deus estava esperando
um sacerdote que fosse, antes de tudo, uma
oferta ao Senhor.
2. Quando Ana entrou na direção certa foi mal
interpretada, mas estava na direção certa e
p ers evero u . O Sen h o r n o s leva a o
quebrantamento para extrair o melhor de nós.
3. Apesar de toda dificuldade sacerdotal, era o
sacerdote que retinha a benção e a liberou
sobre Ana, por isso devemos respeitar e zelar
pelos líderes espirituais que nos assistem.
Obs. Amados, orem em família, pois o Senhor
ouve nossas orações: orem por nossa nação,
nossos entes queridos que ainda não
conheçam a Jesus e por nossa igreja. Tragam
alimento para campanha do quilo.

CHINA
A China é um país muito diversificado.
Enquanto a campanha para derrubar cruzes na
província de Zhejiang parece ter cessado, as
reuniões da igreja continuaram a ser
interrompidas em várias províncias. Essas
perturbações ocorreram especialmente
quando estrangeiros assistiam às reuniões, a
mídia estrangeira estava envolvida ou a
reunião era considerada importante.

rumores de que as religiões serão cada vez
mais controladas pelo Partido Comunista. Isso
complicaria a situação para os cristãos, pois
colocaria toda a supervisão diretamente nas
mãos do Partido.

Em relação a isso, um tema quente de debate é
o crescimento da igreja. Embora as cifras
oficiais apontem para um baixo número de
cristãos, outras estimativas dizem que o
O objetivo da liderança de manter o poder número supera ao dos membros do Partido
inclui o controle de todas as religiões. A Comunista, que se estima em torno de 88
questão do cristianismo, como regulá-lo e seu milhões. Outras estimativas apontam para o
crescimento estão ganhando peso. Há número de cristãos na casa de 130 milhões. De
Comunidade Amai-vos - CNPJ 01.075-135/0001-89

fato, o cristianismo é a maior força social organizada fora
do Partido Comunista. Embora haja mais liberdade do
que há trinta anos, a perseguição ainda continua, inclusive
entre a maioria chinesa han, e o espaço está se
estreitando, como a introdução do projeto de
regulamentos sobre a religião e a nova lei das ONGs está
mostrando. A igreja - O objetivo supremo do Partido
Comunista no país é manter seu poder por meio da
unidade nacional e limitando as influências externas. Os
governantes farão tudo o que considerem necessário para
alcançar esses objetivos. O que inclui o controle da
minoria cristã, que cresce com força. O governo apertou
seu controle e isso não é apenas sentido pelos grupos
étnicos que lutam pela independência, mas também
pelos respectivos grupos de convertidos à fé cristã e até
mesmo pelos cristãos chineses han. Enquanto na maioria
das regiões da China as atividades cristãs foram
observadas em vez de controladas, algumas igrejas
domésticas não registradas foram afetadas por um
programa com o objetivo de erradicar os chamados
"cultos do mal".
A perseguição - Para os cristãos ex-muçulmanos, o
principal autor da perseguição no país não é o Estado, mas
as famílias, comunidades e líderes religiosos. A pressão é
mais forte na igreja e no cenário da vida privada. Enquanto
a pressão na igreja é semelhante à de países onde a
opressão comunista e pós-comunista é ativa, a pressão no
cenário da vida privada aponta problemas para cristãos
ex-muçulmanos. Eles também enfrentam problemas
relacionados à educação. A violência está em um nível
muito alto e aumentou em comparação ao ano passado,
refletindo a realidade das igrejas que foram fechadas.
Alguns proprietários foram pressionados a parar de alugar
as instalações para cristãos. E há ainda um número
considerável de cristãos presos. O estado muçulmano de
Xinjiang (no norte da China), onde vive a minoria uigur,
está se tornando uma região de preocupação crescente.
Há relatos de que extremistas islâmicos estrangeiros estão
entrando na província, o que levou a China a aumentar seu
controle nas religiões. A situação para o pequeno número
de cristãos ex-muçulmanos – provavelmente alguns
milhares – é extremamente complicada e eles ficam
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2ª feira – 2 Samuel 07, 08 e 09
3ª feira – 2 Samuel 10, 11 e 12
4ª feira – 2 Samuel 13, 14 e 15
5ª feira – 2 Samuel 16, 17 e 18
6ª feira – 2 Samuel 19 e 20
Sábado – 2 Samuel 21 e 22
Domingo – 2 Samuel 23 e 24
Período atual:
Décima terceira semana

restritos. Eles enfrentam também a
perseguição da própria família,
amigos e vizinhos. Qualquer desvio
do credo muçulmano e das
tradições será visto como uma
desgraça e até mesmo traição, uma
vez que todos os uigures devem ser
muçulmanos. Embora seja difícil
obter relatórios sobre a situação
dos cristãos ex-muçulmanos, todas
as informações recebidas indicam
uma situação de deterioração, até
mesmo envolvendo perseguição
violenta. Isso tudo também se
aplica ao grupo ainda menor de
cristãos ex-tibetanos na região
chinesa do Tibete (no extremo
oeste da China). Pressão e violência
estão aumentando e as
autoridades fazem tudo para
conter a luta tibetana pela
i n d e p e n d ê n c i a . O s c r i stã o s
enfrentam forte oposição da
família, amigos, vizinhos e
c o m u n i d a d e . Te r u m a " f é
desviante" nessa região pode
custar um preço caro à medida que
o convertido se coloca fora da
comunidade.
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BENÇÃOS DISFARÇADAS
Vós, na verdade, intentastes o mal contra
mim; porém Deus o tornou em bem, para
fazer, como vedes agora, que se conserve
muita gente em vida. Gn. 50:20.

de casa, entretanto, orou por orientação
divina. Quando entrou em sua casa e contou à
esposa o que havia acontecido, o seu estado
de ânimo já era melhor.

Nosso verso refere-se à experiência de José.
Quando foi vendido como escravo, os seus
irmãos tiveram a certeza de que os sonhos
proféticos dele jamais se cumpririam. Mas
deixaram de considerar o fato de que Deus
pode tomar uma situação má e convertê-la em
algo bom. Ele fez isso por Seus filhos fiéis
inúmeras vezes.

- O que é que você vai fazer agora? - quis saber
a esposa.

Wallace Johnson estava com 40 anos de idade
em 1939. Achava que tinha estabilidade em
seu emprego na serraria. Então um dia o seu
patrão o chamou e disse-lhe que estava
despedido. Isso não podia ter acontecido
numa época pior. Os Estados Unidos da
América estavam justamente saindo da
grande depressão financeira da década de 30,
e Johnson tinha esposa e filhos para manter.
Como, perguntava-se ele, poderia a família
sobreviver financeiramente agora?
Johnson saiu da serraria com a sensação de
que seu pequeno mundo desabara. A caminho

- Vou hipotecar a casa e entrar no negócio de
construções - anunciou ele.
Sua primeira tentativa foi a construção de
duas pequenas estruturas. Dentro de cinco
anos, a família Johnson estava
multimilionária. Wallace foi o fundador da
rede de hotéis Holiday Inn e ficou conhecido
como o "albergueiro da América". Mais tarde
ele declarou: "Se eu pudesse encontrar o
homem que me despediu do emprego, eu
teria de agradecer-lhe. Quando fiquei
desempregado, não pude ver a mão de Deus
naquela circunstância, mas posteriormente
vim a entender que Ele o permitira para que eu
pudesse contribuir financeiramente para a
manutenção de Sua obra na Terra, enquanto
ao mesmo tempo me dava condições de
oferecer emprego a mais de 100.000
pessoas."

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

PLANO DE LEITURA BÍBLICO
COM
UM
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_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Discipulado para intimidade
Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo

Vós sois o sal da terra; e, se o sal for insípido, com que se há de
salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser
pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo; não se pode
esconder uma cidade edificada sobre um monte; nem se acende a
candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas, no velador, e dá luz
a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante
dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o
vosso Pai, que está nos céus.
Mateus. 5. 13 a 16
Propósitos: Os cristãos são o sal da terra. Dois dos valores do sal são:
o sabor e o poder de preservar da corrupção (impede que entre em
processo de putrefação). O cristão e a igreja, portanto, devem ser
exemplos para o mundo e, ao mesmo tempo, lutar contra tudo que
for do mal e a corrupção na sociedade, pois não poderemos fazer
aliança com nada que venha ferir os princípios da palavra de Deus.
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As igrejas mornas apagam o poder do Espírito
Santo e deixam de resistir ao espírito
predominante no mundo. Elas serão lançadas
fora por Deus (ler Ap 3.16).
Importante entender
Esta é a descrição da condição espiritual da
igreja de Laodicéia. A igreja morna é aquela
q u e t ra n s i ge co m o m u n d o e , e m
comportamento, se assemelha à sociedade
ímpia ao seu redor; professa o cristianismo,
mas, na realidade, é espiritualmente
"desgraçada e miserável". Cristo faz a esta
igreja uma séria advertência no tocante ao seu
julgamento contra a mornidão espiritual.
Cristo faz também um convite sincero para que
se arrependa e seja restaurada a uma posição
de fé, justiça, revelação e comunhão. Nesta
era de igreja morna, firmes são as promessas
de Cristo às igrejas vencedoras. Ele virá a elas
com bênçãos e no poder do Espírito Santo, e
abrirá uma porta para que possam glorificar o
seu nome e proclamar o evangelho eterno.
Tais igrejas serão destruídas, pisoteadas pelos
homens, os mornos serão destruídos pelos
maus costumes e pelos baixos valores da
sociedade ímpia, pois quando os filhos de
Deus abrem mão de andarem cheios do
Espírito Santo e não se opõe ao pecado e
aceita tudo que o mundo oferece, ela perde
sua essência e se torna igual ao mundo.
Atenção:
Faça uma avaliação de sua intimidade com o
Senhor e veja como está sua relação com o
mundo, analisando os seguintes elementos:
sexualidade, leitura bíblica diária, comunhão
com a igreja e nos cultos, relacionamentos,
vida de oração, contribuições e frutos.
Quantas almas você já ganhou e ainda está
cuidando?

DJIBUTI
O Djibuti é um pequeno país cercado de
nações instáveis e governos repressivos como
Eritreia, Somália e Iêmen. Apesar de ter uma
localização geográfica favorável em uma das
mais movimentadas rotas marítimas, é um dos
países mais pobres do mundo e está
classificado no final do Índice de
Desenvolvimento Humano das Nações Unidas
por ter poucos recursos naturais e indústria
para movimentar a economia. Além disso, é
governado por um regime autoritário de um
presidente no poder desde 1999.
Historicamente, o islã tem profundas raízes na
sociedade djibutiana. A maioria dos cidadãos
são muçulmanos sunitas conservadores, de
fortes laços familiares na Somália e no Iêmen.
O governo do Djibuti apoia esforços ocidentais
para combater a militância islâmica.
Constitucionalmente, o islã é a religião oficial
do Estado. A situação de perseguição no
Djibuti é alimentada pela opressão islâmica,
paranoia ditatorial e oposição dirigidas por
funcionários do governo, membros da família,
líderes comunitários e outros líderes
religiosos. O governo ditador do presidente
em exercício procura controlar todas as
facetas da sociedade, sufocando a liberdade
de associação, de religião e de expressão. A
Portas Abertas busca incentivar e equipar os
cristãos para que continuem compartilhando
sua fé em Cristo.
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A igreja - O cristianismo chegou ao país com os franceses
em 1883. Hoje, protestantes franceses, católicos romanos
e Igrejas Ortodoxas Etíopes representam as únicas
testemunhas cristãs ativas reconhecidas pelo governo. O
Djibuti tem uma população de aproximadamente 900 mil
pessoas; 90% da população são muçulmanos; há cerca de
11 mil cristãos no país, incluindo uma comunidade cristã
de estrangeiros. O islã é a religião do Estado, mas a
Constituição garante a liberdade religiosa. Apesar de o
proselitismo não ser tecnicamente ilegal, ele é fortemente
desencorajado. Além disso, a conversão ao cristianismo
pode levar à intensa perseguição. Em certa medida, a
atitude do governo em relação aos não muçulmanos é de
tolerância e respeito. Mas a animosidade da sociedade
para com os cristãos parece aumentar. A conversão de
muçulmanos à outra fé não é bem vista. O pequeno grupo
de nativos cristãos (ex-muçulmanos) é perseguido por
suas famílias e pela sociedade. A presença militar
ocidental ajuda a fomentar um clima de relativa paz,
segurança e liberdade, mas isso acontece somente na
teoria, a prática é basicamente nula. A Portas Abertas tem
fortalecido a igreja no Djibuti com treinamentos de
líderes, seminários de conscientização da perseguição,
distribuição de literatura e empoderamento econômico
para os cristãos.
A perseguição - A pressão sobre eles está em um nível
muito alto, mas caiu ligeiramente em relação ao período
de pesquisa da Lista Mundial da Perseguição 2017. As
restrições na privada da vida são muito severas para
cristãos de origem muçulmana. Adorar, possuir materiais
cristãos e expressar opiniões são alguns dos desafios que
esses cristãos enfrentam, pois são vigiados por suas
famílias, líderes de mesquitas e outros membros da
comunidade. Na esfera familiar, cristãos ex-muçulmanos
enfrentam severa perseguição. Esconder sua fé é um dos
meios para se proteger, mas em uma sociedade como a do
Djibuti isso é problemático. Um pesquisador da Portas
Abertas aponta: "Cristãos podem perder sua herança no
primeiro dia em que são descobertos como cristãos".
Todos os cristãos enfrentam perseguição quando o
assunto é igreja. Construir, organizar eventos, trabalhar
com jovens e falar sobre perseguição são grandes desafios
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2ª feira – 1 Reis 01, 02 e 03
3ª feira – 1 Reis 04, 05 e 06
4ª feira – 1 Reis 07, 08 e 09
5ª feira – 1 Reis 10, 11 e 12
6ª feira – 1 Reis 13, 14 e 15
Sábado – 1 Reis 16, 17 e 18
Domingo – 1 Reis 19, 20 21 e 22
Período atual:
Décima quarta semana

ANIVERSÁRIOS
11/set - Ana Cleuza Nunes
9/set - Edilaine Antunes
22/set - Eric Carvalho
13/set - Genecilda Martins
26/set - Girlane Canellas
7/set - Gustavo Paixão
16/set - José Rodrigues
14/set - Marinete Cruz
29/set - Stefany Lemos
3/set - Luciana Andrade

ATENÇÃO, IGREJA!
No dia 07 de setembro, feriado de
Independência, das 9h às 16h, mais
uma edição do Dia A - Amai-vos em
Ação vai acontecer aqui no templo.
Como de costume, o evento terá
cortes de cabelo, aferição de pressão
e glicose, aconselhamento pastoral,
orientação jurídica, exame de vista e
doações de roupas e calçados. É claro
que contamos com a participação de
todos! Abrace a ideia! Abrace a causa
de quem Jesus quer abençoar! :)
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SEMEANDO
Quem sai andando e chorando enquanto
semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus
feixes. Sal. 126:6.
Thomas Johannes Bach, estudante de
Engenharia, caminhava por uma rua de
Copenhague certo dia, quando um juvenil se
aproximou dele com um folheto na mão.
- Aceita este folhetinho? - perguntou o
menino. - Ele tem uma mensagem para o
senhor.
Olhando para o folheto, Thomas viu que era
religioso. Não estava interessado e não gostou
de ter sido parado na rua por causa de um
folheto.
- Por que você incomoda as pessoas com a sua
religião? - quis saber ele. - Sou perfeitamente
capaz de tomar conta de mim mesmo.
Como o rapazinho continuasse com a mão
estendida, Thomas pegou o folheto de modo
grosseiro, rasgou-o e colocou-o no bolso. O
garoto virou-se e foi embora muito triste. Mas
Thomas não conseguiu tirar os olhos do
menino.

Dirigindo-se ao vão de uma porta, o juvenil
curvou a cabeça e orou silenciosamente.
Thomas observava e percebeu que lágrimas
corriam pela face do menino. O coração de
Thomas foi tocado. Ali estava alguém que se
importara tanto com sua alma, a ponto de
oferecer-lhe um folheto, e ele o havia
rejeitado. A partir daquele momento, a vida
de Thomas tomou um rumo diferente. Em vez
de tornar-se engenheiro, tornou-se
missionário na América do Sul.
Alguns, lendo acerca do método que o juvenil
usou para testemunhar, podem acusá-lo de
"impor" sua religião aos outros - e talvez ele o
estivesse fazendo. Alguns podem concluir que
as lágrimas dele provinham de sentimentos
feridos, e não de preocupação pela alma de
Thomas - e podem estar certos! Mas outros
ainda podem ver nas lágrimas do rapazinho
um interesse genuíno pelas almas, como se
estivesse clamando: "Passou a sega, findou o
verão, e nós não estamos salvos" (Jer. 8:20) - e
talvez estejam certos! Por que não dar ao
garoto o benefício da dúvida?
Testemunhar por Cristo deve ser feito de
modo cativante e inofensivo; as lágrimas
derramadas devem provir de preocupação
pelas almas e não de sentimentos feridos.
Mas quem pode contestar o fato de que o
Espírito Santo usou o testemunho do menino
para ganhar uma alma para Cristo? Estamos
nós fazendo a mesma coisa por Ele?
Não posso deixar de crer que no grande dia da
colheita, no fim do mundo (ver S. Mat. 13:39),
aquele rapazinho virá com regozijo, trazendo
seu "feixe" de almas!

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos
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COM
UM
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Pr. Paulo Pereira

Discipulado para intimidade
Livra-nos do mal!

Precisamos levar muito a sério esta oração, pois não percebemos
que estamos expostos neste mundo mau o todo tempo. Para o
inimigo ter força em nossa vida é necessário deixarmos brechas, se
levarmos uma vida na presença do Senhor o inimigo nunca terá
poder sobre nós, por isso, precisamos vigiar para que o Senhor nos
livre:
1. Livra-nos de uma má consciência: Hb.10.22 e 23 - cheguemo-nos
com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; tendo o coração
purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa,
retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o
que prometeu.
2. Livra-nos do coração incrédulo: Hb.3.12 a 14 - Vede, irmãos, que
nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se
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apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns
aos outros todos os dias, durante o tempo que
se chama Hoje, para que nenhum de vós se
endureça pelo engano do pecado. Porque nos
tornamos participantes de Cristo, se
retivermos firmemente o princípio da nossa
confiança até ao fim.
3. Livra-nos dos maus sentimentos: Ef.4.30 a
32 - E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual estais selados para o Dia da redenção.
Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e
blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre
vós. Antes, sede uns para com os outros
benignos, misericordiosos, perdoando-vos
uns aos outros, como também Deus vos

O México tem a maior população de língua
espanhola e a maior economia da América
Latina depois do Brasil. É também um dos
países mais violentos do mundo, como
resultado da presença do crime organizado. O
número de deslocados internos se multiplicou
cerca de 36 vezes em sete anos, passando de
“apenas” 8 mil em 2009, para 287 mil em 2015.
A situação de opressão aos cristãos é uma
mistura de diferentes mecanismos de
perseguição – dentre eles a corrupção, o crime
organizado, o antagonismo étnico, a
intolerância secular e o protecionismo
denominacional – que juntos tornam a vida na
comunidade local muito complicada para os
seguidores de Cristo. Dentre os que mais

perdoou em Cristo.
4. Livra-nos de toda obra maligna: 2Tm.4.16 a
18 - Ninguém me assistiu na minha primeira
defesa; antes, todos me desampararam. Que
isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor
assistiu-me e fortaleceu-me, para que, por
mim, fosse cumprida a pregação e todos os
gentios a ouvissem; e fiquei livre da boca do
leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e
guardar-me-á para o seu Reino celestial; a
quem seja glória para todo o sempre. Amém!
5. Livra-nos das más companhias: 1Co.15.33 Não vos enganeis: as más conversações
corrompem os bons costumes

MÉXICO

enfrentam oposição são os cristãos que
participam ativamente na transformação da
sociedade e, portanto, constituem uma
ameaça aos cartéis de drogas e outros grupos
criminosos. Também são perseguidos os
cristãos que se convertem de crenças
tradicionais indígenas ou de origem mafiosa.
Em geral, a pressão sobre os cristãos
permanece elevada e aumentou um pouco em
comparação com o período do relatório da
Lista Mundial da Perseguição 2016. Seguindo
padrões do último ano, permanece extremo o
nível de violência.
A igreja - A história do cristianismo no México
data do período da conquista espanhola
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católica romana, no século 16. Durante os tempos
coloniais, o catolicismo era a religião hegemônica no
México. Desde a década de 1950, algumas regiões do país
tiveram uma transformação da filiação religiosa devido à
crescente presença de vários movimentos protestantes,
evangélicos e pentecostais. Hoje, os cristãos representam
cerca de 95% da população total. O México também tem
pequenas comunidades de judeus, muçulmanos, budistas
e várias religiões ancestrais. A maioria dos cristãos é de
católicos – cerca de 87% da população total. As várias
denominações protestantes têm uma participação de
aproximadamente 8,7% da população. Existem também
pequenas comunidades ortodoxas. O trabalho da Portas
Abertas no México se concentra em duas grandes áreas de
transformação: suprindo necessidades espirituais e
materiais da igreja que enfrenta perseguição,
contribuindo, assim, para que seja capaz de resistir à
perseguição; e envolvendo e equipando a a parte da igreja
mexicana que é livre de perseguição para alcançar a parte
da igreja é perseguida no próprio país.

