
Um jovem estava para se formar. Já há muitos meses ele vinha 
admirando um lindo carro esporte. Sabendo que seu pai podia 
muito bem arcar com aquela despesa, ele disse ao pai que o 
carro era tudo o que ele desejava. Como o dia da formatura 
estava próximo, o jovem esperava sinais de que seu pai tivesse 
comprado o carro. 

Finalmente, na manhã da formatura, o pai o chamou e disse 
quão orgulhoso se sentia por ter um filho tão bom e disse a ele o 
quanto o amava. Então entregou ao filho uma caixa de presente, 
lindamente embalada. Curioso e, de certa forma desapontado, o 
jovem abriu a caixa e encontrou uma Bíblia de capa de couro 
com o nome dele gravado em ouro. Irado, ele levantou a sua voz 
para o pai e disse: "Com todo o dinheiro que você tem, você me 
dá uma Bíblia?" E violentamente saiu de casa.

Muitos anos se passaram, e o jovem tornou-se um homem de 
sucesso nos negócios. Ele tinha uma linda casa e uma família 
bonita, mas certo dia percebeu que seu pai já estava idoso e 
resolveu visitá-lo. Ele não via o pai desde o dia da formatura. 
Antes de terminar os preparativos para a viagem, recebeu um 
telegrama informando que seu pai havia falecido e deixado 
todas as suas posses em testamento para o filho. Ele precisava 
imediatamente ir à casa do pai e cuidar de tudo. Quando lá 
chegou, sentiu um misto de tristeza e arrependimento 
preencher o seu coração. Estava remexendo os documentos e 
papéis do pai quando viu a Bíblia, ainda nova, exatamente 
como ele havia deixado anos atrás. Com lágrimas, ele abriu a 
Bíblia e começou a virar as páginas. Seu pai havia sublinhado o 
versículo de Mateus  7.11: "Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar 
boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está 
nos céus, dará bens aos que lhes pedirem?"

Enquanto lia, uma chave de carro caiu da Bíblia. Ela tinha uma 
etiqueta com o nome da revendedora, a mesma que tinha o carro 
esporte que ele tanto desejava. Na etiqueta constava ao data da 
formatura, e as palavras: “Totalmente pago”. Quantas vezes 
nós perdemos as bênçãos de Deus porque elas não vêm 
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REINO DE DEUS

1Corintios.4.20 Porque o Reino de Deus não consiste em 
palavras, mas em virtude.

Romanos. 14. 17 a 19- porque o Reino de Deus não é comida 
nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. 
Porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos 
homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a 
edificação de uns para com os outros.

Quando o reino de Deus é estabelecido dentro de nós somos 
tomados por três tipos de sede:

1ª Sede de Justiça - não existe nada mais justo do que crer e 
confiar no Senhor, entregando a Ele tudo de forma plena, pois é 
poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou 
pensamos. Saiba que crer e confiar no Senhor são um ato de 
justiça, pois Ele é digno.

"embaladas" como nós esperamos!

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Provérbios 22, 23 e 24
3ª feira – Provérbios 25, 26 e 27  

4ª feira – Provérbios 28, 29, 30 e 31
5ª feira – Eclesiastes 01, 02 e 03
6ª feira – Eclesiastes 04, 05 e 06
Sábado – Eclesiastes 07, 08 e 09

Domingo – Eclesiastes 10, 11 e 12

Período atual:
Trigésima semana

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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APRECIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
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ELEIÇÃO PARA LIDERANÇA
DOS DEPARTAMENTOS



2ª Sede de paz - essa sede nos conduz num caminho de mansidão 
e domínio próprio.

3ª sede de alegria no Espírito - esta sede é fantástica, pois nos 
conduz num caminho de busca constante da presença do Espírito 
que, na minha opinião, é o que mais precisamos na vida. Quando 
sentimos a presença do Espírito Santo o ódio desaparece e o 
perdão brota do mais profundo de nosso ser, feridas são curadas, 
amizades restauradas e tudo que parece impossível a nós se torna 
possível!

Se você amaiviano buscar mais  a presença de Deus todo mal vai 
desaparecer de sua vida.  

Situação de cristãos na planície de Nínive é delicada

Iraque - Com ameaças veladas, riscos de conflitos e ataques, 
cristãos ainda se sentem fragilizados ao retornar à sua terra natal. 
O governo de Bagdá anunciou oficialmente a libertação do 
autoproclamado Estado Islâmico (EI) e declarou o dia 10 de 
dezembro como feriado nacional para celebrar a vitória. Apesar 
disso, os cristãos ainda enfrentam muitos incidentes e problemas 
devido à ocupação e à mentalidade que o EI implantou.

Em novembro, por exemplo, cristãos que voltaram para seus 
vilarejos encontraram minas escondidas em seus campos e 
casas. Outros foram violentados ou atacados de outras formas. A 
região da planície de Nínive requer especial atenção. Como a 
cidade de Quircuque, por exemplo, que é rica em petróleo. Isso 
gera conflitos entre os governos curdo e iraquiano para ganhar o 

aquelas que ainda estavam no interior da igreja ouviram tiros 
por 15 minutos, relatou.