PLANO DE
LEITURA
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2ª feira – 2 Reis 01, 02 e 03
3ª feira – 2 Reis 04, 05 e 06
4ª feira – 2 Reis 07, 08 e 09
5ª feira – 2 Reis 10, 11 e 12
6ª feira – 2 Reis 13, 14 e 15
Sábado – 2 Reis 16, 17 e 18
Domingo – 2 Reis 19, 20 e 21
Período atual:
Décima quinta semana

são muitas vezes atacadas. Pelo
menos 23 cristãos foram mortos
durante o período desta pesquisa.
Com base em uma contagem da
Comissão Mexicana de Defesa e
Promoção de Direitos Humanos,
em 2016, 380 pessoas foram
forçadas a deixar suas casas e
A perseguição - Um ligeiro aumento na pontuação do país terras por motivos religiosos.
na Lista Mundial da Perseguição pode ser explicado pela
persistência do crime organizado e pelo crescimento dos O futuro - Forças de segurança
incidentes violentos dirigidos aos cristãos, que incluem nacionais têm se mostrado
casos de deslocamento forçado. A principal fonte de i n c a p a z e s d e a b o r d a r
perseguição na esfera da individualidade é a conversão, adequadamente a violência e o
seja de narcotraficantes que decidem abandonar seu crime no país, em parte devido à
cartel de drogas, seja daqueles que se convertem de infiltração e associações em
crenças tradicionais indígenas para o cristianismo. Em instituições de segurança e
ambos os casos, a conversão não é tolerada, pois é vista judiciárias. A situação de segurança
como uma ameaça ao poder dos líderes de cartéis de no México deve continuar crítica, o
drogas ou das autoridades indígenas. Como resultado, que sempre significa um contexto
cristãos são excluídos de serviços básicos como difícil para a igreja atuar. A cultura
abastecimento de água, eletricidade etc., algo da violência afeta a vida de todos os
particularmente mais visível em áreas rurais. No âmbito mexicanos e reflete a incapacidade
na igreja como instituição, a corrupção, o crime do governo mexicano em garantir a
organizado e a violência extrema – incluindo assassinatos, segurança de sua população,
extorsões e sequestros – fazem que igrejas se afastem da e s p e c i a l m e n t e d e g r u p o s
vida pública por causa do medo da repressão. Cristãos que vulneráveis nas áreas rurais, o que
se recusam a pagar suborno às organizações criminosas inclui cristãos pertencentes a
por vezes têm de fechar suas igrejas ou empresas, ou até denominações cristãs minoritárias,
mesmo fugir, para não enfrentar represálias. Suas casas como os protestantes.
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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O LÁPIS
O menino observava seu avô escrevendo em
um caderno, e perguntou:
— Vovô, você está escrevendo algo sobre
mim?
O avô sorriu, e disse ao netinho:
— Sim, estou escrevendo algo sobre você.
Entretanto, mais importante do que as
palavras que estou escrevendo, é este lápis
que estou usando. Espero que você seja como
ele, quando crescer.
O menino olhou para o lápis, e não vendo nada
de especial, intrigado, comentou:
— Mas este lápis é igual a todos os que eu já vi.
O que ele tem de tão especial?
— Bem, depende do modo como você olha.
Há cinco qualidades nele que, se você
conseguir vivê-las, será uma pessoa de bem e
em paz com o mundo — respondeu o avô.
— Primeira qualidade: assim como o lápis,
você pode fazer coisas grandiosas, mas nunca
se esqueça de que existe uma "mão" que guia
os seus passos, e que sem ela o lápis não tem
qualquer utilidade: a mão de Deus.

— Segunda qualidade: assim como o lápis, de
vez em quando você vai ter que parar o que
está escrevendo, e usar um "apontador". Isso
faz com que o lápis sofra um pouco, mas ao
final, ele se torna mais afiado. Portanto, saiba
suportar as adversidades da vida, porque elas
farão de você uma pessoa mais forte e melhor.
— Terceira qualidade: assim como o lápis,
permita que se apague o que está errado.
Entenda que corrigir uma coisa que fizemos
não é necessariamente algo mau, mas algo
importante para nos trazer de volta ao
caminho certo.
— Quarta qualidade: assim como no lápis, o
que realmente importa não é a madeira ou sua
forma exterior, mas o grafite que está dentro
dele. Portanto, sempre cuide daquilo que
acontece dentro de você. O seu caráter será
sempre mais importante que a sua aparência.
— Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele
sempre deixa uma marca. Da mesma maneira,
saiba que tudo que você fizer na vida deixará
traços e marcas na vida das pessoas, portanto,
procure ser consciente de cada ação, deixe um
legado, e marque positivamente a vida das
pessoas.

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO
A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

PLANO DE LEITURA BÍBLICO
COM
UM
PROPÓSITO
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Desintoxicando a alma para ter qualidade de vida espiritual e
emocional
Amados discípulos, vivemos numa época onde as pessoas estão
abrindo mão dos princípios de Deus para seguir seus próprios
pensamentos. E por este motivo ferem e são feridas e não
percebem que, assim que abrem mão dos princípios de Deus, ficam
à mercê do diabo, dos seus pensamentos e influências que só nos
direcionam para caminhos cada vez mais cheios de espinhos e dor.
Mas quando nossos pensamentos são guiados pela palavra de Deus
e pelo Espírito Santo, não ferimos ninguém e ainda edificamos
muitas vidas.
Nossos pensamentos importam muito. O pensamento realmente
conta, porque o que você pensa determina quem você se torna.
Infelizmente, a maioria de nós tende a ser mantido em cativeiro por
pensamentos tóxicos, ao invés de focar os pensamentos na verdade
de Deus. É na palavra de Deus que entenderemos sobre os perigos
dos pensamentos tóxicos e como se pode substituí-los com a
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verdade de Deus. Como os pensamentos
tóxicos têm afetado negativamente a sua vida
e relacionamentos?
Imagine que existem pessoas viciadas em
cocaína, maconha etc. Agora imagine pessoas
viciadas em ódio, raiva, ressentimentos,
rancor, ciúmes, inveja... Essas coisas destroem
sua vida, saúde mental, espiritual e emocional
e causam mal às pessoas que vivem perto de

você ou até dependem de você de alguma
maneira.
Leia Provérbios 4 todo com seus discípulos e
familiares e pense bem junto deles se vale a
pena: Uma pessoa doente e contagiosa
poderá fazer bem a alguém?
Quero que este material seja usado nas redes,
1/3 e nos evangelismos.

COMORES
A nação de maioria sunita adotou uma
Constituição que declara o islã (sunita) como a
religião do Estado. Na sociedade, há uma
crescente presença de tendências islâmicas
radicais, apesar de uma propensão positiva
em prol das práticas democráticas.

radicais conhecidos localmente como djaulas,
muitos do Paquistão ou treinados em outras
nações muçulmanas, estão pressionando por
leis islâmicas (sharia) mais rigorosas no país.

A Constituição afirma que todas as políticas
públicas devem basear-se nas crenças
islâmicas. Existem algumas disposições legais
para a liberdade religiosa, mas essas são
dirigidas aos estrangeiros e não aos cristãos
nativos. Propagar qualquer religião, exceto o
islã, é ilegal, os convertidos podem ser
processados, e cristãos ex-muçulmanos
enfrentam severa discriminação da maioria
muçulmana.

A igreja - Há 23 anos na Lista Mundial da
Perseguição, a nação foi um dos países com o
pior recorde de perseguição durante os
primeiros anos. Vários fatores são relevantes
para a compreensão dos antecedentes da
dinâmica de perseguição. A Constituição de
2009 declarou o islamismo (sunita) como a
religião do Estado, mas também o direito de
cada um ter sua própria religião. Propagação
de religiões por não muçulmanos não é
permitida e os estrangeiros que não
obedecerem enfrentarão a deportação.

Eles são colocados sob pressão para não
praticar a fé, deixando-lhes pouca opção,
como vivê-la em segredo. Os estudiosos

Desde 2006, as Ilhas Comores atravessam um
processo de transição democrática que
conduz a um aumento dos níveis de
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legitimidade entre a população local e a capacidade
aprofundada de lidar de forma construtiva com o conflito
social.
Como resultado, um relatório de 2015 da ONG Freedom
House elogiou Comores por tipificá-las como uma
"democracia eleitoral" e "parcialmente livre". Ainda
assim, há um longo caminho a percorrer no que se refere à
institucionalização da democracia e à realização de
eleições periodicamente. Por exemplo, em setembro de
2014, o ex-presidente Ikililou Dhoinine adiou as eleições
parlamentares programadas para novembro de 2014 até
janeiro de 2015 citando "despreparo do governo".
A perseguição - No geral, a pressão sobre os cristãos em
Comores é baixa em comparação com o ano passado. A
igreja e a vida privada são onde os cristãos são mais
afetados. A opressão islâmica e a paranoia ditatorial são as
principais fontes que causam a perseguição. Cristãos exmuçulmanos enfrentam dificuldades severas nas mãos
das famílias, líderes das comunidades e oficiais do
governo.
O próprio governo define as festas religiosas islâmicas
como feriados nacionais, por exemplo, o nascimento de
Maomé. Embora o islã não seja obrigatório nas escolas
públicas, muitas vezes é ensinado em madrassas (escolas
de ensino islâmico).
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PLANO DE
LEITURA
2ª feira – 2 Reis 22, 23 24 e 25
3ª feira – 1 Crônicas 01, 02 e 03
4ª feira – 1 Crônicas 04, 05 e 06
5ª feira – 1 Crônicas 07, 08 e 09
6ª feira – 1 Crônicas 10, 11 e 12
Sábado – 1 Crônicas 13, 14 e 15
Domingo – 1 Crônicas 16, 17 e 18
Período atual:
Décima sexta semana
O futuro - A nação estabeleceu
fortes laços com outros governos
islâmicos do Oriente Médio e
Golfo. Como resultado, muitos
países do Golfo prometeram
ajudar o desenvolvimento do país.
Por exemplo, o Fundo Saudita para
o Desenvolvimento prometeu 40
milhões de dólares para a
infraestrutura comoriana e
serviços de saúde. Esses fatores
tornam a radicalização e uma
possível mudança para o
extremismo islamismo não apenas
possibilidades, mas um fenômeno
real.

Além disso, devido à má qualidade do sistema de ensino
público em Comores e ao fato das escolas privadas serem
muitas vezes inacessíveis, as madrassas podem preencher
a lacuna educacional. Na verdade, quase todas as crianças
entre quatro e sete anos frequentam escolas islâmicas O fato de as eleições terem sido
onde aprendem a ler e a recitar o Alcorão.
realizadas em 2016 de forma
relativamente pacífica ajudará o
O governo favorece o islã: na sociedade civil, na educação país a reforçar o avanço dos valores
e na governança, existe uma forte tensão do islamismo. democráticos. No entanto, é
Isso reflete-se na posição das Comores referente às ONG. provável que o islã radical continue
As cristãs enfrentam discriminação enquanto as ONGs a aumentar no país, o que
islâmicas são bem-vindas. E parece que os significará que a pressão sobre os
desenvolvimentos islâmicos na região, como cristãos continuará, apesar do
reavivamentos islâmicos se tornarão mais fortes.
progresso na democracia.
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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COMO AGIR
Sede todos de igual ânimo, compadecidos...
não pagando mal por mal, ou injúria por
injúria; antes, pelo contrário, bendizendo,
pois para isto mesmo fostes chamados.
1Pe. 3:8, 9.

Os cristãos são chamados a viver a regra
áurea, independentemente de como são
tratados pelos outros. Isso é contrário à caída
natureza humana, mas alguém que se tenha
tornado participante da natureza divina é
capacitado a viver por esse princípio.
Numa tarde, vários anos atrás, Sydney Harris,
jornalista de Chicago, e um amigo seu
dirigiram-se a uma banca de jornais e revistas.
O amigo comprou um jornal e depois
agradeceu ao vendedor. Este, por sua vez, mal
tomou conhecimento do comprador.
- Que tipo mal-humorado, não? - observou
Harris.
- Faz anos que compro jornal aqui, mas ele
nunca responde - disse calmamente o amigo.
- Por que, então, você continua a ser educado
com ele? - quis saber Harris.
A resposta do amigo foi reveladora:

- Por que deveria eu deixar que ele decida
como devo agir?
Quando paramos para pensar nisso, vemos
que existe sabedoria verdadeira nessa
filosofia. As pessoas que permitem que os
outros decidam como elas devem agir, estão
entre as mais infelizes do mundo. Todos nós
conhecemos gente assim.
Alguns têm semelhança com anfíbios. A
temperatura corporal dos anfíbios (um tipo de
criatura que inclui os sapos e a salamandraaquática) é determinada pelo ambiente.
Quando a temperatura ao redor de um anfíbio
se eleva, a temperatura do corpo dele sobe;
quando a temperatura-ambiente baixa, sua
temperatura corporal cai.
Você conhece alguém, por exemplo, que
deixou de frequentar a igreja porque os
membros pareciam indiferentes? Se é
verdade que a igreja é fria, essa pessoa
assumiu a temperatura de seu ambiente.
Li acerca de dois homens que viviam perto de
um pantanal. Nenhum deles gostava de morar
ali. Um deles mudou-se. O outro drenou o
pântano e tornou-o habitável. Pergunte a si
mesmo, assim como eu me pergunto: "Com
qual desses homens eu me pareço mais?"

ESTAMOS EM OBRAS

Banco Santander
agência 3071 c/c 13000243-6

AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00

ENDEREÇO

PLANO DE LEITURA BÍBLICO
COM
UM
PROPÓSITO
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Desintoxicando a alma para ter qualidade de vida espiritual e
emocional
Para lutar contra seus pensamentos tóxicos, você deve identificá-los
e rejeitá-los. Como 2 Coríntios 10 nos fala, a batalha contra nossos
pensamentos tóxicos é como nenhuma outra. Não é uma batalha
física, mas sim uma batalha espiritual, que necessita da ajuda de
Deus.

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM

Quais são algumas das causas dos pensamentos tóxicos em sua vida?
(2 Coríntios 10 e Efésios 6) Lute contra a raiva, mágoas antigas, velhos
ressentimentos e todas as outras coisas que te afastam da palavra de
Deus! Deus nos concedeu armas poderosas. Quando temos uma
vida diária em contato com a palavra de Deus, somos conduzidos ao
caminho da verdade absoluta, que não é a nossa verdade, mas a
verdade do Senhor, que é pura, perfeita e justa.

www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

Fuja dos planos do diabo para sua vida. Leia 2 Coríntios 10 e veja os
princípios de Deus explícitos, de como devemos conduzir nossas
vidas. Depois de ler, julgue e analise o que você deseja para a sua
vida!

A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374
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EMIRADOS
ÁRABES
Com 55 pontos, o país se classifica em 44º
lugar na Lista Mundial da Perseguição 2017.
Em 2016, o país ocupava o 47º lugar com a
mesma pontuação. O nível de pressão sobre
os cristãos permanece estável, mas em um
nível muito alto. Os Emirados Árabes Unidos
(EAU) são um país de contrastes. Por um lado,
é conhecido por sua estabilidade, riqueza e
desenvolvimento. Por outro, as liberdades de
religião, imprensa, associação e expressão são
severamente restringidas no reino. Com uma
população de menos de dez milhões (dos
quais 80% são de imigrantes), a nação é um
centro para as empresas financeiras e de
construção internacionais. Todas as decisões
políticas são tomadas pelos governantes da
dinastia dos sete emirados e a vontade do
povo não é ouvida no geral. Não há espaço ou
reconhecimento dos partidos políticos. A
disposição constitucional relativa à liberdade
religiosa também está cheia de contradições:
prevê a liberdade religiosa, mas afirma que a
sua prática não deve violar os costumes
estabelecidos e a política ou moral pública. A
apostasia (abandonar o islamismo) leva à
morte.

receitas petrolíferas e postura moderada em
matéria de política externa permitiram que os
EAU desempenhassem um papel vital nos
assuntos de região. O país é um dos poucos
que conseguiram evitar revoluções no Oriente
Médio. De acordo com a ONG Freedom House,
o país é considerado "não livre". A ONG
Repórteres Sem Fronteiras também
enumerou muitos casos em que a liberdade de
expressão e de imprensa foram restringidas e
os críticos enfrentaram acusações. A
disposição constitucional sobre a liberdade
religiosa possui cláusulas bem confusas. Por
um lado, prevê a liberdade religiosa, por outro,
afirma que a prática da liberdade de religião
não deve violar os costumes estabelecidos e a
política ou moral pública. A blasfêmia é
proibida. A apostasia leva à morte. Porém, os
EAU se juntaram a uma coalizão que foi criada
para lutar contra o Estado Islâmico (EI).
A perseguição - As duas categorias de
cristianismo que existem no país são a
comunidade de cristãos estrangeiros ou
imigrantes e a de cristãos ex-muçulmanos.
Ambos enfrentam perseguição, mas os que
vêm do islã sofrem mais. No geral, a pressão
sobre os cristãos está em um nível muito alto e
subiu ligeiramente em relação a 2016. Os
cristãos estrangeiros ou imigrantes, maioria
no país, gozam de certa liberdade, mas
também enfrentam restrições. Africanos e
asiáticos não têm tanta abertura quanto os
ocidentais, mas têm um pouco mais de
liberdade do que cristãos ex-muçulmanos,
desde que não evangelizem muçulmanos. Já
os cristãos de origem muçulmana, são os mais
vulneráveis no país. Eles enfrentam forte
pressão dos familiares e sociedade devido ao
governo islâmico, lei e cultura. Não houve
relatos de incidentes violentos desde 2016.

A igreja - O EAU é muito bem estruturado. O O futuro - Em termos de economia, o país é
PIB per capita coincide com os dos principais uma grande potência. No entanto, a ascensão
países da Europa Ocidental. Suas elevadas do Estado Islâmico sunita na região criou um
Comunidade Amai-vos - CNPJ 01.075-135/0001-89

problema com o qual quase todos os países do Oriente
Médio e do Golfo estão preocupados. O principal receio é
que a sociedade possa ser radicalizada. Esse medo ainda
existe apesar do fato de que o Estado Islâmico está
perdendo os territórios que tinha tomado. Para lidar com
o problema do islamismo radical nas próprias sociedades,
esses países do Oriente Médio e Golfo têm introduzido
novos regimes jurídicos e políticos. Em 25 de julho de
2015, o país anunciou uma lei que visa à intolerância. A
julgar pela experiência passada e pela situação existente,
pode-se dizer que a pressão sobre os cristãos no país
provavelmente permanecerá muito alta. Nossos irmãos
continuarão a lutar para obter o registro e permissão de
construção de novas igrejas e, apesar dos desafios que
muitos cristãos enfrentam no país, é provável que mais
fiéis estrangeiros venham para os EAU.

PLANO DE
LEITURA
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2ª feira – 1 Crônicas 19, 20 e 21
3ª feira – 1 Crônicas 22, 23 e 24
4ª feira – 1 Crônicas 25, 26 e 27
5ª feira – 1 Crônicas 28 e 29
6ª feira – 2 Crônicas 01, 02 e 03
Sábado – 2 Crônicas 04, 05 e 06
Domingo – 2 Crônicas 07, 08 e 09

Período atual:
Décima sétima semana

Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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METAMORFOSE
E não vos conformeis com este século, mas
transformai-vos pela renovação da vossa
mente, para que experimenteis qual seja a
boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Rm. 12:2.
A expressão traduzida como "transformaivos", em nosso texto, vem da palavra grega
metamorphoo, "mudar, transfigurar, alterar
na aparência". Nossa palavra "metamorfose"
é derivada dessa raiz grega. Uma das
definições de metamorfose é "uma mudança
acentuada que tem a ver com
desenvolvimento, na forma ou estrutura de
um animal (como uma borboleta ou rã), e que
ocorre após o nascimento".
Minha esposa e eu gostamos de jardinagem,
mas a menos que tomemos cuidado, certas
criaturas que passam por metamorfose
arruínam 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 emerge da crisálida como uma
linda borboleta.

Nos primeiros séculos da era cristã, a
borboleta era usada como símbolo da
ressurreição. A ideia era a seguinte: assim
como a natureza da lagarta se transforma pelo
processo da metamorfose, assim também
aqueles que morrem em Cristo serão
transformados de mortais para imortais pela
ressurreição na Segunda Vinda (1Co. 15:5153).
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 Bíblia ensina que o povo de Deus passará por
uma metamorfose por ocasião da Segunda
Vinda. Se quisermos experimentar essa
mudança, precisamos primeiro experimentar
a metamorfose da conversão - a
transformação que ocorre quando o Espírito
Santo entra em nossa vida e nos torna novas
criaturas em Cristo. Em ambos os casos, é o
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Desintoxicando a alma para ter qualidade de vida espiritual e
emocional

Existem quatro categorias de pensamentos tóxicos. São eles:
pensamentos negativas, de medo, de vingança e críticos.
Provavelmente você está lutando contra pensamentos tóxicos em
pelo menos uma dessas quatro áreas. Não deixe que esses
pensamentos tóxicos te prendam e consumam você. Quanto mais
fundo deixá-los criar raízes dentro de você, mais difícil será para se
livrar deles. Identifique esses pensamentos e rejeite-os hoje mesmo.
Que tipos de pensamentos tóxicos você vivencia com mais
frequência? Quais são alguns exemplos dos seus pensamentos
tóxicos?
A. Pensamentos Negativos - esse tipo de pessoa não pode agradar a
Deus, pois não olha com os olhos da fé e assim nunca deslumbra a
visão da ação do Senhor sobre sua vida.
B. Medo - este foi o primeiro sentimento que Adão e Eva sentiram ao
pecar; e o primeiro efeito deste medo, foi distancia-los do Senhor, o
único que poderia ajudá-los.
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C. Vingança - é o sentimento produzido nas
pessoas que alimentam e nutrem lembranças
dolorosas. No caso de Adão, Deus deixou bem
claro que iria se vingar do diabo e disse
diretamente à serpente (Gênesis 3.15); em
Romanos 12. 11 ao 21 Paulo orienta o caminho
certo.
D. Crítico - Quem gasta tempo criticando,
provavelmente não está orando, pois a atitude
de quem ora é acreditar que pode resolver
tudo se falar com o Senhor. Não é necessário

falar com mais ninguém, basta apenas esperar
e ver a ação do Senhor.
Leiam Jeremias 12. 1 ao 4; neste texto o
profeta está manifestando uma crise interior,
mas quem não tem suas próprias crises? O
caminho, no entanto, é buscar a palavra de
Deus e a vontade do Senhor.
Pergunta:
O que você tem feito na hora da crise? (1
Crônicas 16. 11 ao 15)

SRI LANKA

Com uma soma de 55 pontos, o Sri Lanka
ocupa o 45º lugar na Lista Mundial da
Perseguição 2017. Em 2016, o país esteve fora
dos cinquenta países mais hostis ao
evangelho, mas continuou a ser observado. A
pressão sobre os cristãos aumentou em
pontuação, menos quanto à violência e à
igreja, mas foi particularmente evidente no
âmbito nacional. Os grupos budistas radicais
ainda estão muito presentes no país, mas
atualmente pararam de atacar as minorias
religiosas. No entanto, os mobs (grupos
geralmente liderados por monges budistas)
continuaram interrompendo as atividades da
igreja. Uma nova ênfase no budismo como
religião predominante parece surgir na nova
Constituição. A perseguição aos cristãos no

país está passando por uma transição da
violência para formas administrativas e legais.
Os cristãos e as igrejas não têm conhecimento
de seus direitos legais e estão despreparados
financeiramente para enfrentar acusações nos
tribunais. Eles desistem da batalha legal em
muitos casos. Consequentemente, se não
forem presos, eles acabam tendo
a nte c e d e nte s c r i m i n a i s q u e p o d e m
comprometer suas posições na comunidade.

A igreja - Para entender a situação da igreja no
Sri Lanka, é útil entender o triângulo
tradicional do budismo no país. A vida
cingalesa tem três pontos de referência: o
templo, a aldeia e o lago (que significa
irrigação e agricultura). Nada mais deve entrar
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nesse triângulo. Portanto qualquer coisa do lado de fora é
vista com suspeita. Assim, os grupos extremistas budistas do
Sri Lanka não estão preocupados com os aspectos filosóficos
do budismo tão populares no Ocidente, mas sim com a luta
para preservar esse triângulo. Por isso, as minorias cristãs e
muçulmanas são vistas como ameaças. Há a questão de como
grupos budistas radicais como o Bodu Bala Sena e o Sinhala
Ravaya agirão no futuro. Eles parecem ter surgido do nada e
cresceram rapidamente – Bodu Bala Sena realizou sua
primeira convenção nacional em julho de 2012. Embora a
maioria de seus líderes fosse naturalmente conhecida, a
influência e o radicalismo dos grupos contra as minorias
religiosas é sem precedentes. Suas ações não foram
controladas, de modo que a alegação de que esses grupos
tenham sido apoiados pelo governo anterior ganhou
credibilidade. Eles permaneceram suspeitosamente
silenciosos após a eleição do novo governo, e o número de
ataques contra as minorias religiosas diminuiu. No entanto,
os ataques ainda ocorrem, envolvendo a acusação de que as
igrejas são ilegais. Na maioria das vezes, os extremistas são
ajudados por governos locais.
A perseguição - Embora as comunidades cristãs históricas não
sejam diretamente perseguidas, elas são afetadas pela
atmosfera geral da supremacia budista. Mais pressão é
sentida pelos grupos de cristãos ex-budistas, ex-muçulmanos
ou ex-hindus convertidos ao cristianismo, pois são vistos com
frequência como traidores e, consequentemente, assediados
e sujeitos a agressões físicas e verbais. Também existem as
comunidades cristãs protestantes não tradicionais, que
enfrentam restrições legais por monges budistas da aldeia e
funcionários públicos locais. A pressão geral sobre os cristãos
está em um patamar elevado. O nível de violência contra eles
é alto, porém, menor do que no ano passado. Os principais
grupos budistas radicais pararam de interromper as
atividades dos cristãos de forma violenta. Apesar disso, um
hindu convertido foi morto por sua própria mãe. Atividades
da igreja e cultos foram interrompidos, e edifícios religiosos
foram atacados pelos mobs.
O futuro - Apesar do aumento da pressão, o Sri Lanka ainda
tem o potencial de se tornar uma das histórias positivas na
Lista Mundial da Perseguição. Se o novo governo tomar
medidas para incluir minorias religiosas (cristãos e
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2ª feira – 2 Crônicas 10, 11 e 12
3ª feira – 2 Crônicas 13, 14 e 15
4ª feira – 2 Crônicas 16, 17 e 18
5ª feira – 2 Crônicas 19, 20 e 21
6ª feira – 2 Crônicas 22, 23 e 24
Sábado – 2 Crônicas 25, 26 e 27
Domingo – 2 Crônicas 28, 29 e 30

Período atual:
Décima oitava semana
muçulmanos) em suas políticas, a
situação pode melhorar. Os cristãos
são um dos poucos grupos sociais
que estão atravessando a enorme
divisão étnica da ilha e muitas
igrejas protestantes têm membros
cingaleses e tâmiles. Essa é uma
oportunidade única para construir
pontes e servir como modelo. Mas
as tensões étnicas podem e às vezes
prejudicam as igrejas também.

ANIVERSÁRIOS
12/out - Alessandro Tavares
21/out - Alexsander Carvalho
06/out - Ana Carolina Vidal
01/out - Bianca Donato
27/out - Diógenes Belchior
27/out - Divaldo da Costa
13/out - Gilda Branco
28/out - Karla Sany Zózimo
01/out - Leandro Machado
27/out - Leonardo Almeida
23/out - Maiara Rosa
27/out - Marcel Franco
26/out - Matheus Branco
18/out - Michelle Abrantes
21/out - Natali Felizardo
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Depois de esquadrinhar cuidadosamente o
texto, o culto homem concluiu que a criança
era mentalmente retardada; mas ele quis ser
diplomático e perguntou:
- A senhora é a mãe da criança?

JULGAMENTOS
HUMANOS
Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois
com o critério com que julgardes, sereis
julgados; e com a medida com que tiverdes
medido vos medirão também. Mt. 7:1 e 2.
A Bíblia Viva traduz a primeira parte desse
texto da seguinte maneira: "Não critiquem, e
assim vocês não serão criticados!" Em geral
isso pode ser verdade, mas há exceções.
Algumas pessoas que nunca condescendem
com a crítica aos outros, são criticadas pelos
outros assim mesmo. A Bíblia na Linguagem
de Hoje diz: "Não julguem os outros para não
serem julgados por Deus". Isso está mais
próximo da verdade, mas acho que a Edição
Revista e Atualizada tem o melhor texto.
Um dos casos mais incríveis de julgamento
errado de que já ouvi falar, foi feito por Honoré
de Balzac, o prolífico romancista francês. Além
de escrever romances, ele se considerava um
perito em grafologia - o estudo (não, não é
ciência) de textos escritos à mão para
determinar o caráter e a personalidade de
uma pessoa.
Certo dia, uma senhora levou ao grande
escritor um caderno que continha uns
rabiscos infantis. Pediu que ele os analisasse.

- Não, eu não tenho laço nenhum de
parentesco com ele - respondeu a senhora.
- Ótimo.
A testa de Balzac enrugou-se. Ele perguntava a
si mesmo: "Como posso ser bondoso e ainda
assim contar a verdade?" A franqueza venceu.
- A escrita dessa criança dá todos os indícios de
imbecilidade. Temo que o menino nunca se
torne grande coisa na vida, se é que vai ser
alguém.
- Mas, senhor - protestou a mulher - esses
rabiscos são seus. O senhor não reconhece a
letra? Esse caderno foi seu, quando
freqüentava a escola de Vendôme.
Balzac evidentemente não conseguiu
reconhecer a própria letra!
Tenho visto grafólogos fazerem fascinantes e
espertas "adivinhações" - e acertarem. Mas
também já tive oportunidade de ver erros
deles.
Os julgamentos humanos são falíveis e isso é
especialmente verdade no que se refere aos
motivos. Só Deus pode ler o coração; você e eu
não podemos (1Sm. 16:7). Não é
surpreendente, portanto, que condenemos a
nós mesmos quando julgamos os outros em
questões nas quais não somos competentes.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
Seminário Teológico EETAD
segundas, às 20h00
Hora Nona
quintas, às 15h00
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A Comunidade Amai-vos Cabo Frio
fica no bairro Guarani,
na Rua Duarte da Costa 374

ENCONTRE-NOS
TAMBÉM EM
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter: @AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

PLANO DE LEITURA BÍBLICO
COM
UM
PROPÓSITO
_____________________________________
Pr. Paulo Pereira

Desintoxicando a alma para ter qualidade de vida espiritual e
emocional

O próximo passo no combate contra os seus pensamentos tóxicos é
substituir esses pensamentos com a verdade de Deus. O melhor
lugar para encontrar a verdade de Deus é em Sua Palavra.
Por que é mais fácil ter pensamentos tóxicos do que manter a nossa
mente focada na verdade?
Não existe uma verdade mais absoluta que a palavra de Deus
(Filipenses 4).
Um pensamento tóxico é um veneno que pode causar doenças e até
a morte.
Vamos identificar e rejeitar todos os pensamentos tóxicos e iremos
substituir esses pensamentos com a verdade de Deus.
De que maneiras você renova a sua mente e foca seus pensamentos
na verdade de Deus? Hebreus 3 nos encoraja a fixarmos nossos
pensamentos em Jesus; porém, isso pode ser muito difícil com tantas
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coisas tóxicas tentando manter nossos
pensamentos longe dEle.
Nossos
pensamentos são facilmente influenciados
por tantas coisas, relacionamentos e palavras.
Esforce-se para bloquear e remover todas as
coisas tóxicas que contaminam a sua vida e em
vez disso fixe seus pensamentos em Jesus.
Fixar seus pensamentos Nele é essencial para
filtrar todas as toxinas da sua vida.
Quão diferente é a sua vida quando você
concentra seus pensamentos no que é bom e
verdadeiro ao invés de coisas tóxicas?

modelo de governo foi contestada quando um
ataque em Jacarta em janeiro de 2016 matou
sete pessoas. Grupos radicais islâmicos são
grandes desafios para a política do país. Nesse
contexto, a perseguição religiosa atinge
comunidades de ex-muçulmanos convertidos
ao cristianismo por parte de familiares e
militantes islâmicos, sendo a opressão
islâmica a principal fonte de perseguição no
país. A situação é diferente em grandes
cidades, com maior liberdade, principalmente
para cristãos de igrejas tradicionais ou
estrangeiros. Por outro lado, em certas
regiões, cristãos enfrentam limitações em
cultuar ou expressar sua fé, sendo
monitorados de perto e sujeitos à prisão
domiciliar e a abuso mental.
A igreja - Em busca do Novo Mundo e
e s p e c i a r i a s e xó t i c a s , c o m e r c i a n t e s
portugueses vieram para a Indonésia em 1511
e trouxeram o catolicismo como as primeiras
sementes do cristianismo no país. O
cristianismo se tornou a maior religião no leste
da Indonésia, enquanto o islã permaneceu
dominante nas partes ocidentais e centrais.
Missionários protestantes da Holanda
chegaram ao país no século 17.

INDONÉSIA
A nação é conhecida por ser o país com maior
população muçulmana do mundo – 86% da
população. O território da nação consiste em
mais de 17 mil ilhas, o que significa grandes
desafios em termos de infraestrutura e
desenvolvimento.
Mais de 360 etnias diferentes e 700 dialetos se
somam a essa complexa situação. A Indonésia
se tornou um modelo de democracia num país
muçulmano e é frequentemente destacada
como um exemplo de tolerância em um país
multiétnico e diversamente religioso.
Alegações de que a Indonésia não seria
afetada pelo Estado Islâmico por causa de seu

Cerca de 10% da população são cristãos, de
acordo com o último censo do governo em
2010. Mas uma estimativa mais realista seria
provavelmente cerca de 16%, dos quais um
terço são católicos. Ao todo, a igreja está
fragmentada em mais de 300 denominações,
criando rivalidade e desunião. Os cristãos em
áreas predominantemente muçulmanas
enfrentam muitas dificuldades, mas
continuam a crescer em número. No entanto,
a igreja sofre com a desunião e rivalidade.
Parte e resultado dessa desunião é visível no
medo das igrejas em aceitar abertamente
convertidos de origem muçulmana em suas
congregações, embora as igrejas nas cidades

Comunidade Amai-vos - CNPJ 01.075-135/0001-89

3

tenham muito mais liberdade para fazê-lo. A Portas
Abertas tem desempenhado um papel único no país
equipando os cristãos com respostas bíblicas à
perseguição e conhecimento básico sobre o islã, uma
necessidade considerando-se o crescente
fundamentalismo islâmico e intolerância religiosa no
país, manifestados em fechamentos e ataques a igrejas,
bem como em prisão de cristãos. Uma atenção especial
tem sido dada aos cristãos de origem muçulmana,
frequentemente isolados de sua família e comunidade,
sem fonte de sustento, muitos ainda lutam em seu
crescimento espiritual devido à falta de recursos e de
discipulado.

PLANO DE
LEITURA

A perseguição - Cristãos de origem muçulmana
enfrentam forte pressão de sua família, amigos e
vizinhos para negar a fé cristã, embora a conversão não
seja proibida por lei. Principalmente em áreas como
Aceh e Java Oriental, os cristãos sofrem discriminação
em suas vidas privadas, bem como em seus empregos, e
são obrigados a seguir a sharia. Nessas áreas, atividades
cristãs são acompanhadas de perto por vizinhos e
grupos radicais islâmicos.

O futuro - Uma pesquisa da
Fundação Wahid, publicada em
agosto de 2016, apontou que
8,1% da população indonésia
adulta (aproximadamente 12
milhões de pessoas) mantêm
crenças inflexíveis. Isso mostra
que os cristãos continuam
vulneráveis à discriminação
social e até mesmo à violência,
como é o caso em muitas áreas
que vão além de Aceh nas
chamadas áreas de crise. Uma
das maiores incógnitas no
momento é quão fortemente as
maiores organizações
muçulmanas no país tentarão
se opor a essas visões radicais.
Os protestos em massa contra
Ahok, o governador chinês e
cristão de Jacarta, por suposta
blasfêmia levaram mais de 200
mil pessoas às ruas. Tais
protestos são um claro sinal de
que a opressão islâmica na
Indonésia é muito mais forte do
que é comumente percebida,
representando um perigo
significativo para os cristãos e
outras minorias religiosas.

Esses cristãos têm de ter cuidado na maneira de
expressar sua fé, especialmente se são os únicos cristãos
de sua família. Bíblias e outras publicações cristãs têm de
ser escondidas cuidadosamente e só podem ser lidas
secretamente para evitar conflitos. A amizade com
outros cristãos pode se tornar um desafio nessas
circunstâncias, pois colocam em perigo a eles e às
pessoas ao seu redor. As igrejas enfrentam problemas no
registro de congregações e na construção de edifícios.
Com base em um decreto de 2006, uma igreja só pode
funcionar se sua congregação tiver pelo menos 90
membros, se tiver o consentimento de 60 vizinhos de
outra fé e se tiver a aprovação de duas autoridades e do
fórum de harmonia inter-religiosa.
Muitas igrejas acham a permissão extremamente difícil
de obter, mesmo que tenham cumprido todos os
requisitos necessários. Mesmo se recebem a licença, às
vezes, há falta de proteção por parte do governo e da
polícia local.

2ª feira – 2 Crônicas 31, 32 e 33
3ª feira – 2 Crônicas 34, 35 e 36
4ª feira – Esdras 01, 02 e 03
5ª feira – Esdras 04, 05 e 06
6ª feira – Esdras 07, 08, 09 e 10
Sábado – Neemias 01, 02 e 03
Domingo – Neemias 04, 05 e 06

Período atual:
Décima nona semana
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INSTRUIR AS
CRIANÇAS
Tua esposa, no interior de tua casa, será
como a videira frutífera; teus filhos como
rebentos da oliveira, à tua mesa. Sl. 128:3
Samuel Taylor Coleridge conversava certa vez
com uma senhora que defendia a idéia
segundo a qual as crianças não devem receber
instrução religiosa; devem ser deixadas a
crescer "naturalmente".
Desse modo, elas tomariam decisões mais
"maduras", mais "racionais", porque saberiam
melhor o que estavam fazendo. Essa filosofia
parece plausível, mas certas coisas podem
parecer plausíveis e ainda assim constituir
uma falácia.
Coleridge escutou enquanto aquela mulher
falava, e pouco disse. Depois, convidou-a a dar
uma voltinha pelo jardim. Conduziu-a a um
recanto de seu pátio onde cresciam apenas
ervas daninhas.
- O que acha do meu jardim? - perguntou o
poeta. - Não é bonito?
- Jardim? O senhor chama isso de jardim? Eu
diria que é um canteiro de ervas daninhas.

- Bem - explicou Coleridge. - Algum tempo
atrás, decidi não interferir no direito que essas
plantas tinham de crescer como bem
quisessem, até atingirem a maturidade.
A visitante entendeu.
Tive alguns familiares que apoiavam essa
filosofia laissez faire. Não foi surpresa o fato
de que os filhos deles não adotaram nenhuma
religião depois de adultos. Os pais se
esqueceram de que uma vez defenderam e
praticaram essa filosofia. Hoje lamentam o
fato de que seus filhos caçoam da religião, não
têm escrúpulos morais e se rebelam contra
toda autoridade.
Incutir princípios cristãos na mente das
crianças não garante que elas os adotem.
Afinal de contas, os seres humanos foram
criados com o poder da escolha e alguns,
infelizmente, fazem a escolha errada (Js. 24:15
e Rm. 14:12). Mas uma criação adequada
aumenta as probabilidades. Se, apesar da
orientação cristã no lar, os filhos ainda
tomarem o caminho errado, os pais podem
pelo menos ter a satisfação de saber que
fizeram o melhor ao seu alcance.
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E o Rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre e
aliviado, libertou seu súdito e pediu que viesse em sua presença.
Ao ver o servo, abraçou-o afetuosamente dizendo-lhe:
- Meu Caro, Deus foi realmente bom comigo! Você já deve estar
sabendo que escapei da morte justamente porque não tinha um
dos dedos. Mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida:

DEUS É BOM
Há muito tempo, num Reino distante, havia um Rei que não
acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que
sempre lhe lembrava dessa verdade. Em todas situações dizia:
- Meu Rei, não desanime, porque Deus é bom!

O servo respondeu:

Desintoxicando a alma para ter qualidade de vida espiritual
e emocional

O servo sorriu e disse:

Leia Colossenses 3, pois esse capítulo nos encoraja a manter
nossas mentes em Deus e não nas coisas deste mundo, que
causam os pensamentos tóxicos. A melhor maneira de
começarmos a focar os nossos pensamentos em Deus é passar
mais tempo com Ele a cada dia, em oração e lendo a Sua Palavra.
Quais são os pensamentos que você precisa mudar? Quais são as
maneiras pelas quais você pode fazer essa mudança? Algumas
palavras podem ferir, mas as palavras certas podem curar você.
Aquelas palavras que esmagam e ferem são conhecidas como
palavras tóxicas. E essas palavras são incrivelmente perigosas,
não somente quando elas são faladas para você, mas quando
você as fala para os outros. Nessa semana você lerá na Palavra de
Deus sobre os perigos das palavras tóxicas e o poder das palavras
que dão vida.

- Meu Rei, se eu estivesse junto contigo nessa caçada,
certamente seria sacrificado em teu lugar, pois não me falta dedo
algum!

BÍBLIA
DIÁRIA

- Este homem não pode ser sacrificado, pois é defeituoso!
Falta-lhe um dedo!

2ª feira – Neemias 07, 08 e 09
3ª feira – Neemias 10, 11, 12 e 13
4ª feira – Ester 01, 02 e 03
5ª feira – Ester 04, 05 e 06
6ª feira – Ester 07, 08, 09 e 10
Sábado – Jó 01, 02 e 03
Domingo – Jó 04, 05 e 06
Período atual:
Vigésima semana

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

- Meu Rei, apesar de todas essas coisas, somente posso dizerlhe que Deus é bom, e que mesmo isso, perder um dedo, é para
seu bem!
O Rei, indignado com a resposta do súdito, mandou que fosse
preso na cela mais escura e mais fétida do calabouço. Após
algum tempo, o Rei saiu novamente para caçar e aconteceu dele
ser atacado, desta vez por uma tribo de índios que vivia na
selva. Estes índios eram temidos por todos, pois sabia-se que
faziam sacrifícios humanos para seus deuses. Mal prenderam o
Rei, passaram a preparar, cheios de jubilo, o ritual do sacrifício.
Quando já estava tudo pronto, e o Rei já estava diante do altar, o
sacerdote indígena, ao examinar a vitima, observou furioso:

Pr. Paulo Pereira

Se Deus e tão bom, por que permitiu que você fosse preso da
maneira como foi? Logo você, que tanto O defendeu!

Um dia, o Rei saiu para caçar juntamente com seu súdito, e uma
fera da floresta atacou o Rei. O súdito conseguiu matar o
animal, porém não evitou que sua Majestade perdesse o dedo
mínimo da mão direita. O Rei, furioso pelo que havia
acontecido, e sem mostrar agradecimento por ter sua vida salva
pelos esforços de seu servo, perguntou a este:
- E agora, o que você me diz? Deus e bom? Se Deus fosse bom
eu não teria sido atacado, e não teria perdido o meu dedo.

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO

Cultos: quartas-feiras, às 20h00 e
domingos, às 19h30
Culto dos adol escentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

SEJA BEMVINDO

Rua Duarte da Costa 374,
bairro Guarani, Cabo Frio RJ
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter:
@AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

Pergunta: Quais são as palavras tóxicas que estão infectando a
sua vida agora? (Tiago 5. 16)
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Substitua as palavras tóxicas pela palavra de Deus, por exemplo:
“Nada dá certo”, por "tudo posso Naquele que me fortalece!";
"Não tem saída" ou "não tem jeito", por "o Senhor é meu pastor e
nada me faltará!", "É impossível" por "Porque para Deus não
haverá impossível!" e assim por diante.

Quando o apóstolo João nos descreve na passagem 1:14 de seu
evangelho, a primeira vinda de Jesus, "O Verbo se fez carne e
habitou entre nós ...", vemos pela palavra usada, "habitou", que a
imagem que ele percebeu foi a de Tabernáculos, com Deus
habitando no meio de Seu povo.
Há, inclusive, controvérsias sobre a data correta do nascimento
de Jesus em Belém. Há muitos cristãos que pela falta de uma
clara informação bíblica a este respeito, se recusam a definir uma
data. A Igreja Ocidental, desde o quarto século da era cristã,
adota 25 de dezembro como sendo a data deste divino evento. A
maioria dos historiadores, entretanto, acredita que isto tratou-se
de uma concessão feita aos pagãos do império romano.
Frequentemente, aliás, a igreja primitiva adotou, como cristãs,
festividades pagãs, como uma "estratégia" para obter novas
conversões. Afinal, é mais fácil aproveitar hábitos existentes do
que modificá-los, especialmente se enraizados. 25 de dezembro
é bem um destes exemplos. Tratava-se de uma festividade pagã,
antiquíssima, para comemorar a volta do sol, após o solstício de
inverno. Nada tem a ver com o nascimento de Jesus Cristo.

JESUS E A FESTA
DOS TABERNÁCULOS
A ordem de Deus para celebrarmos a festa - compromisso dos
Tabernáculos encontra-se em Levítico 23:34-43: "Aos quinze
dias deste sétimo mês será a festa dos Tabernáculos ao Senhor,
por sete dias. No primeiro dia haverá santa convocação; nenhum
trabalho servil fareis. Durante sete dias oferecereis ofertas
queimadas ao Senhor, e no dia oitavo tereis santa convocação, e
apresentareis ofertas queimadas ao Senhor. É dia solene;
nenhum trabalho servil fareis... No primeiro dia tomareis para
vós frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras, e ramos de
árvores cheias de folhas, e durante sete dias vos alegrareis
perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta festa ao Senhor
durante sete dias a cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas
gerações... Sete dias habitareis em tendas ...para que saibam as
vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas,
quando os tirei da terra do Egito. Eu o Senhor vosso Deus.".
O tabernáculo em si, para aqueles não familiarizados ainda, é
onde o Senhor habitava no meio de seu povo, dele recebia
adoração e sacrifício, e com ele falava, no período da Antiga
Aliança. Este é o tema de Tabernáculos: Deus habitando com
Seu povo. É interessante ver a descrição e o uso das diversas
áreas e utensílios do tabernáculo, assim como a disposição dos
rituais, nos capítulos 25,26 e 27 do livro de Êxodo.
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

Cremos que Jesus nasceu em plena Festa de Tabernáculos, no
primeiro dia desta Festa. As razões divinas para isto tornam-se
muito claras, quando examinamos o quadro geral das Festas do
Senhor. Veja, o Plano Redentor de Deus, para facilitar um
entendimento mais amplo e promover maior aceitação de Jesus
como o Messias, revelou-se nas datas que o Senhor santificou e
ordenou a Seu povo celebrar, guardando notáveis paralelos com
os significados de cada um desses eventos: Jesus morreu na cruz,
como nosso Cordeiro Pascal, no exato dia da Páscoa; Jesus
ascende ao Pai no dia das Primícias dos Frutos; o Espírito Santo
nos é enviado, para nosso revestimento, em Pentecostes.
O nascimento de Jesus, um evento fundamental, se daria fora de
uma destas Festas bíblicas? Certamente que não. E qual seria a
Festa mais apropriada para Jesus nascer, para Deus habitar entre
nós, senão Tabernáculos?
Há várias evidências de que a Festa de Tabernáculos marca o
nascimento de Jesus:
- Desde que o ministério terrestre de Jesus durou três anos e
meio, e Ele morreu na Páscoa, que é em março/abril, o início de
Sua obra, aos 30 anos, aponta Seu nascimento para
setembro/outubro, onde temos a Festa de Tabernáculos, e não
para 25 de dezembro.
- Como os pastores poderiam estar cuidando de seus animais no
campo - referência que consta da descrição do nascimento de
Jesus, nos evangelhos - em fim de dezembro, pleno inverno?

Estes ficavam confinados, segundo o costume local, de
novembro a fevereiro.
- Mais uma pista: sabemos por Lucas, que Maria e José
deslocaram-se para Belém para atender ao censo de Herodes,
que, embora ordenado pelos romanos, mantinha o costume
local de fazê-lo na cidade do patriarca de cada família. José era
de Belém. Se não fosse por essa razão prática, outra apareceria,
porque era necessário que o Messias nascesse em Belém, para
cumprimento das profecias. Por que este evento, ao qual se
seguia a cobrança de impostos, se daria no meio do inverno e
não após a colheita? A safra que antecede o inverno, a última do
ano, é colhida no outono local e é seguida imediatamente pela
Festa de Tabernáculos.
Tabernáculos era uma das três ocasiões, como já vimos, em que
se dava a peregrinação em massa, de todo o país para Jerusalém
(as outras duas eram Páscoa e Pentecostes). Nesta ocasião, não
só Jerusalém, mas todas as áreas circunvizinhas, recebiam forte
afluxo de peregrinos. E Belém dista apenas oito quilômetros de
Jerusalém. Isto pode explicar porque Lucas nos relata, em seu
evangelho, 2:7, que os pais terrenos de Jesus não encontraram
acomodações em Belém, utilizando-se então de uma
manjedoura, para abrigo, na situação de Seu nascimento
iminente.
Parece que realmente houve um dia santo marcando o
nascimento de Jesus. Jesus foi Deus habitando no meio de Seu
povo (Emanuel), com Seu nascimento perfeitamente tipificado
pela celebração de Tabernáculos.
Entendendo sobre as Festas do Senhor, ganhamos todos uma
compreensão mais profunda e verdadeira do significado real de
inúmeras passagens da vida de Jesus e de Sua maravilhosa
mensagem! Veja mais esta:
Em tabernáculos eram costumeiras as orações rogando a Deus
pelas chuvas de inverno, essenciais para restaurar a terra para a
próxima safra. E, no cerimonial histórico dos judeus, por
ocasião do segundo Templo, o ponto alto, no último dia da Festa
d e Ta b e r n á c u l o s , a c o n t e c i a q u a n d o o s a c e r d o t e ,
simbolicamente, derramava água no altar do Templo, obtendo
fervorosa reação da plateia.
Falta acrescentar que as águas buscadas não eram apenas as da
chuva, desde que um texto bem utilizado era o de Isaías 12:3
"Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação". Então,
mais que a chuva, esta cerimônia ilustrava profeticamente os
dias de redenção messiânica, quando a água do Espírito Santo
seria derramada, pelo esperado Messias, sobre todo Israel.
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Pedacinhos de papel com "NEOQEAV" rabiscado apareciam
grudados no volante do carro que eles dividiam. Os bilhetes
eram enfiados dentro dos sapatos e deixados debaixo dos
travesseiros.
"NEOQEAV" era escrita com os dedos na poeira sobre as
prateleiras e nas cinzas da lareira. Esta misteriosa palavra tanto
fazia parte da casa de meus avós quanto da mobília. Levou
bastante tempo para eu passar a entender e gostar
completamente deste jogo que eles jogavam. Meu ceticismo
nunca me deixou acreditar em um único e verdadeiro amor, que
possa ser realmente puro e duradouro.
Porém, eu nunca duvidei do amor entre meus avós. Este amor
era profundo. Era mais do que um jogo de diversão, era um
modo de vida. Seu relacionamento era baseado em devoção e
uma afeição apaixonada, igual as quais nem todo mundo tem a
sorte de experimentar. O vovô e a vovó ficavam de mãos dadas
sempre que podiam.
Roubavam beijos um do outro sempre que se batiam um contra
outro naquela cozinha tão pequena. Eles conseguiam terminar a
frase incompleta do outro e todo dia resolviam juntos as
palavras cruzadas do jornal. Minha avó cochichava para mim
dizendo o quanto meu avô era bonito, como ele havia se tornado
um velho bonito e charmoso. Ela se gabava de dizer que sabia
como pegar os namorados mais bonitos.
Antes de cada refeição eles se reverenciavam e davam graças a
Deus e bênçãos aos presentes por sermos uma família
maravilhosa, para continuarmos sempre unidos e com boa
sorte.

buquês de flores do funeral da vovó. Quando os amigos
começaram a ir embora, minhas tias, tios, primos e outras
pessoas da família se juntaram e ficaram ao redor da vovó pela
última vez. Vovô ficou bem junto do caixão da vovó e, num
suspiro bem profundo, começou a cantar para ela.
Através de suas lágrimas e pesar, a música surgiu como uma
canção de ninar que vinha bem de dentro de seu ser. Me sentindo
muito triste, nunca vou me esquecer daquele momento. Porque
eu sabia que mesmo sem ainda poder entender completamente a
profundeza daquele amor, eu tinha tido o privilégio de
testemunhar a beleza sem igual que aquilo representava.
Aposto que a esta altura você deve estar se perguntando: "Mas o
que NEOQEAV significa?" Nunca Esqueça O Quanto Eu Amo
Você

BÍBLIA
DIÁRIA

Período atual:
Vigésima primeira semana

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

Mas uma nuvem escura surgiu na vida de meus avós: minha avó
tinha câncer de mama. A doença tinha primeiro aparecido dez
anos antes. Como sempre, vovô estava com ela a cada
momento.
Ele a confortava no quarto amarelo deles, que ele havia pintado
dessa cor para que ela ficasse sempre rodeada da luz do sol,
mesmo quando ela não tivesse forças para sair. O câncer agora
estava de novo atacando seu corpo.
Com a ajuda de uma bengala e a mão firme do meu avô, eles iam
à igreja toda manhã. E minha avó foi ficando cada vez mais
fraca, até que, finalmente, ela não mais podia sair de casa. Por
algum tempo, meu avô resolveu ir à igreja sozinho, rezando a
Deus para zelar por sua esposa. Então, o que todos nós
temíamos aconteceu. Vovó partiu.
«NEOQEAV" foi gravada em amarelo nas fitas cor-de-rosa dos

2ª feira – Jó 07, 08 e 09
3ª feira – Jó 10, 11 e 12
4ª feira – Jó 13, 14 e 15
5ª feira – Jó 16, 17 e 18
6ª feira – Jó 19, 20 e 21
Sábado – Jó 22, 23 e 24
Domingo – Jó 25, 26 e 27

Cultos: quartas-feiras, às 20h00 e
domingos, às 19h30
Culto dos adol escentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

SEJA BEMVINDO

Rua Duarte da Costa 374,
bairro Guarani, Cabo Frio RJ
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter:
@AmaivosCaboFrio
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Facebook: /ComunidadeAmaivos

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO

Pr. Paulo Pereira

Desintoxicando a alma para ter qualidade de vida espiritual
e emocional
As palavras podem ferir, mas as palavras certas podem curar
você. Aquelas palavras que esmagam e ferem você são
conhecidas como palavras tóxicas. Palavras tóxicas são
incrivelmente perigosas não somente quando elas são faladas
para você, mas quando você as fala para os outros. Essa semana
você lerá na Palavra de Deus sobre os perigos das palavras
tóxicas e o poder das palavras que dão vida.
Palavra para reflexão:
O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os
ociosos está falto de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus,
mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está
na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia.
Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as
mãos do homem fizerem isso ele receberá. O caminho do tolo
é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é
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sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado
encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça,
mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são
como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O
lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa
dura só um momento. Engano há no coração dos que
maquinam mal, mas alegria têm os que aconselham a paz.
Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam
cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao
SENHOR, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O
homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos
tolos proclama a estultícia. - Pv. 12. 11 a 23

do país. As muitas etnias são também um fator importante na
política dessa nação. Considerado um dos países mais pobres do
mundo, o governo ainda enfrenta o desafio de conter o grupo
extremista Al-Qaeda desde 2005.
A igreja - A Mauritânia é um dos países mais pobres do mundo.
Um terço das crianças estão desnutridas, e quando há comida
suficiente, as pessoas de baixa renda não conseguem comprar.
Apenas 4% da terra são aráveis, e há pouca segurança alimentar
interna. Enquanto a obediência do governo à liberalização
econômica do Banco Mundial trouxe crescimento financeiro,
também mergulhou muitos dos trabalhadores pobres em uma
pobreza ainda maior.

É provável que a opressão islâmica continue como uma grande
fonte de perseguição na Mauritânia.
A pobreza do país, assim como o antagonismo étnico e a
crescente questão da escravidão também podem acentuar a
situação.
A instabilidade na região – em países vizinhos como o Mali,
que é alimentada pela ascensão de grupos extremistas como a
Al-Qaeda – levanta preocupação com o futuro dos cristãos na
Mauritânia.

Quais são as palavras tóxicas que infectam a sua vida agora?
O único incidente violento recente relatado no país foi a
expulsão forçada de um cristão devido ao assédio de seus
familiares. O número muito baixo de ocorridos relatados contra
os cristãos pode ser explicado pelo fato de que a natureza
penetrante e intensa da perseguição no país tem forçado a
maioria dos cristãos ex-muçulmanos a manter a fé em segredo.
A igreja no país é quase invisível e o número de cristãos é muito
baixo. Além do que, é improvável que seja relatado qualquer
incidente violento contra um cristão ex-muçulmano nas zonas
áridas e rurais do país que são habitadas por comunidades
nômades isoladas. Assim, é muito provável que esse baixo
número de incidentes de perseguição acompanhada de violência
na Mauritânia seja enganoso.

MAURITÂNIA
Com uma soma de 55 pontos, o país ocupa o 47o lugar na Lista
Mundial da Perseguição 2017. Em 2016, a Mauritânia não
entrou na lista porque teve uma pontuação abaixo dos 50 países
onde a perseguição é mais intensa. O aumento da pontuação e a
classificação atual devem-se principalmente ao aumento da
intensidade e frequência da perseguição contra cristãos exmuçulmanos.
A Mauritânia é autoproclamada República Islâmica e está sob
governo militar há mais de 30 anos, com apenas uma breve
interrupção democrática em 2007. O país é formalmente uma
democracia multipartidária, mas seu parlamento é
completamente dominado pelo partido no poder.
Existem vários grupos islâmicos que atuam no cenário político
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

A perseguição - No país, há dois tipos de cristãos: os estrangeiros
ou imigrantes e os ex-muçulmanos. O primeiro é o maior grupo.
Há também uma pequena presença cristã ocidental. Os cristãos
imigrantes negros possuem uma vida precária no país devido à
prevalência de preconceitos étnicos e também à perseguição
estar relacionada com o crescimento do islamismo.
Os cristãos ex-muçulmanos estão mais expostos à perseguição,
porque enfrentam grande pressão da família próxima e distante.
O ódio e os falsos estereótipos propagados contra os cristãos
pelos grupos islâmicos afetam a maioria dos cristãos exmuçulmanos que perdem a posição social na comunidade e a
cidadania pela conversão ao cristianismo, caso a escolha pela
nova fé se torne de conhecimento público.
O futuro - A turbulência e a instabilidade política que
caracterizam o passado e o presente do país não trazem boas
previsões para o futuro. A falta de instituições fortes e de uma
cultura democrática que respeite os direitos dos cidadãos
significa que as chances da situação para os cristãos melhorar
são muito pequenas.

NEOQEAV
Meus avós já estavam casados há mais de cinquenta anos e
continuavam jogando um jogo que haviam iniciado quando
começaram a namorar.
A regra do jogo era que um tinha que escrever a palavra
"NEOQEAV" num lugar inesperado para o outro encontrar e
assim quem a encontrasse deveria escrevê-la em outro lugar e
assim sucessivamente.
Eles se revezavam deixando "NEOQEAV" escrita por toda a
casa, e assim que um a encontrava era sua vez de escondê-la em
outro local para o outro achar.
Eles escreviam "NEOQEAV" com os dedos no açúcar dentro
do açucareiro ou no pote de farinha para que o próximo que
fosse cozinhar a achasse. Escreviam na janela embaçada pelo
sereno que dava para o pátio onde minha avó nos dava pudim
que ela fazia com tanto carinho.
"NEOQEAV" era escrita no vapor deixado no espelho depois
de um banho quente, onde a palavra iria reaparecer depois do
próximo banho.
Uma vez, minha avó até desenrolou um rolo inteiro de papel
higiênico para deixar "NEOQEAV" na última folha e enrolou
tudo de novo.
Não havia limites para onde "NEOQEAV" pudesse surgir.
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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?"

O QUADRO COMPLETO

BÍBLIA
DIÁRIA

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.

2ª feira – Jó 28, 29 e 30
3ª feira – Jó 31, 32 e 33
4ª feira – Jó 34, 35 e 36
5ª feira – Jó 37, 38 e 39
6ª feira – Jó 40, 41 e 42
Sábado – Salmos 01, 02 e 03
Domingo – Salmos 04, 05 e 06
Período atual:
Vigésima segunda semana

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

Cultos: quartas-feiras, às 20h00 e
domingos, às 19h30
Culto dos adol escentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
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PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO

Pr. Paulo Pereira

Desintoxicando a alma para ter qualidade de vida espiritual
e emocional
O quão diferente poderia estar a sua vida se você confiasse
completamente em Deus e se esforçasse para buscá-lo
diariamente? Escolha, pela fé, a não colocar a sua confiança nos
questionamentos que só levam a desespero e a angústia, mas
coloque-a em Deus e somente Nele. Isso ajudará você a romper
com a escravidão dos medos tóxicos que te impedem de sentir o
amor do Senhor por você.
Existe um complô no mundo espiritual contra você para colocar
dentro do seu coração dúvida a respeito do amor de Deus e do
cuidado que Ele tem por você. Mas a Palavra diz que sem fé é
impossível agradar a Deus. Saiba que apesar de todo complô do
inferno contra você é importante que você contra-ataque com
palavras de fé e crendo no grande amor do Senhor por sua vida e
sua família. Pessoas orgulhosas, preferem seguir seus próprios
conselhos e não a palavra de Deus e, assim, se tornam vítimas do
diabo e de seus planos.
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Precisamos estar rodeados todos os dias pela palavra de Deus,
por louvores que exaltam ao Senhor e uma vida de fé e confiança
plena no Senhor e em suas promessas.
De que maneira você tem buscando a Deus? De forma regular?
Pois não devemos buscar ao Senhor somente nos momentos de
dor e necessidade, mas devemos sim ter um relacionamento de
paternidade com o Senhor diariamente e, assim quando
confrontados com os problemas, confrontaremos os problemas
com nossa intimidade com o Senhor, é se sujeitando ao Pai que o
diabo fugira de nós.
Decida crer a ter que ficar desesperado olhando para os
problemas!
E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer; tudo é possível ao que crê
(Marcos 9: 23)

deve violar os costumes, as políticas e as moralidades públicas
estabelecidas.
Durante a manifestação da maioria da população xiita contra o
governo sunita, o país tornou-se um cenário de competição entre
a Arábia Saudita e o Irã. A Arábia Saudita enviou tropas em apoio
ao governo do Bahrein, a fim de extinguir a faísca da revolução
proveniente da Primavera Árabe em 2011. Já o Irã se limitou a
discursos ameaçadores.
A igreja - O número de pessoas nos cultos é limitado, dezenas de
diferentes congregações devem usar o mesmo edifício. Elas não
estão autorizadas a realizar seus cultos em árabe, mas podem
fazê-lo em inglês.
Além da confusa Constituição, o efeito da ideologia do Estado
Islâmico pode ser visto no país. Alguns dos sunitas apoiados pela
Arábia Saudita estão mostrando simpatia com a ideia do
califado. Isso é ainda alimentado pela relação frágil sunita-xiita
no país.
A família dominante no Bahrein controla o país com uma
abordagem autoritária. De acordo com o relatório da ONG
Freedom House, o país é classificado como "não livre". De
acordo com o relatório da Anistia Internacional, o país continuou
a "sufocar e punir a dissidência e restringir as liberdades de
expressão, associação e reunião". É nesse contexto que a vida
dos cristãos deve ser compreendida.

BAHREIN
Os governantes deste país do Golfo conseguiram consolidar
seus poderes por meios repressivos. Essa nação, boa parte xiitaislâmica, é relativamente tolerante por causa de sua posição
internacional no comércio. Um número considerável de cristãos
estrangeiros trabalha no Bahrein e é relativamente livre para
praticar a fé em locais privados de culto, mas evangelizar
muçulmanos é ilegal.
A disposição constitucional sobre a liberdade religiosa está
cheia de contradições. Por um lado, prevê a liberdade religiosa e,
por outro lado, declara que a prática da liberdade de religião não
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

A perseguição - Os cristãos enfrentam mais pressão na vida
privada, familiar e na comunidade. A situação global de
perseguição no Bahrein é alimentada pela opressão islâmica,
paranoia ditatorial e, em certa medida, antagonismo étnico.
Essas fontes de perseguição são comandadas principalmente por
líderes religiosos muçulmanos, membros da família, líderes
comunitários e funcionários do governo. Muitas vezes essas
fontes trabalham em conjunto, o que torna a vida dos cristãos
muito desafiadora.
As comunidades de cristãos são compostas em grande parte por
imigrantes ou estrangeiros. Trata-se de trabalhadores não
qualificados do Sudeste Asiático (por exemplo, das Filipinas) ou
de trabalhadores qualificados de países ocidentais que vieram de
instituições financeiras ou de alta tecnologia.
Os cristãos estrangeiros são relativamente livres para adorar,
mas muitas vezes têm negados alguns recursos reconhecidos
legalmente. Cristãos ex-muçulmanos são os que enfrentam
maior pressão. Tradicionalmente, a sociedade não é tolerante
com quem se converte do islã a outros grupos religiosos.

Famílias e comunidades os evitam. Esses cristãos geralmente
não ousam falar sobre sua conversão. A perseguição vem
principalmente da família e comunidade, e em menor grau, do
Estado.
O futuro - O Bahrein está muito propenso a mudanças na
política regional, tanto o Irã como a Arábia Saudita querem
influenciar a política do país. Por enquanto, a família real do
grupo sunita minoritário parece ter consolidado seu poder com
a ajuda da Arábia Saudita. Isso significa que a probabilidade de
protesto ou violência se materializar no próximo ano, ou em
menos tempo, é menor.
Contudo, é provável que o futuro dos cristãos no país seja
moldado por duas coisas: o recém-emergente foco anticristão
sobre o califado e a situação atual em geral.
Para começar com a nova tendência na sociedade, pode-se
dizer que a região está agitada pelo renovado interesse na
ideologia de se estabelecer um califado. Isso é preocupante
para a segurança dos cristãos da região. O antigo sistema
estabelecido também não era a favor dos cristãos. Uma vez que
a Constituição declara que o islã é a religião estatal e a lei
islâmica é uma importante fonte de legislação. Isso implica que
se você é muçulmano, você é bem-vindo, se você não é, sua
religião não merece igual proteção ou reconhecimento.
Isso também pode significar que os muçulmanos sejam
proibidos de mudar a fé. Os cristãos ex-muçulmanos ainda são
considerados muçulmanos pelo Estado, o que tem fortes
implicações no direito da família. No entanto, em termos de
liberdade religiosa para os cristãos estrangeiros, o Bahrein
continua relativamente tolerante. Com base no cenário atual,
pode-se dizer que a situação dos cristãos no país permanecerá a
mesma, na melhor das hipóteses, mas pode se deteriorar à
medida que o impacto do Estado Islâmico cresça na região.

ANIVERSÁRIOS
15/nov - Adeilda de Almeida
07/nov - Almir Branco
10/nov - Cristiano Mendes
19/nov - Desirée Ribeiro
02/nov - Fabrício Lobo
06/nov - Gabriele Alves
18/nov - Idiana Oliveira
01/nov - Izabela Nunes
02/nov - Pr. Jorge Mendonça
(Pr. Lói)

23/nov - Pr. José Eduardo
Garcia
29/nov - Katherine Alves
30/nov - Raissa Alves
09/nov - Rosânia Nunes
Rodrigues
15/nov - Sônia Lobo
24/nov - Sueli Neves
12/nov - Venâncio da Silva
04/nov - Victor Barbosa
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O QUADRO COMPLETO

« Mas ele vai comer o meu coelho» «De jeito nenhum. Imagina.
O meu pastor é filhote. Vão crescer juntos, pegar amizade.
Entendo de bicho. Problema nenhum.»

A história termina aqui. O que aconteceu depois não importa.
Nem ninguém sabe. Mas o personagem que mais cativa nesta
história toda, o protagonista da história, é o cachorro. Imagine o
pobre do cachorro que, desde sexta-feira, procurava em vão pelo
amigo de infância, o coelho. Depois de muito farejar descobre o
corpo. Morto. Enterrado. O que faz ele? Com o coração partido,
desenterra o pobrezinho e vai mostrar para os seus donos.
Provavelmente estivesse até chorando, quando começou a levar
pancada de tudo quanto era lado. O cachorro é o herói. O bandido
é o dono do cachorro. O ser humano.

E parece que o dono do cachorro tinha razão. Juntos cresceram
e amigos ficaram. Era normal ver o coelho no quintal do
cachorro e vice-versa. As crianças, felizes. Eis que o dono do
coelho foi passar o final de semana na praia com a família e o
coelho ficou sozinho. Isso na sexta-feira.

O homem continua achando que um banho, um secador de
cabelos e um perfume disfarçam a hipocrisia, o animal
desconfiado que tem dentro dele. Julga os outros pela aparência,
mesmo que tenha que deixar esta aparência como melhor lhe
convier. Maquiada.

Eram dois vizinhos. O primeiro vizinho comprou um coelhinho
para os filhos. Os filhos do outro vizinho pediram um bicho
para o pai. O homem comprou um pastor alemão.

No domingo, de tardinha, o dono do cachorro e a família
tomavam um lanche, quando entra o pastor alemão na cozinha.
Trazia o coelho entre os dentes, todo imundo, arrebentado, sujo
de terra e, claro, morto. Quase mataram o cachorro.

BÍBLIA
DIÁRIA

«O vizinho estava certo. E agora?» « E agora eu quero ver!»
A primeira providência foi bater no cachorro, escorraçar o
animal, para ver se ele aprendia um mínimo de civilidade e boa
vizinhança. Claro, só podia dar nisso. Mais algumas horas e os
vizinhos iam chegar. E agora? Todos se olhavam. O cachorro
chorando lá fora, lambendo as pancadas.
Não se sabe exatamente de quem foi a ideia, mas era infalível.

Período atual:
Vigésima terceira semana

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

«Vamos dar um banho no coelho, deixar ele bem limpinho,
depois a gente seca com o secador da sua mãe e colocamos na
casinha dele no quintal.»
Como o coelho não estava muito estraçalhado, assim o fizeram.
Até perfume colocaram no falecido. Ficou lindo, parecia vivo,
diziam as crianças. E lá foi colocado, com as perninhas
cruzadas, como convém a um coelho cardíaco. Umas três horas
depois eles ouvem a vizinhança chegar. Notam os gritos das
crianças, Descobriram! Não deram cinco minutos e o dono do
coelho veio bater à porta. Branco, assustado. Parecia que tinha
visto um fantasma.
«O que foi? Que cara é essa?» « O coelho... o coelho...» «O que
tem o coelho?» «Morreu!» «Morreu? Ainda hoje à tarde parecia
tão bem.» «Morreu na sexta-feira!» «Na sexta?» «Foi. Antes de
a gente viajar as crianças o enterraram no fundo do quintal!»

2ª feira – Salmos 07, 08 e 09
3ª feira – Salmos 10, 11 e 12
4ª feira – Salmos 13, 14 e 15
5ª feira – Salmos 16, 17 e 18
6ª feira – Salmos 19, 20 e 21
Sábado – Salmos 22, 23 e 24
Domingo – Salmos 25, 26 e 27

Cultos: quartas-feiras, às 20h00 e
domingos, às 19h30
Culto dos adol escentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

SEJA BEMVINDO

Rua Duarte da Costa 374,
bairro Guarani, Cabo Frio RJ
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter:
@AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO

Pr. Paulo Pereira

Desintoxicando a alma para ter qualidade de vida
espiritual e emocional
Já imaginou como sua vida poderia estar diferente se você
confiasse completamente em Deus, se esforçando para
buscá-lo diariamente? Escolha pela fé,
evitando os
questionamentos que só levam ao desespero e à angústia;
coloque sua fé em Deus e somente Nele, pois isso ajudará
você a romper com a escravidão dos medos tóxicos que te
impedem de sentir o amor do Senhor por você. Saiba que
existe um complô no mundo espiritual, para colocar dentro do
seu coração dúvidas sobre o amor de Deus e o cuidado que
Ele tem por você. Lembre-se que a palavra de Deus diz "sem
fé é impossível agradar a Deus"; por isso, saiba que apesar de
todo complô do inferno contra você, é importante que você
contra-ataque com palavras de fé, crendo no grande amor do
Senhor por sua vida e por sua família. Entretanto, saiba que
pessoas orgulhosas preferem seguir seus próprios conselhos
ao invés da palavra de Deus, e dessa forma se tornam vítimas
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do diabo e dos seus planos. Precisamos estar rodeados pela
palavra de Deus todos os dias, ouvindo louvores que exaltam
ao Senhor e tendo uma vida de fé e confiança plena Nele e em
suas promessas.
De que maneira você tem buscando a Deus de forma regular?
Não devemos buscar ao Senhor somente nos momentos de
dor e necessidade, pois devemos ter um relacionamento de
paternidade com Ele diariamente, pois somente assim,
quando formos confrontados com os problemas,
confrontaremos os problemas através da nossa intimidade
com o Senhor; é se sujeitando ao Pai que o diabo fugirá de
nós.
Decida crer ao invés de ficar desesperado olhando para os
problemas!
“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer;
tudo é possível ao que crê” - Marcos 9: 23

não experimentou nenhuma grande violência ou revoltas
sérias.
Omã é o país de Ibadi Islam, uma seita supostamente bem
menos violenta do que as correntes sunita ou xiita do
islamismo. A disposição constitucional sobre a liberdade
religiosa é cheia de contradições: por um lado, prevê a
liberdade religiosa, mas depois afirma que a prática da
liberdade de religião não deve violar os costumes
estabelecidos, as políticas ou moral públicas. A situação de
perseguição em Omã é alimentada pela opressão islâmica e,
em menor grau, pela paranoia ditatorial.
Cristãos estrangeiros vivem principalmente em áreas urbanas
e têm suas reuniões monitoradas, apesar de terem permissão
para adorar discretamente. Já cristãos de origem muçulmana,
algumas centenas, arriscam família, casa, emprego e até
mesmo a própria vida por causa da sua fé.
A igreja - Acredita-se que o cristianismo tenha chegado a
Omã com os portugueses no século 14 e que tenha também
partido com eles. Uma nova era para a missão começou no
século 17, com a chegada de James Cantine e Samuel
Zwemer a cidade de Muscat, capital de Omã. Sua visita foi
parte de seu trabalho com a Missão Árabe Americana.
Em 1894, a Igreja Reformada na América assumiu o
patrocínio do seu trabalho, que se estendeu por toda a região.
A igreja abriu um hospital em Muscat, que se tornou o centro
da presença cristã na nação por muitos anos. Esse trabalho é
agora conhecido como a Igreja Protestante de Omã. A
primeira Igreja Católica em Omã foi erguida em 1977 na
capital e, posteriormente, à medida que a comunidade
cresceu, outras igrejas apareceram.
Os cristãos de origem muçulmana são apenas algumas
centenas e há uma pequena comunidade cristã de estrangeiros
livres para adorar em lugares designados.

BAHREIN
O país está localizado em uma posição muito estratégica, na
confluência do Golfo Pérsico e do Mar Arábico. O atual
sultão chegou ao poder em 1970 e é creditado por trazer
segurança e estabilidade e introduzir reformas democráticas.
Mesmo que muitos Estados árabes tenham sucumbido à
violência sectária e ao tumulto político, o Sultanato de Omã
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

A Portas Abertas apoia a igreja na Península Arábica levando
apoio em oração para os cristãos perseguidos.
A perseguição - Omã é um dos poucos países onde o islã é a
religião do Estado, mas a conversão não é considerada crime.
No entanto, há consequências, especialmente em questões
relacionadas a assuntos familiares. Há discriminação e
abusos sociais, por isso, é perigoso para os convertidos

revelarem sua fé cristã. Os currículos das escolas públicas
incluem ensinamentos islâmicos. É uma obrigação para
estudantes muçulmanos terem ensinamentos islâmicos,
diferentemente do que acontece com cristãos e não
muçulmanos. No entanto, convertidos que não querem
revelar sua nova fé cristã por razões de segurança precisam
aceitar os ensinamentos islâmicos.
Para os cristãos, encontros para fins relacionados com a fé
não são uma tarefa fácil, mesmo em casas particulares.
Construir uma igreja também é difícil, bem como obter um
registro para uma. O governo não permite reuniões para fins
religiosos em casas particulares ou em qualquer local que
não seja as casas de culto aprovadas pelo governo. O
governo também deve aprovar a construção e o
funcionamento de edifícios religiosos.
O futuro - O futuro dos cristãos em Omã é moldado por
fatores sociais, políticos e regionais. Olhando para as
situações de muitos países no Oriente Médio e no Golfo, é
muito difícil imaginar algo positivo. Omã não é uma
exceção. Se o conflito social acontecer no futuro, o regime
pode enfraquecer, o que pode levar a uma maior islamização
das instituições políticas do país e a uma aplicação mais
rigorosa da sharia.
Houve relatos de que a saúde do sultão Qaboos bin Said al
Said tem se deteriorado. Ele é a principal fonte da segurança
e da estabilidade do país. Assim, se ele se for, o país pode cair
nas mãos dos extremistas muçulmanos. Além disso, a
situação no Iêmen pode eventualmente afetar o país.
Por outro lado, há também a tendência positiva com o
governo desenvolvendo uma cultura de harmonia religiosa.
O Centro Al Amana trabalha para promover o diálogo e a
compreensão entre muçulmanos e cristãos com base na
premissa de que "não há paz entre as nações sem paz entre as
religiões e não há paz entre as religiões sem diálogo entre as
religiões".
Visto o que está acontecendo, os seguintes dois cenários
possíveis são prováveis para o futuro: se a crise no Iêmen
continuar, isso criará problemas em Omã, o que poderia
afetar seriamente os cristãos e outras minorias; se o governo
continuar apoiando a ideia de harmonia religiosa, então a
influência da radicalização pode ser reduzida. A situação
geral dos cristãos permaneceria como no presente.
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Segunda Guerra Mundial, posso entender os sentimentos do
Capitão Rutledge. Logo nos primeiros dias depois de nosso
encarceramento, e nos últimos dias antes de nossa libertação,
quando a morte e a fome andavam de emboscada na terra, a
Palavra de Deus foi muito preciosa para mim. Lembro-me de ter
memorizado o Salmo 33:18 e 19: "Eis que os olhos do Senhor
estão sobre os que O temem, sobre os que esperam na Sua
misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e, no tempo da
fome, conservar-lhes a vida.»
A Bíblia nos adverte de que virão dias em que haverá "fome
sobre a Terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as
palavras do Senhor". Amós 8:11. Quão preciosa, então, nos será
a Palavra de Deus! E quão importante é que, nestes dias de
relativa paz e prosperidade, entesouremos a Sua Palavra em
nosso coração! (Sl. 119:11).

GUARDAR A PALAVRA

BÍBLIA
DIÁRIA

Naqueles dias a palavra do Senhor era mui rara; as visões não
eram frequentes. I Sm. 3:1.
Em seu livro In the Presence of Mine Enemies (Na Presença
dos Meus Inimigos), escrito em co-autoria com sua esposa
Phyllys, o Capitão Howard Rutledge conta como descobriu a
preciosidade da Bíblia num campo de prisioneiros de guerra no
Vietnã do Norte, onde passou sete anos. Aqui estão algumas
citações de seu livro:
"Eu havia negligenciado completamente a dimensão espiritual
de minha vida. Foi necessário o aprisionamento para mostrarme como era vazia a minha vida sem Deus. Tentei
desesperadamente lembrar-me de porções das Escrituras, de
sermões, de corinhos evangélicos da infância e de hinos que
cantávamos na igreja. Como lutei para recordar aqueles
versículos bíblicos e hinos!
Desafortunadamente, eu não tinha visto a importância de
memorizar versos da Bíblia ou cânticos. Nunca imaginei que
fosse passar sete anos (cinco dos quais em confinamento
solitário) numa prisão do Vietnã do Norte ou que o simples fato
de pensar em um verso memorizado pudesse tornar um dia
inteiro mais suportável. A parte do versículo que eu havia
decorado era: 'Guardei a Tua palavra no meu coração.' Com que
frequência desejei ter realmente feito um esforço para esconder
a Palavra de Deus no coração!" - Págs. 34-38.
Tendo passado três anos como prisioneiro de guerra durante a

2ª feira – Salmos 28, 29 e 30
3ª feira – Salmos 31, 32 e 33
4ª feira – Salmos 34, 35 e 36
5ª feira – Salmos 37, 38 e 39
6ª feira – Salmos 40, 41 e 42
Sábado – Salmos 43, 44 e 45
Domingo – Salmos 46, 47 e 48
Período atual:
Vigésima terceira semana

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

Cultos: quartas-feiras, às 20h00 e
domingos, às 19h30
Culto dos adol escentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

SEJA BEMVINDO

Rua Duarte da Costa 374,
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PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO

Pr. Paulo Pereira

Desintoxicando a alma para ter qualidade de vida espiritual
e emocional
As palavras podem ferir, mas as palavras certas podem curar
você. Aquelas palavras que esmagam e ferem você são
conhecidas como palavras tóxicas. Palavras tóxicas são
incrivelmente perigosas não somente quando elas são faladas
para você, mas quando você as fala para os outros. Essa semana
você lerá na Palavra de Deus sobre os perigos das palavras
tóxicas e o poder das palavras que dão vida.
Palavra para reflexão:
O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os
ociosos está falto de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus,
mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está
na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia.
Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as
mãos do homem fizerem isso ele receberá. O caminho do tolo
é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é
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sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado
encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça,
mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são
como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O
lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa
dura só um momento. Engano há no coração dos que
maquinam mal, mas alegria têm os que aconselham a paz.
Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam
cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao
SENHOR, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O
homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos
tolos proclama a estultícia. - Pv. 12. 11 a 23
Quais são as palavras tóxicas que infectam a sua vida agora?

eram de famílias cristãs, descobriu-se que eles preferem recrutar
crianças cristãs porque elas tendem a ser mais obedientes. Por
essa razão, Portas Abertas estabeleceu um centro de crianças na
Colômbia. Um lugar para proteger as crianças cujas famílias
cristãs foram ameaçadas ou deslocadas, bem como aquelas que
correm o risco de ser recrutadas.
Em regiões rurais como Arauca, Putumayo e Guaviare, grupos
armados ilegais estão no controle. Igrejas são fechadas e
ocorrem atos violentos contra cristãos. Muitos já perderam a
vida como resultado da perseguição. Essa é a outra parte
significativa da igreja na Colômbia. Esses cristãos são
discriminados e deslocados por seus líderes indígenas.
A igreja - A Colômbia é um país com múltiplas realidades.
Formalmente, é democrático e moderno. O Estado de direito é
estabelecido e a liberdade religiosa é garantida. No entanto,
grandes áreas do país estão sob o controle de organizações
criminosas, cartéis de drogas, revolucionários e grupos
paramilitares.
Num contexto de impunidade generalizada, todos os habitantes
da nação sofrem com o conflito que dura décadas e ainda não
terminou. Os cristãos são particularmente vulneráveis a tais
hostilidades. Como o resto da América Latina, a Colômbia está
vendo um contínuo aumento de adeptos protestantes, a maioria
vem do catolicismo. Hoje, os protestantes representam entre 10 a
13% da população.
Segundo relatos da Agência Missionária voltada aos Grupos
Étnicos Indígenas, cerca de 1,3 milhão de colombianos são
indígenas. Atualmente, existem 87 grupos localizados em todo o
país.

COLÔMBIA
Durante décadas, grupos armados ilegais se opuseram
fortemente aos cristãos. Eles consideram os cristãos inimigos,
espiões que fornecem informações para outros países.
Por essa razão, os grupos não permitem que os fiéis ocupem seus
territórios. Isso continua, apesar do processo de paz que está
acontecendo em Cuba desde 2012, com o maior grupo
guerrilheiro da Colômbia, Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia (FARC). Os guerrilheiros também são conhecidos por
recrutar crianças colombianas. Cerca de 18 mil foram recrutadas
desde o início dos conflitos. Embora não se saiba quantas delas
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

Além disso, entre 50 e 200 comunidades indígenas ainda não
foram evangelizadas. Estima-se que cerca de 30% da população
indígena são cristãos e cerca de 40% enfrentam perseguição.
Atualmente, existem mais de 400 cristãos indígenas deslocados
em razão da perseguição religiosa.
A perseguição - Os cristãos mais perseguidos na Colômbia são
aqueles que fazem parte das comunidades cristãs históricas,
grupos de convertidos ao cristianismo de religiões tradicionais
indígenas e comunidades cristãs protestantes não tradicionais.
Todos eles podem se tornar vítimas da corrupção organizada e do
crime realizado pelos grupos criminosos.
A divergência de ideologias afeta todos os fiéis nas comunidades
indígenas e pode levar os cristãos a ser despejados de suas casas.
Essa fonte de perseguição vem principalmente da família,

comunidade e igreja. Às vezes, essa fonte se sobrepõe à
corrupção organizada e ao crime, particularmente quando os
guerrilheiros conspiram com os líderes tribais indígenas contra
os cristãos.
A intolerância afeta toda comunidade cristã nas grandes
cidades que estão sob o controle do governo. Existe um
problema denominacional entre as igrejas do país e ele afeta
principalmente grupos protestantes não tradicionais, em
particular as situações em que católicos romanos tradicionais
se opõem à criação de novas comunidades evangélicas e
pentecostais. A perseguição na Colômbia vem aumentando nos
últimos anos.
O futuro - A autonomia dos territórios indígenas, que os torna
um estado dentro do Estado, não está prestes a acabar, uma vez
que está firmemente fundamentada na Constituição.
O que parece positivo no papel é dar às comunidades indígenas
o direito de autoadministração. Isso, na prática, é altamente
antidemocrático porque dá aos governantes indígenas
tradicionais poder ilimitado em seus territórios. Por essa razão,
a posição dos cristãos indígenas permanecerá extremamente
difícil, uma vez que os direitos humanos não podem ser
aplicados nesses territórios.
A violência na Colômbia continuará sendo um fenômeno
estrutural, mesmo apesar das negociações de paz. Em áreas
onde o governo perdeu o controle da segurança pública, os
cartéis de drogas e grupos armados ilegais ainda continuam
operando com impunidade. Isso significa que os cristãos
continuarão sendo alvo.
Contra todas as expectativas, a maioria dos colombianos votou
para rejeitar o acordo de paz que foi acertado entre o governo
colombiano e as FARC, conforme noticiado amplamente:
50,2% da população votaram contra no referendo realizado em
2 de outubro de 2016.
A participação dos colombianos na votação foi extremamente
baixa – menos de 38% –, mas alta o bastante para o referendo
ser válido. Depois que o acordo ter sido rejeitado, um acordo
revisto foi apresentado ao Congresso. Qualquer que seja o
resultado desse processo, a Colômbia está prestes a enfrentar
ainda mais incerteza.
Além disso, é preocupante para os cristãos constatar como a
perseguição em forma de intolerância está se tornando cada vez
mais visível no país. Estima-se que essa tendência se
intensifique em 2017.
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lado seus próprios interesses e humildemente se preocupa em
ajudar os outros, ela chama a atenção dos seus semelhantes e é
honrada por eles. Por quê? Bem, aparentemente admiramos a
humildade - nos outros!
Mas nosso verso não está falando basicamente de sermos
honrados por nossos semelhantes. A ênfase principal de Jesus
era sobre coisas espirituais. A festa de casamento representa o
reino da graça e o reino da glória. Aqueles que nesta vida entram
no reino da graça e aprendem a lição da verdadeira humildade,
serão honrados pelo anfitrião celestial no reino da glória.
"A entrega do próprio eu é a essência dos ensinos de Cristo." Isso
pode significar a ocupação de uma posição obscura nesta vida,
mas resultará em ocupar uma posição de honra no reino dos
Céus.

POSIÇÃO INFERIOR

BÍBLIA
DIÁRIA

Quando for convidado [para uma festa de casamento], sente no
último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer: "Meu amigo,
venha sentar aqui num lugar melhor." Lc. 14:10 (BLH).

2ª feira – Salmos 49, 50 e 51
3ª feira – Salmos 52, 53 e 54
4ª feira – Salmos 55, 56 e 57
5ª feira – Salmos 58, 59 e 60
6ª feira – Salmos 61, 62 e 63
Sábado – Salmos 64, 65 e 66
Domingo – Salmos 67, 68 e 69
Período atual:
Vigésima quarta semana

Há vários anos, nossa família participou de uma excursão na
qual os turistas viajavam em carros, estilo caravana. Visitamos
muitos lugares interessantes. No final de cada dia, reuníamonos num hotel para o pernoite. Era até divertido observar como
alguns indivíduos de nosso grupo faziam manobras para se
colocar em posição de serem atendidos em primeiro lugar no
balcão da portaria do hotel. Quase parecia que desejavam
conseguir um quarto que melhor refletisse o status deles na
vida. Felizmente, nem todos no mundo deixam um exemplo tão
"brilhante".
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Quando Sammy Morris, um rapaz africano, foi para a América
estudar na Universidade Taylor, não pediu o melhor quarto do
dormitório. Em vez disso, quando o reitor Thaddeus C. Reade
perguntou-lhe que quarto preferia, Sammy respondeu: "Se
houver um quarto que ninguém quer, fico com ele."
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Comentando esse fato, o reitor disse: "Em minha experiência
como professor, tive a oportunidade de designar quartos para
mais de mil alunos. Muitos deles eram moças e rapazes nobres e
cristãos; mas Sammy Morris foi o único que disse: 'Se houver
um quarto que ninguém quer, fico com ele.'"
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Frequentemente acontece isto: quando uma pessoa deixa de

Facebook: /ComunidadeAmaivos
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@AmaivosCaboFrio

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO

Pr. Paulo Pereira

O que a igreja deve ser?
A IGREJA DEVE SER UMA BÊNÇÃO PARA O MUNDO
“Em vez de fugir ou passar despercebida pelo mundo, a igreja
deve ser uma bênção, um agente transformador do mundo,
fazendo exatamente o que Jesus Cristo fez quando esteve aqui.
Jesus não observou a sociedade: ele interagiu com ela,
promovendo transformações através de curas, milagres,
ensinos, atitudes de amor e compaixão...”
Mas, para ser bênção para o mundo, a igreja precisa entender que
interagir com a sociedade é tanto um desafio como uma
oportunidade. E podemos aprender sobre isso olhando a igreja
do Novo Testamento nascida no Pentecostes.
Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era
mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus;
mas, visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida
eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor
assim no-lo mandou: Eu te pus para luz dos gentios, para que
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sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios,
ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do
Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a
vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda
aquela província. Atos. 13. 46 a 52
Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e
honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição
contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites.
Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para
Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito
Santo.
Amaivianos, precisamos abraçar esta proposta para todos nós,
através inclusive do Projeto PAI, cujo propósito é arrancar as
crianças das mãos do diabo por meio do esporte e orientando no
caminho da palavra de Deus e do aconselhamento. Através
também do Dia A, Amor em ação, onde a igreja unida leva a
comunidades carentes o amor do Senhor Jesus por meio de Atos
de amor.
DESPERTA TU QUE DORMES!

anos. Depois de receber uma visão, entendeu que deveria se
envolver no serviço a Deus. Então ele falou diretamente com o
chefe da aldeia que gostaria de dar aulas para as crianças
gratuitamente. Os líderes aceitaram a proposta, mas o
advertiram a não pregar o evangelho. Ele teve que assinar um
acordo para isso. Mesmo assim, começou a ensinar versículos
bíblicos e canções cristãs para as crianças.
Dano criou o hábito de orar diariamente pelo vilarejo através de
caminhadas de oração de madrugada. Ele conta com o apoio de
sua família, que ora e jejua com ele. Seus filhos são sempre
ameaçados na escola por professores e alunos, e pressionados a
fazer orações budistas. Muitas vezes o chefe e vice-chefe da
aldeia o procuraram para matá-lo, mas ele sempre escapou de
forma miraculosa.
Um dia, o filho do vice-chefe ficou possuído por demônios. O
monge budista não conseguiu ajudá-lo. E quando todas as
esperanças haviam-se esgotado, ele foi procurar o pastor Dano,
pois se lembrou de que quando ele orava pelos enfermos, eles
eram curados. “A família do vice-chefe pensou que eu estaria
bravo com eles e me recusaria a ajudar, mas eu vi isso como uma
oportunidade de alcançá-los”, compartilha o irmão.
Milagres
Depois de orar e jejuar por três dias, Dano foi à casa do jovem.
Quando o rapaz o viu, saiu correndo, e disse: “Esse homem vai
me pegar”. Após queimar o santuário que havia na casa, ele
clamou o nome de Jesus e, finalmente, o demônio saiu do rapaz.
Não somente esse demônio foi expulso, mas todos os espíritos
da aldeia foram embora. Alguns líderes religiosos fizeram
sacrifícios para os demônios voltassem, mas nada aconteceu.
Eles imploraram ao pastor que trouxesse os espíritos de volta.
Ele, então, foi orar em cada local de santuário do vilarejo.

Através de milagres de cura e libertação, vilarejo budista se
rende a Jesus

No dia seguinte, todos os santuários apareceram queimados.
Ninguém sabe como isso aconteceu, foi um milagre. Diante
disso, a família do vice-chefe e outras quatro famílias aceitaram
a Jesus. Aos poucos, outros moradores da aldeia também vieram
a Cristo. Muitos que se opunham ao cristão, passaram a ouvi-lo e
acatar suas orientações. Agora todo a aldeia adora a Jesus. O
pastor Dano pastoreia uma igreja lá e pretende alcançar mais
dois vilarejos budistas. O pastor participou do curso da Portas
Abertas sobre aconselhamento para casais. “Muitas das
experiências pelas quais passei teriam sido mais fáceis de
suportar se eu tivesse tido aconselhamento”, conclui. (Portas
Abertas, 16 nov 2017)

Pastor Dano* é um soldado reformado do exército na casa dos 60

*Nome alterado por motivos de segurança.

MIANMAR
Como um pastor alcançou uma aldeia para Cristo
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NIGÉRIA
Nove cristãos são mortos em emboscada
Testemunhas tentam ajudar as autoridades locais, que também
são suspeitas do ataque
Nove cristãos foram mortos a tiros na noite de terça-feira, 7 de
novembro, por volta das 19h30. Os suspeitos do ataque são
pastores de cabra Fulani, conhecidos por seu radicalismo
muçulmano. O incidente aconteceu enquanto os cristãos
retornavam de um mercado sazonal da vila. Sete deles
morreram no local, outros dois foram levados ao hospital, mas
não resistiram.
De acordo com uma moradora, Maria Joseph, que testemunhou
o ataque, as vítimas estavam retornando do mercado de Makera
de carro quando foram encurraladas e mortas, perto da vila de
Gako. Ela acrescentou que os suspeitos eram pastores Fulani e
soldados, que depois de atirar, entraram em um veículo e
fugiram.
O motorista do carro onde os cristãos estavam, Samson
Dagwom, fingiu estar morto e disse que os atacantes estavam
todos com roupas esfarrapadas e pareciam abatidos. Enquanto
ele estava deitado, disse que os ouviu falar em inglês e no
próprio idioma.
Outras fontes locais disseram que alguns dos agressores
usavam uniformes do exército. Um porta-voz do exército
negou e disse que a acusação é "impensável". O capitão Umar
Adam disse que o exército já iniciou uma investigação e
publicará as descobertas o mais rápido possível. A tensão está
alta na região e em comunidades vizinhas. As nove vítimas
foram enterradas em na aldeia, chamada Rim, no dia 8 de
novembro. Ore pelos familiares dos cristãos mortos e peça a
Deus que dê paz e consolo a todos os envolvidos (Portas
Abertas, 13 nov 2017)
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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 irremediavelmente. Quando lhe
perguntaram se queria enviar um último recado a alguém, ele
respondeu: "Digam simplesmente: 'Derrick Belfall relatando;
entreguei a mensagem."'

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO

Pr. Paulo Pereira

O que a igreja deve ser?
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.

BÍBLIA
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FIEL ATÉ A MORTE
Eles, pois, venceram [Satanás] por causa do sangue do
Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e,
mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ap.
12:11.
A dedicação a uma causa, especialmente em face da morte, é
uma raridade nos dias de hoje. Existem, entretanto, notáveis
exceções. Durante a Segunda Guerra Mundial, apareceu nos
jornais ingleses um anúncio solicitando mensageiros
voluntários para os encarregados pelos alarmes antiaéreos.
Dizia o seguinte: "Rapazes de 16 anos para cima, como
mensageiros. Apresentar-se à chefia do alarme antiaéreo."
Derrick 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.

2ª feira – Salmos 70, 71 e 72
3ª feira – Salmos 73, 74 e 75
4ª feira – Salmos 76, 77 e 78
5ª feira – Salmos 79, 80 e 81
6ª feira – Salmos 82, 83 e 84
Sábado – Salmos 85, 86 e 87
Domingo – Salmos 88, 89 e 91
Período atual:
Vigésima quinta semana
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Cultos: quartas-feiras, às 20h00 e
domingos, às 19h30
Culto dos adol escentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
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A PRESENÇA DA IGREJA NO MUNDO DEVE SER
MOTIVO DE BÊNÇÃOS, LEVANDO ESPERANÇA E
PAZ AOS PERDIDOS.
Filipe era um apóstolo e, como tal, permanecera em Jerusalém.
Como ele poderia continuar servindo a Jesus em meio à
tremenda perseguição? Resolveu ir até Samaria, pouco mais de
100 quilômetros de distância, e ali começou a pregar e realizar
grandes feitos em nome de Deus. O resultado foi imediato:
pessoas sendo curadas, libertas, e toda uma cidade
experimentando grande alegria.
A cidade inteira recebeu o impacto pela ação de Filipe. Que
grande exemplo temos nesse servo de Deus: a igreja pode ser
grandemente abençoada quando transforma desafios em
oportunidades.
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A igreja não pode esperar que o mundo venha até ela; é a igreja
que deve ir ao mundo buscar os perdidos. Leia Atos 8.26 ao 40.
O Espírito Santo dirigiu Filipe até o eunuco. Apesar de ler as
escrituras, aquele homem não conseguia compreender as
profecias. A chegada de Filipe foi a resposta de Deus para aquele
homem. O Espírito Santo despertou Filipe e o levou ao encontro
do eunuco. A Igreja precisa ser sensível ao Espírito Santo e ir até
onde Ele mandar.

MAIS DOIS CRISTÃOS
PRESOS DO IRÃ

cristãos ex-muçulmanos como uma ameaça constante à
identidade islâmica do Irã. "O regime iraniano tem muito medo
do crescimento do cristianismo no país", afirmou ele. "Se mais e
mais iranianos se converterem ao cristianismo, a legitimidade do
regime iraniano, baseado em uma teocracia islâmica, será
totalmente perdida", complementa.
Acredita-se que os cristãos compõem apenas aproximadamente
1% (cerca de 800 mil) dos 80 milhões de habitantes do Irã,
embora tais números sejam difíceis de determinar.
O país ocupa a 8ª posição na Lista Mundial da Perseguição 2017,
que mostra os 50 países onde é mais difícil ser cristão. Pelo
menos 193 cristãos foram presos no Irã em 2016 - muitos deles
ex-muçulmanos. Nos últimos meses, mais de uma dúzia de
cristãos foram condenados a pelo menos dez anos de prisão por
"agir contra a segurança nacional".
Pedidos de Oração
Coloque diante de Deus a vida e o destino de Pourmand e Torabi.
Que Deus seja glorificado por meio da vida deles. Ore para que a
justiça divina seja feita na vida de todos os cristãos presos no Irã.
Interceda por força e perseverança para a Igreja Perseguida
iraniana. Portas Abertas, 23 nov 2017
NOVA PROPOSTA DE LEI: VOTO RESTRITO A GRUPO
RELIGIOSO
Membros conservadores do parlamento propõem que eleitor só
vote em candidatos da mesma religião

Dois cristãos iranianos foram presos no mês passado na cidade
de Dezful e não têm previsão de quando serão libertos
O canal de notícias Mohabat News informou que Abdol-Ali
Pourmand, 38 anos, e Mohammed Ali Torabi, 39 anos - ambos
de uma igreja doméstica - foram obrigados a assinar pedaços de
papel em branco, que poderiam ser usados como evidência de
que eles confessaram crimes ou renunciaram à fé cristã. Kiaa
Aalipour, da organização de advocacia Article 18, disse à Portas
Abertas que Pourmand também foi forçado a participar de
orações islâmicas.
Acredita-se que nenhum dos cristãos foi informado porque
estava sendo detido e acusado. Assim, eles estão
impossibilitados de contratar uma representação legal
adequada, de acordo com a Mohabat News.
Aalipour disse à Portas Abertas que o governo iraniano vê os
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

Membros da ala conservadora do parlamento iraniano propõem
que a população só possa votar em candidatos do seu próprio
grupo religioso. No Irã, 99% da população é muçulmana, dentre
os quais 90 a 95% são xiitas, o que significa que seria impossível
para membros de minorias religiosas se elegerem.
Um analista do grupo de advocacia Artigo 18, Mansour Borji,
diz que “esse movimento mostra que os líderes conservadores
estão preocupados com sua crescente impopularidade,
conforme tomam medidas mais duras para impedir que
membros de grupos religiosos minoritários cheguem ao poder”.
Ele acrescenta que a medida violaria o direito democrático que
qualquer tem de eleger e ser eleito. A proposta é um reflexo do
debate nacional que se seguiu após a suspensão da recente
reeleição de um zoroastriano (religião dos antigos persas,
fundada por Zoroastro, no Irã, cerca de 3.500 anos atrás).
Sepanta Niknam foi eleito pela segunda vez para a prefeitura de
Yazd, uma cidade histórica na região central do Irã.

Xiitas conservadores sentem-se ameaçados por minorias
religiosas. Borji diz que eles têm razão de estar preocupados,
visto que Sepanta Niknam ganhou uma eleição direta para
ocupar um dos 11 assentos na prefeitura, sendo que o candidato
muçulmano conservador ficou na 45a posição. Após já ter
exercido o mandato por quatro anos, o candidato zoroastriano
teve mais de 21 mil votos, três vezes mais que seu rival
islâmico, Ali Asghar Bagheri. Se a medida fosse aprovada,
Niknam não venceria as eleições porque há somente 3 mil
zoroastrianos em Yazd.
Um membro conservador do Conselho Guardião do Irã, Ahmad
Jannati, disse que membros de grupos religiosos minoritários
não deveriam se candidatar, porque isso contraria o desejo do
fundador da República Islâmica do Irã, Ayatollah Khomeini.
Em 1979, no começo da revolução do Irã, Khomeini disse que
os candidatos deveriam ser “antes de mais nada muçulmanos,
em segundo lugar, acreditar no movimento, e que deveriam
também ser fiéis e sinceros à fé”. Entretanto, o parlamento
nacional conta com a presença de três cristãos, um judeu e um
zoroastriano. A constituição prevê que os três grupos
minoritários têm o direito de ter representatividade no
parlamento. Mesmo assim, os conservadores afirmam que há
uma diferença entre poder parlamentar, em que os membros só
discutem as leis, e as prefeituras, onde eles têm mais poder de
influência, apesar de limitado ao nível local. (07 nov 2017)
CRISTÃO EX-MUÇULMANO É LIBERTADO DA
PRISÃO
Ele teve que pagar um alto valor de fiança, enquanto outro
cristão que foi preso com ele continua detido
O cristão iraniano Mohammed Ali Torabi (39) foi libertado da
prisão sob pagamento de fiança. Ele havia sido preso sem
nenhuma condenação específica. O cristão teve que pagar uma
fiança no valor equivalente a 184 mil reais para assegurar sua
libertação da prisão de Ahvaz, capital da província de
Khuzestan, no oeste do país. Mas o outro cristão, Abdol-Ali
Pourmand (38), que foi preso junto com Torabi e pertence à
mesma igreja doméstica que ele, permanece na prisão em
Ahvaz. Ainda não se sabe porque ambos os cristãos exmuçulmanos foram detidos, mas sabe-se que material cristão
foi confiscado na casa deles durante uma revista policial.
Ore por Mohammed Ali Torabi, para que consiga se recuperar
do trauma da prisão e voltar à vida normal sem maiores
problemas. Continue orando por Abdol-Ali Pourmand, que é
casado há três meses, e há um mês está na prisão. Interceda
também por sua esposa e família de ambos. (24 nov 2017)
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o inverno era época de chuvas [e chuvas muito frias], o que
tornava impossível a permanência dos pastores com seus
rebanhos durante as frígidas noite, no campo. É também
muito pouco provável que um recenseamento (Lucas 2:1)
fosse convocado para a época de chuvas e frio, que
atrapalharia a viagem das pessoas para se alistarem nas
cidades de suas famílias originais.

do Filho de Deus. Assim foi como o Natal se introduziu em
nosso mundo ocidental! Ainda que tenha outro nome,
continua sendo, em espírito, a festa pagã de culto ao sol.
Apenas mudou o nome. Podemos chamar de leão a uma lebre,
mas por isto ela não deixará de ser lebre. De fato, ela
continuará sendo lebre, qualquer que seja o nome que lhe
demos.

2. COMO ESTA FESTA SE INTRODUZIU NAS
IGREJAS? The New Schaff-Herzog Encyclopedia of
Religious Knowledge (A Nova Enciclopédia de
Conhecimento Religioso, de Schaff-Herzog) explica
claramente em seu artigo sobre o Natal: "Não se pode
determinar com precisão até que ponto a data desta
festividade teve origem na pagã Brumália (25 de dezembro),
que seguia a Saturnália (17 a 24 de dezembro) e
comemorava o nascimento do deus sol, no dia mais curto do
ano. As festividades pagãs de Saturnália e Brumália estavam
demasiadamente arraigadas nos costumes populares para
serem suprimidos pela influência cristã. Essas festas
agradavam tanto que os cristãos viram com simpatia uma
desculpa para continuar celebrando-as sem maiores
mudanças no espírito e na forma de sua observância.
Pregadores cristãos do ocidente e do oriente próximo
protestaram contra a frivolidade indecorosa com que se
celebrava o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da
Mesopotâmia acusavam a seus irmãos ocidentais de
idolatria e de culto ao sol por aceitar como cristã essa
festividade pagã. Recordemos que o mundo romano havia
sido pagão. Antes do século IV os cristãos eram poucos,
embora estivessem aumentando em número, e eram
perseguidos pelo governo e pelos pagãos. Porém, com a
vinda do imperador Constantino que se declarou cristão,
elevando o cristianismo a um nível de igualdade com o
paganismo, o mundo romano começou a aceitar este
cristianismo popularizado e os novos adeptos somaram a
centenas de milhares. Tenhamos em conta que esta gente
havia sido educada nos costumes pagãos, sendo o principal
aquela festa idólatra de 25 de dezembro. Era uma festa de
alegria [carnal] muito especial. Agradava ao povo! Não
queriam suprimi-la. O artigo já citado da The New SchaffHerzog Encyclopedia of Religious Knowledge revela como
Constantino e a influência do maniqueísmo (que
identificava o Filho de Deus com o sol) levaram aqueles
pagãos do século 4o (que tinham [pseudamente] se
"convertido em massa" ao [pseudo] "cristianismo") a
adaptarem a sua festa do dia 25 de dezembro (dia do
nascimento do deus sol), dando-lhe o título de dia do natal

A Enciclopédia Britânica diz: "A partir do ano 354 alguns
latinos [italianos] puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de
dezembro a festa que até então era chamada de Mitraica, o
aniversário do invencível sol... os sírios e os armênios
idólatras e adoradores do sol, apegando-se à data de 6 de
janeiro, acusavam os romanos, sustentando que a festa de 25
de dezembro havia sido inventada pelos discípulos de
Cerinto."

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO

Pr. Paulo Pereira

Um Deus que deseja estar próximo

BÍBLIA
DIÁRIA

2ª feira – Salmos 92, 93 e 94
3ª feira – Salmos 95, 96 e 97
4ª feira – Salmos 98, 99 e 100
5ª feira – Salmos 101, 102 e 103
6ª feira – Salmos 104, 105 e 106
Sábado – Salmos 107, 108 e 109
Domingo – Salmos 110, 111 e 112
Período atual:
Vigésima sexta semana

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

Cultos: quartas-feiras, às 20h00 e
domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

SEJA BEMVINDO

Rua Duarte da Costa 374,
bairro Guarani, Cabo Frio RJ
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter:
@AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu
muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos
em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo
(pela graça sois salvos), e nos ressuscitou juntamente com
ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo
Jesus; para mostrar nos séculos vindouros as abundantes
riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco
em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio
da fé; e isso não vem de vós; é dom de Deus.
Ef. 2. 4 ao 8
Nossa relação com o Senhor começou num Jardim, onde o
homem tinha à sua disposição tudo o que precisava. Tinha
também um corpo glorificado e não havia nada para temer; só
havia uma coisa a fazer: obedecer; uma única ordem, não
comer daquela árvore. Assim, ele não tinha o que temer, nem
a morte. O Pai estaria sempre com ele e ele teria tudo o que
precisava. Mas o homem precisava passar por esse teste de
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versículos e esboços escritos, roupa de tecido misto, etc.

obediência, para somente então poder desfrutar eternamente
da presença de Deus.
Bem, queridos... pecamos e fomos expulsos da presença de
Deus, nosso Pai. E o que antes era tão fácil se tornou
impossível; Deus estabeleceu leis e mandamentos para que
pudéssemos nos aproximar Dele. Mas o pecado estava
agarrado em nossa estrutura, em nossa natureza humana, de
tal forma que por mais obediente que fosse o homem, não
conseguiríamos agradá-Lo.
Mas Deus sempre nos amou; e por isso, se fez homem e veio a
este mundo como um bebê humilde e totalmente dependente.
E no lugar da divindade, ganhou um cérebro que precisava
aprender; no lugar da onipresença, ganhou pernas para poder
chegar a algum lugar, precisando dar um passo de cada vez; e
no lugar da onipotência, ganhou braços fortes o suficiente
para carregar uma cruz - a nossa cruz.
E isso tudo, depois de raios e trovoadas no monte com Moisés
e o povo de Israel; de uma Arca chamada de 'Arca da aliança'
que ninguém podia tocar ou morreria; e também do
Tabernáculo, onde uma vez por ano um sacerdote entrava
apavorado, após realizar vários rituais e sacrifícios para ser
aceito, ou morreria fulminado.
Então veio Jesus, a expressão viva do amor de Deus, nosso
Papai. E aonde Ele chega, é tocado e os enfermos são curados;
o pão e o peixe se multiplicam e os famintos são saciados; o
mar tempestuoso se acalma na sua presença; e aonde o pior
pecador não poderia nem pensar em se aproximar, agora é
recebido, abraçado, perdoado e amado, pois a justiça foi
aquietada por Sua misericórdia. Mas Ele continua santo e
perfeito, porque Deus derramou Sua graça sobre nós, através
de Jesus.

ANIVERSÁRIOS
16/dez - Aldiléia Velasco
20/dez - Pra. Ana Cláudia
Domingues
06/dez - Guilherme Mendonça
07/dez - Fabrício de Souza
Silva
29/dez - Pr. Francisco Oreiro
04/dez - Graziela Felizardo
30/dez - Luzia Moura
21/dez - Cristina Machado
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

Enciclopédia Católica (edição de 1911): "A festa do Natal
não estava incluída entre as primeiras festividades da
Igreja... os primeiros indícios dela são provenientes do
Egito... os costumes pagãos relacionados com o princípio do
ano se concentravam na festa do Natal".
O NATAL VEIO DO PAGANISMO
INDÍCIOS NA HISTÓRIA E NA BÍBLIA
Hélio de Menezes Silva
Adaptado do livreto The Plain Truth About Christmas,
publicado nos anos 1950 pela Worlwide Church of God
1) Nos assuntos morais e de adoração e pregação e religião
em geral, 1.1) tudo aquilo que na Bíblia, (particularmente aos
crentes das igrejas, mais particularmente em Romanos a
Filemon), foi explícita e indiscutivelmente ORDENADO
pelo menos 1 vez (por exemplo, testemunhar, adorar, orar,
batizar, tomar ceia, não mentir, não roubar, não levar irmão da
nossa igreja aos tribunais, não vingar-se, mulher não pregar a
homens adulto etc) ou foi pelo menos EXEMPLIFICADO
algumas vezes por piedosos membros das igrejas do NT
ficando clara a aprovação de Deus (por exemplo, o grau de
amor de Maria pelo seu Salvador e Senhor, adorando-o por
derramar aos seus pés o unguento caríssimo), isso devemos
crer e ensinar/pregar e fazer. 1.2) O que foi explícita e
indiscutivelmente PROIBIDO ou exemplificado com clara
DESAPROVAÇÃO de Deus, não devemos crer e
ensinar/pregar e fazer (por exemplo, a fraqueza de João
Marcos retrocedendo do meio do caminho). 1.3) O que não
foi nem ordenado nem proibido nem exemplificado com
aprovação nem com desaprovação por Deus [para os crentes
das igrejas!], NÃO DEVEMOS FAZER (por exemplo:
crisma, oração por finados, água benta, associações de igrejas
com certo poder sobre elas, organizações para-igrejas,
padrinhos de batismo, comemorar natal, separar homens de
um lado e mulheres de outro etc)
2) Nos assuntos moral e religiosamente neutros, tratando
somente do instrumento mecânico sem comprometer o
conteúdo e sua entrega, temos toda liberdade: pregar com
microfone é tão lícito como somente com megafone de lata
como somente com a voz; viajar para pregar é tão lícito que
seja de avião como a jumento como a pé. São lícitos usar
eletricidade, computador, projetor e telão com hinos e

Orígenes, um dos chamados pais da Igreja (ver mesma
enciclopédia acima): "... não vemos nas Escrituras ninguém
que haja celebrado uma [grande] festa ou celebrado um
grande banquete no dia do seu natalício. Somente os
pecadores (como Faraó e Herodes) celebraram com grande
regozijo o dia em que nasceram neste mundo". Autoridades
históricas demonstram que, durante os primeiros 3 séculos
da nossa era, os cristãos não celebraram o Natal. Esta festa
só começou a ser introduzida após o início da formação
daquele sistema que hoje é conhecido como Igreja Romana
(isto é, no século 4o). Somente no século 5o foi oficialmente
ordenado que o Natal fosse sempre observado, observado
como festa cristã, no mesmo dia da secular festividade
romana em honra ao nascimento do deus Sol, já que não se
conhecia a data exata do nascimento de Cristo.
Se fosse da vontade de Deus que guardássemos e
celebrássemos o aniversário do NASCIMENTO de Jesus
Cristo, Ele não haveria ocultado sua data exata, nem nos
deixaria sem nenhuma menção a esta comemoração, em
toda a Bíblia. Ao invés de envolvermo-nos numa festa de
origem não encontrada na Bíblia mas somente no
paganismo, somos ordenados a adorar Deus, a relembrar
biblicamente a MORTE do nosso Salvador, e a biblicamente
pregar esta MORTE e seu significado, a vitoriosa
RESSURREIÇÃO do nosso Salvador, Sua próxima VINDA
gloriosa, sua mensagem de SALVAÇÃO para os que crêem
verdadeiramente, e PERDIÇÃO para os não crentes
verdadeiros.
1. JESUS NÃO NASCEU EM 25 DE DEZEMBRO.
Quando Ele nasceu "...havia naquela mesma comarca
pastores que estavam no campo, e guardavam, durante as
vigílias da noite, o seu rebanho." (Lucas 2:8). Isto jamais
pôde acontecer na Judéia durante o mês de dezembro: os
pastores tiravam seus rebanhos dos campos em meados de
outubro e [ainda mais à noite] os abrigavam para protegê-los
do inverno que se aproximava, tempo frio e de muitas
chuvas (Adam Clark Commentary, vol. 5, página 370). A
Bíblia mesmo prova, em Cantares 2:1 e Esdras 10:9,13, que
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celebrar o Natal, em realidade, não é costume cristão mas,
sim, pagão. Ele constitui um dos caminhos da Babilônia no
qual o mundo tem caído!
5. O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE A ÁRVORE DE
NATAL? As falsas religiões sempre utilizaram a madeira,
bem como as árvores, com fins de idolatria: "Sacrificam
sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os
outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro,
porque é boa a sua sombra; por isso vossas filhas se
prostituem, e as vossas noras adulteram." (Os 4:13). "Não
plantarás nenhuma árvore junto ao altar do SENHOR teu
Deus, que fizeres para ti." (Deut 16:21). Essas árvores ou
pedaços de madeira serviam para adoração e culto
doméstico. O pinheiro – símbolo natalino – possui a mesma
conotação.
6. É BÍBLICA A TROCA DE PRESENTES? Biblioteca
Sacra, vol. 12, páginas 153-155: "A troca de presentes entre
amigos é característico tanto do Natal como da Saturnália, e
os cristãos seguramente a copiaram dos pagãos, como o
demonstra com clareza o conselho de Tertuliano". Mas, no
entanto, a maioria {dos cristãos greco-romanos '} tem, por
esta altura, sido induzida a acreditar na sua mente que é
perdoável se em algum momento eles façam o que fazem os
pagãos, por medo de que "o Nome seja blasfemado" ... Viver
com os pagãos é lícito, morrer com eles não é. Vivamos com
todos; vamos ser felizes com eles, em razão da comunidade
da [nossa] natureza, não de superstição. Nós somos colegas
na alma, não na disciplina; companheiros possuidores do
mundo, não companheiros de erro. Mas se não temos o
direito de comunhão em questões deste tipo com estranhos,
como muito mais perverso é celebrá-los entre os irmãos! ?
Quem pode manter ou defender isto?... Por nós, ... os
festivais Saturnalia e Ano Novo e Meio de Inverno e
Matronalia são freqüentados - presentes vêm e vão presentes de Novo-ano - jogos adicionam seu ruído banquetes juntam-se ao seu barulho ensurdecedor! Oh
melhor fidelidade das nações às suas próprias seitas, que não
reivindicam nenhuma solenidade dos cristãos para si
mesmas ... Não o dia do Senhor, não Pentecostes, mesmo
que os tinham conhecido, teriam compartilhado conosco;
porque temeriam que eles não devem parecem ser cristãos.
Eles não estão apreensivos para que não pareceram ser
cristãos! (Tertuliano. On Idolatry, Chapter XIV. Traduzido
por S. Thelwall. Extraído de Ante-Nicene Fathers, Volume
3. Editado por Alexander Roberts and James Donaldson.
American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004).

PR. PAULO CONVOCA
ASSEMBLÉIA
DIA 14 DE JANEIRO DE 2018
PARA TRATAR DE:
APRESENTAÇÃO E
APRECIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
FINAIS NO ESTATUTO
ELEIÇÃO PARA LIDERANÇA
DOS DEPARTAMENTOS
BÍBLIA
DIÁRIA

2ª feira – Salmos 113, 114 e 115
3ª feira – Salmos 116, 117 e 118
4ª feira – Salmo 119
5ª feira – Salmos 120, 121 e 122
6ª feira – Salmos 123, 124 e 125
Sábado – Salmos 126, 127 e 128
Domingo – Salmos 129, 130 e 131
Período atual:
Vigésima sétima semana

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

Cultos: quartas-feiras, às 20h00 e
domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

SEJA BEMVINDO

Rua Duarte da Costa 374,
bairro Guarani, Cabo Frio RJ
www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909
Twitter:
@AmaivosCaboFrio
Instagram: @ComunidadeAmaivos
Facebook: /ComunidadeAmaivos

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO

Pr. Paulo Pereira

Os filhos de Deus acreditam nos planos do Pai
Queridos discípulos, não poderemos esquecer quem somos,
pois somos filhos de Deus; e como filhos, vivemos para
agradar ao Pai. E o nosso primeiro ato para agradar ao Pai
(ADONAI) é acreditar em sua palavra.
A palavra de Deus é uma carta de amor de ADONAI para os
seus filhos, com histórias perfeitas, descrevendo tudo desde o
começo; tudo o que o nosso Pai fez e tem feito por toda a
humanidade. Mas a grande diferença que existe entre todos
nós é que os filhos de Deus acreditam completamente e
integralmente na palavra de Deus, pois o Pai deixa claro a
diferença que existe entre os que creem Nele e em sua
palavra, e os que não creem, pois todos passamos pelas
mesmas provas; entretanto, os filhos de Deus serão exaltados
por continuarem crendo na palavra do Pai.
Malaquias 3. 13 ao 18- As vossas palavras foram agressivas
para mim, diz o SENHOR; mas vós dizeis: Que temos falado
contra ti? Vós dizeis: Inútil é servir a Deus; que nos
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aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em
andar de luto diante do SENHOR dos Exércitos? Ora, pois,
nós reputamos por bem-aventurados os soberbos; também os
que cometem impiedade se edificam; sim, eles tentam ao
SENHOR e escapam. Então, aqueles que temem ao
SENHOR falam cada um com o seu companheiro; e o
SENHOR atenta e ouve; e há um memorial escrito diante
dele, para os que temem ao SENHOR e para os que se
lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o SENHOR dos
Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular
tesouro; poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que
o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o
ímpio; entre o que serve a Deus e o que não o serve.
Aqui está a palavra que o Senhor deixou através de
Malaquias. Muitos crentes comentem um erro gravíssimo,
separam o velho do novo testamento. Isso é um erro grave,
pois a palavra de Deus é integral e tem começo, meio e fim de Gênesis a Apocalipse, sendo uma carta de amor que
começa num Jardim e vai se completar num castelo.

O NATAL VEIO DO PAGANISMO
INDÍCIOS NA HISTÓRIA E NA BÍBLIA
3. A VERDADEIRA ORIGEM DO NATAL: O Natal é
uma das principais tradições do sistema corrupto chamado de
Babilônia, fundado por Nimrode, neto de Cam, filho de Noé.
O nome Nimrode se deriva da palavra "marad", que significa
"rebelar". Nimrode foi poderoso caçador CONTRA Deus
(Gn 10:9). Para combater a ordem da humanidade espalharse, Nimrode:
- criou a instituição de ajuntamentos (cidades);
- construiu a torre de Babel (a Babilônia original) como um
quádruplo desafio a Deus (ajuntamento, tocar aos céus, fama
eterna, adoração aos astros);
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

- fundou Nínive e muitas outras cidades;
- organizou o primeiro reino deste mundo.
A Babilônia é um sistema organizado de impérios e governos
humanos, de explorações econômicas, e de todos os matizes
de idolatria e ocultismo.
Nimrode era tão pervertido que, segundo escritos, tomou
como esposa a sua própria mãe, cujo nome era Semiramis.
Depois dele morrer prematuramente, sua mãe-esposa
propagou a perversa doutrina de que Nimrode tinha
reencarnado em seu filho Tamuz. Ela declarou que, em cada
aniversário de seu natal (nascimento), Nimrode desejaria
presentes em uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de
dezembro. Aqui está a verdadeira origem da árvore de Natal.
Semiramis fez com que ela fosse adorada como "rainha do
céu" e Nimrode, sob diversos nomes, se tornou o "divino filho
do céu". Depois de várias gerações desta adoração idólatra,
Nimrode também se tornou um falso messias, filho de Baal, o
deus-sol. Neste falso sistema babilônico, a mãe e o filho
(Semiramis e Nimrode encarnado em seu filho Tamuz) se
converteram nos principais objetos de adoração. Esta
veneração de "a Madona e Seu Filho" (o par "mãe influente +
filho poderoso e obediente à mãe") se estendeu por todo o
mundo, com variação de nomes segundo os países e línguas.
Por surpreendentemente que pareça, encontramos o
equivalente da "Madona", da Mariolatria, muito antes do
nascimento de Jesus Cristo!
Nos séculos 4o e 5o, os pagãos do mundo romano
[supostamente] se "converteram" em massa ao [pseudo]
"cristianismo", levando consigo, para dentro dele, suas
antigas crenças e costumes pagãos, dissimulando-os sob
nome cristãos. Foi quando se popularizou também a ideia de
"a Madona e Seu Filho", especialmente na época do Natal. Os
cartões de Natal, as decorações e as cenas do presépio
refletem este mesmo tema.
A verdadeira origem do Natal está na antiga Babilônia. Está
envolvida na apostasia organizada que tem mantido o mundo
no engano desde há muitos séculos! No Egito sempre se creu
que o filho de Ísis (nome egípcio da "rainha do céu") nasceu
em 25 de dezembro. Os pagãos em todo o mundo conhecido
já celebravam esta data séculos antes do nascimento de
Cristo. Jesus, o verdadeiro Messias, não nasceu em 25 de
dezembro. Os apóstolos e a igreja primitiva jamais
celebraram o natalício de Cristo. Nem celebraram nessa data,

nem em nenhuma outra. Não existe na Bíblia ordem nem
instrução alguma para fazê-lo. Porém, existe, sim, a ordem
de atentarmos bem e lembrarmos sempre a Sua MORTE
(1Co 11:24-26; Joã 13:14-17).
4. OUTROS COSTUMES PAGÃOS, NO NATAL:
GUIRLANDA, VELAS, PAPAI NOEL:
A GUIRLANDA (coroa verde adornada com fitas e bolas
coloridas) que enfeita as portas de tantos lares é de origem
pagã. Dela disse Frederick J. Haskins em seu livro Answer to
Questions (Respostas a Algumas Perguntas): "[A guirlanda]
remonta aos costumes pagãos de adornar edifícios e lugares
de adoração para a festividade que se celebrava ao mesmo
tempo do [atual] Natal. A árvore de Natal vem do Egito e sua
origem é anterior à era Cristã."
Também as VELAS, símbolo tradicional do Natal, são uma
velha tradição pagã, pois se acendiam ao ocaso para
reanimar ao deus sol, quando este se extinguia para dar lugar
à noite.
PAPAI NOEL é lenda baseada em Nicolau, bispo católico
do século 5o. A Enciclopédia Britânica, 11ª edição, vol. 19,
páginas 648-649, diz: "São Nicolau, o bispo de Mira, santo
venerado pelos gregos e latinos em 6 de dezembro... contase uma lenda segundo a qual presenteava ocultamente a três
filhas de um homem pobre... deu origem ao costume de dar
em secreto na véspera do dia de São Nicolau (6 de
dezembro), data que depois foi transferida para o dia de
Natal. Daí a associação do Natal com São Nicolau..." Os
pais castigam a seus filhos por dizerem mentiras. Porém, ao
chegar o Natal, eles mesmos se encarregam de contar-lhes a
mentira de "Papai-Noel", dos "[TRÊS] Reis Magos" e do
"Menino Deus"! Por isso não é de se estranhar que, ao
chegarem à idade adulta, seus filhos também creiam que
Deus é um mero mito.
Certo menino, sentindo-se
tristemente desiludido ao conhecer a verdade acerca de
Papai Noel, comentou a um amiguinho: "Sim, também vou
me informar acerca do tal Jesus Cristo!"
É cristão
ensinar às crianças mitos e mentiras? Deus disse: "... nem
mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu
próximo;" (Lev 19:11). Ainda que à mente humana pareça
bem e justificado, Deus, porém, disse: "Há um caminho que
parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da
morte." (Prov 16:25).
Estudados os fatos, vemos com assombro que o costume de
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versos 7-18: 7E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a
Jedaías, 8A terceira a Harim, a quarta a Seorim, 9A quinta a
Malquias, a sexta a Miamim, 10A sétima a Hacoz, a oitava a
Abias, 11A nona a Jesua, a décima a Secanias, 12A
undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, 13A décima
terceira a Hupa, a décima quarta a Jesebeabe, 14A décima
quinta a Bilga, a décima sexta a Imer, 15A décima sétima a
Hezir, a décima oitava a Hapizes, 16A décima nona a
Petaías, a vigésima a Jeezquel, 17A vigésima primeira a
Jaquim, a vigésima segunda a Gamul, 18A vigésima
terceira a Delaías, a vigésima quarta a Maazias. [LTT] Os
sacerdotes estavam divididos em vinte e quatro turmas 1
Crônicas 28: 11-13, 19: 11 E deu Davi a Salomão, seu filho,
a planta do alpendre, e das suas casas, e das suas tesourarias,
e das suas câmaras- elevadas, e das suas recâmaras
interiores, como também da casa do propiciatório.12 E
também a planta de tudo quanto ele (Davi) tinha pelo
Espírito, a saber: dos átrios da casa do SENHOR, e de todas
as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus, e para
os tesouros das coisas consagradas;13 E para as turmas dos
sacerdotes, e para os levitas, e para toda a obra do exercíciodo- servir da casa do SENHOR, e para todos os utensílios do
exercício- do- servir da casa do SENHOR.19 Tudo isto,
disse Davi, o SENHOR fez-me entender por uma escrita da
Sua mão, a saber, todas as obras desta planta. [LTT] Os
sacerdotes e os levitas foram divididos em 24 turmas dentro
das classes a eles atribuídas. A duração de serviço de cada
turma era de 7 dias (1 Crônicas 9:25). 25 E seus irmãos, que
estavam nas suas aldeias, deviam, de tempo em tempo, vir
por sete dias para servirem com eles. [LTT] A semana de
serviço começava e terminava no sábado (2 Crônicas 23: 8).
8 E fizeram os levitas e todo o Judá conforme tudo o que
ordenara o sacerdote Joiada; e tomou cada homem os seus
homens, tanto os que entravam no sábado como os que
saíam no sábado; porque o sacerdote Joiada não tinha
despedido as turmas. Além disso, durante o ano, todos os
sacerdotes [juntos] serviam por 3 semanas extras
(Deuteronômio 16:16). 16 Três vezes no ano todo o homem
entre ti aparecerá perante o SENHOR teu Deus, no lugar que
Ele escolher, na festa dos pães ázimos, e na festa das
semanas, e na festa dos tabernáculos; porém não aparecerá
vazio perante o SENHOR; Cada turma de sacerdotes e
levitas ficava de serviço por uma semana, desde um sábado
até o outro. Deve ficar claro que nem todo sacerdote e levita
em um turma servia todos os dias. O serviço era subdividido
entre as várias famílias que constituíram um turma. O
número de famílias em uma turma variava. [A classe de] Os
cantores tinham apenas uma família em cada turma (1

Crônicas 25: 7-31), enquanto que as outras classes tinham até
nove famílias em um turma. O calendário judaico tem apenas
51 semanas em um ano. (note que os meses do calendário
lunar tinham em média 29,5 dias, portanto o ano usualmente
tinha 12 vezes 29,5 = 354 dias, diferente dos 365,2422 dias do
ano solar; esta diferença de 365,2422 - 354 = 11,2422 dias
tinha que ser corrigida de tempos em tempos, para que as
estações caíssem sempre mais ou menos nos mesmos meses)
Cada uma das 24 turmas, portanto, servia duas vezes por ano
[espaçadas por 24-2 = 22 semanas entre elas], mais três
semanas em que todas elas serviam [conjuntamente],
portanto cada turma prestava semana por um total de 5
semanas durante o ano. A cada 2 ou 3 anos, há um ano
"bissexto" que adiciona um mês. Não se tem certeza de como
os sacerdotes serviam estes dias extras. (Continua)

BÍBLIA
DIÁRIA

2ª feira – Salmos 132, 133 e 134
3ª feira – Salmos 135, 136 e 137
4ª feira – Salmos 138, 139 e 140
5ª feira – Salmos 141, 142 e 143
6ª feira – Salmos 144, 145 e 146
Sábado – Salmos 147 e 148
Domingo – Salmos 149 e 150
Período atual:
Vigésima oitava semana
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aos domingos, às 9h00
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PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO

Pr. Paulo Pereira

Os filhos de Deus e a caminhada neste mundo.
“Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém
ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que
há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência
dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo.
E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz
a vontade de Deus permanece para sempre.”
1João .2. 15 a 17
A palavra “mundo” frequentemente se refere ao vasto sistema
de vida desta era, construído por Satanás e existente à parte de
Deus. Consiste não somente nos prazeres obviamente
malignos, imorais e pecaminosos do mundo, mas também se
refere ao espírito de rebelião que nele age contra Deus, e de
resistência ou indiferença a 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 promiscuas, das filosofias, psicologia,
desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina,
música, sistemas econômicos, diversões, comunicação de
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massa, esporte, agricultura, etc, para opor-se a Deus, ao seu
povo, à sua Palavra e aos seus padrões de retidão (Mt 16.26;
1Co 2.12). Por exemplo, Satanás usa a profissão médica para
defender e promover a matança (abortos); a agricultura para
produzir drogas destruidoras da vida, tais como o álcool e os
narcóticos; a educação, para promover a filosofia ímpia
humanista; e os meios de comunicação em massa, para
destruir os padrões divinos de conduta. Os filhos de Deus
devem estar conscientes de que, por trás de todos os
empreendimentos meramente humanos, há um espírito, força
ou poder maligno que atua contra Deus e a sua Palavra.
Nalguns casos, essa ação maligna é menos intensa; noutros
casos, é mais. Finalmente, o “mundo” também inclui todos os
sistemas religiosos originados pelo homem, bem como todas
as organizações e igrejas mundanas, ou mornas. Por essa
razão filhos de Deus devem vigiar e estar sempre em alerta,
sobre questões de modismo, sobre vestes que propagam a
sexualidade como sendo normal, sabendo que como filhos de
Deus, somos estrangeiros neste mundo de sedução e
corrompido pelo pecado.
“Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas;
para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus
inculpáveis no meio duma geração corrompida e perversa,
entre a qual resplandeceis como astros no mundo; retendo a
palavra da vida, para que, no Dia de Cristo, possa gloriar-me
de não ter corrido nem trabalhado em vão” Filipenses2.14-16

O NATAL VEIO DO PAGANISMO
INDÍCIOS NA HISTÓRIA E NA BÍBLIA
7. POR QUE OS MAGOS LEVARAM PRESENTES A
CRISTO? Por ser o dia de seu nascimento? De maneira
nenhuma! Pois eles chegaram muitas semanas ou meses
depois do seu nascimento (Mt 2:16). Ao contrário do que
mostram os presépios, Jesus já estava numa casa, não numa
Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

estrebaria. Então, os magos deram presentes uns aos outros
para deixar-nos exemplo a ser imitado? Não! Eles não
trocaram nenhum presente com seus amigos e familiares,
nem entre si mesmos, mas sim presentearam unicamente a
CRISTO. Por que? O mencionado comentário bíblico de
Adam Clarke, vol. 5, pg.46, diz: "Versículo 11 ("ofereceramlhe presentes"). No Oriente não se costuma entrar na presença
de reis ou pessoas importantes com as mãos vazias. Este
costume ocorre com freqüência no Velho Testamento e ainda
persiste no Oriente e em algumas ilhas do Pacífico Sul." Aí
está! Os magos não estavam instituindo um novo costume
cristão de troca-troca de presentes para honrar o nascimento
de Jesus Cristo! Procederam de acordo com um antigo
costume Oriental que consistia em levar presentes ao rei ao
apresentarem-se a ele. Eles foram pessoalmente à presença
do Rei dos Judeus. Portanto, levaram oferendas, da mesma
maneira que a rainha de Sabá levou a Salomão, e assim como
levam aqueles que hoje visitam um chefe de estado. O
costume de trocas de presentes de Natal nada tem a ver com o
nascimento do Cristo de Deus, é apenas a continuação de um
costume pagão.
8. UM "NATAL CORRIGIDAMENTE CRISTÃO"
PODERIA REALMENTE HONRAR A CRISTO? Há
pessoas que insistem em que, apesar das raízes do Natal
estarem no paganismo, agora elas não observam o Natal para
honrarem um falso deus, o deus sol, senão para honrarem a
Jesus Cristo. Mas diz Deus: "Guarda-te, que não te enlaces
seguindo-as, ...; e que não perguntes acerca dos seus deuses,
dizendo: 'Assim como serviram estas nações os seus deuses,
do mesmo modo também farei eu.'
Assim não farás ao
SENHOR teu Deus; porque tudo o que é abominável ao
SENHOR, e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses; ...".
(Deut 12:30-31) "Assim diz o SENHOR: 'Não aprendais o
caminho dos gentios, ... Porque os costumes dos povos são
vaidade; ...'" (Jr 10:2-3). Deus disse-nos claramente que não
aceitará este tipo de adoração: ainda que tenha hoje a intenção
de honrá-Lo, teve origem pagã e, como tal, é abominável e
honra não a Ele mas sim aos falsos deuses pagãos. Deus não
quer que O honremos de um modo "como nos orienta a nossa
própria consciência": "Deus é Espírito; e importa que os que
O adoram O adorem em espírito e em verdade". (Joã 4.24). O
que é a verdade? Jesus disse que a Sua palavra, a Bíblia, é a
verdade (Joã 17:17). E a Bíblia diz que Deus não aceitará o
culto de pessoas que, querendo honrar a Cristo, adotem um
costume pagão: "Mas em vão me adoram, ensinando doutrina
que são preceitos dos homens." (Mt 15:9). A comemoração
do Natal é um mandamento (uma tradição) de homens e isto

não agrada a Deus. "E assim invalidastes, pela vossa
tradição, o mandamento de Deus" (Mat 15:6). "Assim não
farás ao SENHOR teu Deus; porque tudo o que é
abominável ao SENHOR, e que ele odeia, fizeram eles a
seus deuses..." (Deut 12:31) Não podemos honrar e agradar
a Deus com elementos de celebrações pagãs!
9. ESTAMOS NA BABILÔNIA, SEM O SABERMOS.
Nem precisamos elaborar: quem pode deixar de ver
nauseabundos comercialismo, idolatria, e contemporização,
por trás do "Natal"?... E que diz Deus? Devemos "adaptar e
corrigir o erro"? Ou devemos praticar "tolerância zero,
separação extrema de todo erro de qualquer tipo ou grau ou
amplitude"? "Sai dela, povo meu, para que não sejas
participante dos seus pecados, e para que não incorras nas
suas pragas." (Ap 18:4)
10. AFINAL, A BÍBLIA MOSTRA QUANDO NASCEU
JESUS? Jesus Cristo nasceu na festa dos Tabernáculos, a
qual acontecia a cada ano, no final do 7º mês (Iterem) do
calendário judaico, que corresponde [mais ou menos, pois o
calendário deles é lunar-solar, o nosso é solar] ao mês de
setembro ou outubro do nosso calendário. A festa dos
Tabernáculos (ou das Cabanas) significava Deus habitando
com o Seu povo. Foi instituída por Deus como memorial,
para que o povo de Israel se lembrasse dos dias de
peregrinação pelo deserto, dias em que o Senhor habitou no
Tabernáculo no meio de Seu povo (Lev 23:39-44; Nee 8:1318 ). Em João 1:14 ("E o Verbo se fez carne, e habitou entre
nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade.") vemos que o Verbo (Cristo)
habitou entre nós. Esta palavra no grego é skenoo =
tabernáculo. Devemos ler "E o Verbo se fez carne, e
TABERNACULOU entre nós, e...". A festa dos
Tabernáculos cumpriu-se em Jesus Cristo, o Emanuel (Isa
7:14) que significa "Deus conosco". Em Cristo se cumpriu
não apenas a festa dos Tabernáculos, mas também a festa da
Páscoa, na Sua morte (Mat. 26:2; 1Cor 5:7), e a festa do
Pentecostes, quando Cristo imergiu dentro do Espírito Santo
a todos os que haveriam de ser salvos na dispensação da
igreja (Atos 2:1). Vejamos nas Escrituras alguns detalhes
que nos ajudarão a situar cronologicamente o nascimento de
Jesus. A) Em 1 Crônicas 23:6, Davi separou os levitas em
[24] grupos que faziam seus serviços formando um rodízio.
6 E Davi os repartiu por turmas, segundo os filhos de Levi, a
saber: Gérson, Coate e Merari. [LTT] [Para comprovar que
eram 24 turmas, e quais eram elas, e em que ordem serviam,
leia todo capítulo 24 de 1 Crônicas, particularmente os
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dEle (de Jesus).33 E Ele para sempre reinará sobre a casa de
Jacó, e não haverá fim do reinado dEle."34 E Maria disse ao
anjo: "De que modo será isto, uma vez que (ainda) não
conheço varão?"35 E o anjo lhe disse, havendo respondido:
"O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te
cobrirá com a sombra dEle. Por isso também o Santo
havendo sido nascido proveniente- de- dentro- de ti será
chamado o Filho de Deus.36 E eis também Isabel, a tua
prima, tendo concebido um filho em sua velhice; e este é o
sexto mês para aquela que foi chamada estéril;37 Porque
nenhuma palavra proveniente- de- ao- lado- de Deus será
impossível."38 Então Maria disse: "Eis aqui a serva do
Senhor! Cumpra-se em mim segundo a tua Palavra." E o
anjo ausentou-se para longe dela. (LTT) portanto, Jesus foi
concebido no final do 8º mês (Marchesvan, mais ou menos
nosso dezembro).
I) Ao término do usual período de gestação de 9 meses,
portanto no final do 5º mês (Ab, mais ou menos nosso
setembro), Deus veio tabernacular conosco. Nasceu Jesus, o
Emanuel ("Deus conosco").

PR. PAULO CONVOCA
ASSEMBLÉIA
DIA 14 DE JANEIRO DE 2018

Pr. Paulo Pereira

PARA TRATAR DE:

Reino de Deus

APRESENTAÇÃO E
APRECIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
FINAIS NO ESTATUTO
ELEIÇÃO PARA LIDERANÇA
DOS DEPARTAMENTOS
BÍBLIA
DIÁRIA

J) O autor resume assim:
*Se* a afirmativa de The Companion Bible, 1974, Appendix
179, p. 200, está correta e se Zacarias serviu no Templo entre
13 e 19 do equivalente ao nosso junho;
*Se* João, o submersor, foi concebido por Zacarias em
Elizabeth no dia 20 de junho, o dia imediatamente seguinte
ao retorno de Zacarias à sua casa;
*Se* os 6 meses (meses judaicos duram 29,5 dias) da
gravidez de Elizabete completaram-se exatamente 6*29,5 =
177 dias depois, exatamente em 14 de dezembro, e se a
milagrosa concepção da virgem Maria, por obra do Espírito
Santo, foi exatamente neste dia;
*Se* a duração da gravidez (da concepção ao nascimento)
foi exatamente a média de 266 dias (mas pequena
percentagem de gestações têm exatamente esta duração, só é
certo que a maioria delas fica entre 256 e 276 dias), então o
mais provável dia do nascimento de o Cristo (repetimos, se
todas as suposições acima forem totalmente corretas, o que
não se pode ter certeza nem sequer é provável com tanta
precisão) seria 6 de setembro. Mas, para mim, basta saber
que não foi em dezembro, mas, sim, em algum dia da
segunda metade de agosto ou primeira metade de setembro.

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO

2ª feira – Provérbios 01, 02 e 03
3ª feira – Provérbios 04, 05 e 06
4ª feira – Provérbios 07, 08 e 09
5ª feira – Provérbios 10, 11 e 12
6ª feira – Provérbios 13, 14 e 15
Sábado – Provérbios 16, 17 e 18
Domingo – Provérbios 19, 20 e 21
Período atual:
Vigésima nona semana
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Culto dos adolescentes:
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Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a
minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e
faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as
minhas palavras; ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas
do Pai que me enviou - João 14. 23 e 24
Um relacionamento com Pai, só poderá ter sucesso se nos
enchermos de conhecimento da palavra. Ter Jesus como
Senhor e referência de vida para nós é reconhecer os cuidados
que o Espírito Santo tem conosco e assim ficarmos atentos à
sua voz e direcionamento.
Davi foi um homem segundo o coração de Deus, por isso,
veja esse texto:
Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o
conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei;
não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua
palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito
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és tu, ó SENHOR! Ensina-me os teus estatutos. Com os meus
lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o
caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.
Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos.
Alegro-me nos teus estatutos; não me esquecerei da tua
palavra - Salmos. 119: 9 ao 16
Quando colocamos a palavra de Deus como fonte das nossas
decisões, todas as bênçãos do reino serão derramadas sobre
nós.
Deixe o reino de Deus entrar em você e a palavra de Deus te
dará toda a direção que você precisa!

B) Usualmente havia 12 meses, alguns deles com 29 dias,
outros com 30 dias, totalizando apenas 12 x 29,5 = 354 dias,
ficando faltando 11,2422 dias para o ano solar. A cada 3 ou 4
anos a distorção entre este calendário e o solar era corrigida
através da introdução do mês de Adar II, às vezes com 29, às
vezes com 30 dias, para haver um perfeito ajuste do
calendário lunar ao calendário solar.
C) O 1º mês do ano era chamado de Abibe (em hebraico) ou
Nissan (em babilônio) (mais ou menos nosso abril ou maio),
Ex 12:1-2; 13:4; Dt 16:1. Ex 12:1-2 1 E falou o SENHOR a
Moisés e a Aarão na terra do Egito, dizendo: 2 Este mesmo
mês vos será o princípio dos meses; este vos será o primeiro
dos meses do ano. LTT2009 Ex 13:4 Hoje, no mês de Abibe,
vós saís. LTT2009 Dt 16:1 Guarda o mês de Abibe, e celebra
a páscoa ao SENHOR teu Deus; porque no mês de Abibe o
SENHOR teu Deus te tirou do Egito, de noite. LTT2009
D) o 1º mês (Abibe, mais ou menos nosso abril ou maio) tinha
as turmas 1, 2, 3 e 4, cada uma delas servindo por uma
semana, de sábado a Sábado;

O NATAL VEIO DO PAGANISMO
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o 2º mês (Jaar, mais ou menos nosso maio ou junho) tinha os
turmas 5, 6, 7 e 8, cada uma delas servindo por uma semana,
de sábado a Sábado;
o 6º mês (Elal, mais ou menos nosso setembro ou outubro)
tinha os turmas 21, 22, 23 e 24, cada uma delas servindo por
uma semana, de sábado a Sábado;
o 7º mês (Tisri, mais ou menos nosso outubro ou novembro)
tinha as turmas 1, 2, 3 e 4, cada uma delas servindo por uma
semana, de sábado a Sábado;
o 8º mês (Marchevan, mais ou menos nosso novembro ou
dezembro) tinha os turmas 5, 6, 7 e 8, cada uma delas servindo
por uma semana, de sábado a Sábado;
o 12º mês (Adar, mais ou menos nosso março ou abril) tinha
os turmas 21, 22, 23 e 24, cada uma delas servindo por uma
semana, de sábado a Sábado;
Ver 1 Crônicas 24, particularmente os versos 7-18 (vide
acima)
E) A 8ª turma pertencia aos sacerdotes da família de Abias
1Cr 24:10 (vide acima), portanto esta turma caia no final do 2º

Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida

mês judaico, Jaar (seu final seria mais ou menos nosso
junho).
F) Zacarias era sacerdote e ministrava no Templo como
parte da turma de Abias (portanto, no mês de Jaar, seu final
seria mais ou menos nosso junho) Lc 1:5,8,9. (The
Companion Bible, 1974, Appendix 179, p. 200, afirma que
cálculos e fatos históricos indicam que, naquele ano, o turno
de Zacarias ocorreu no equivalente, no nosso calendário, a
13 a 19 de junho.)
5 Nos dias de Herodes (o Grande), o rei da Judéia, existiu um
certo sacerdote por nome Zacarias, proveniente- de- dentroda ordem de Abias. E a sua esposa era proveniente- dedentro- das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel.8 E
aconteceu que (no exercer do sacerdócio dele (de Zacarias)
diante de Deus, na ordem da sua turma,9 Segundo o costume
do ofício sacerdotal) ele recebeu- por- determinação
queimar o incenso, havendo entrado para o lugar- santo do
Senhor. (LTT)
G) Terminado a semana de serviço da seu turma, Zacarias
voltou para sua casa. Pouco depois, sua esposa Isabel
concebeu, em seu ventre, João, o submersor (Lc 1:23-24),
portanto isso foi no final do 2º mês, Jaar (mais ou menos
nosso junho).
H) Jesus foi concebido 6 meses depois de João, o submersor,
o ser. Lc 1:24-38,
24 E, depois daqueles dias, Isabel (a sua esposa) concebeu. E
por cinco meses se ocultava, dizendo:25 "Assim me tem
feito o Senhor, nos dias em que atentou sobre mim, para
remover o meu opróbrio entre os homens."26 E, no
sextomês (da gravidez de Isabel), o anjo Gabriel foi enviado
por Deus a uma cidade da Galiléia (cujo nome é Nazaré),27
Para junto de uma virgem tendo sido desposada com um
varão (cujo nome é José, proveniente- de- dentro- da casa de
Davi); e o nome da virgem era Maria.28 E, havendo o anjo
vindo até ela, disse: "Regozija, tendo tu sido favorecida! O
Senhor está contigo, tendo tu sido bendita entre as mulheres.
"29 E ela, havendo-o visto, turbou-se diante da palavra dele,
e arrazoava (em si mesma) de que tipo seja esta saudação.30
E o anjo lhe disse: "Não temas, Maria, porque achaste graça
perto de Deus.31 E vede que (logo) conceberás em teu
ventre, e darás à luz um filho, e chamarás o Seu nome
Jesus.32 Este será grande, e será chamado o filho do
Altíssimo. E o Senhor Deus Lhe dará o trono de Davi, o pai