Antes de chegar à igreja, pelo menos um dos atacantes, teria 
primeiro atirado dentro de uma loja de eletrodomésticos 
matando dois irmãos, filhos do dono, um cristão copta, de 
acordo com uma declaração da Igreja Copta postada no 
Facebook.

O Ministério do Interior contou à imprensa que um homem 
armado em uma moto, depois de ter matado várias pessoas, 
tentou atravessar uma barreira de segurança fora da igreja. Ele 
foi baleado em uma troca de tiros com o pessoal da segurança e 
não entrou na igreja, informou a agência de notícias Al Arabiya 
English, citando oficiais da polícia. O The Guardian informou 
que um segundo atacante foi preso enquanto tentava fugir da 
cena do crime. No geral, os primeiros relatórios da mídia eram 
inconsistentes sobre se havia um ou dois atacantes e qual deles 
havia sido preso. A maioria dos relatórios indicava que um dos 
atacantes havia sido morto e outro preso, mas os detalhes eram 
inconsistentes. Um desses relatos dizia que um assaltante tinha 
um dispositivo explosivo. 

As informações sobre o número total de mortos também estão 
incertas. A BBC publicou nesta sexta, 29 de dezembro, que o 
ministro do Interior disse que foram nove pessoas, informação 
que difere de uma versão anterior do ministro da Saúde do 
Egito, que dizia serem 12 pessoas e dois atacantes, um tendo 
sido morto e o outro escapado, porém, capturado mais tarde.

O ataque foi realizado por um afiliado do autoproclamado 
Estado islâmico, de acordo com uma declaração publicada no 
aplicativo de mensagens Telegram, informou o Times. A 
violência islâmica contra cristãos egípcios aumentou durante o 
último ano. Constituindo cerca de 10% da população, os 
cristãos vivem em uma sociedade profundamente polarizada, 
entre nacionalistas seculares e islamitas radicais. Em 2013, eles 
foram vistos como apoiando a expulsão do presidente 
Mohamed Morsi e do governo da Irmandade Muçulmana. 
Igrejas em todo o país foram atacadas e queimadas. O EI 
prometeu "apagá-los". Portas Abertas 03 jan 2018

domínio da cidade. Como resultado, os cidadãos enfrentam as 
consequências das disputas políticas, que afetam ainda mais os 
cristãos; por serem a minoria, eles se sentem como o primeiro 
alvo dos ataques.

Além disso, os cristãos que retornaram percebem que os 
muçulmanos estão fazendo todo o possível para ganhar mais 
poder na região. Em Qaraqosh, por exemplo, que é a maior 
cidade cristã do país, eles querem dormitórios para estudantes 
muçulmanos, e também tentam administrar órgãos públicos. As 
chamadas “unidades de proteção” estão presentes na planície de 
Nínive, como as Alhashid Alshaabi, que são forças muçulmanas 
xiitas para proteger a área. No entanto, há relatos de cristãos 
sendo ofendidos por eles, inclusive mulheres. Algumas vezes 
eles até mesmo disseram que por terem participado do processo 
de libertação, deveriam possuir terrenos na região.

Dezesseis cristãos são mortos ao sair de culto da virada

Pelo menos 16 pessoas foram mortas por um homem que abriu 
fogo contra pessoas que estavam saindo da igreja após o culto na 
virada do Ano Novo em Omuku, cidade no estado de Rivers, no 
sul da Nigéria. Segundo a BBC, devido à queima de fogos 
durante o réveillon, as pessoas demoraram a perceber que 
alguém estava atirando e que pessoas estavam sendo atingidas.

O estado de Rivers é a principal região produtora de petróleo do 
país. De acordo com relatos locais, o incidente tem relação com 
crescentes tensões entre gangues rivais, que exigem maior 
participação nos lucros do petróleo. Omuku está localizada a 
85Km da capital do estado, Port Harcourt, e tem uma história de 
crimes violentos. No entanto, desfrutava de um período de 
relativa paz desde que o governo concedeu anistia a ex-membros 
de gangues. Mas houve um “lapso” nessa anistia durante o ano 
passado, resultando em mais violência, de acordo com a BBC.

Cristãos são mortos em uma emboscada ao saírem de igreja 
no Egito

Na manhã de 29 de dezembro vários cristãos coptas morreram 
enquanto deixavam a igreja após uma reunião. 

Pelo menos dois assaltantes estiveram envolvidos no ataque que 
ocorreu por volta das 10h na Igreja Mar Mina, no distrito de 
Helwan, ao sul do Cairo, disseram autoridades do governo. Um 
porta-voz da igreja copta disse ao The New York Times que a 
igreja estava cheia e, enquanto saíam do prédio, foram baleados. 
A CNN informou que o líder da igreja na região contou que os 
ataques começaram 10 minutos após o fim da reunião. As 
pessoas estavam saindo pela porta quando foram abatidas, e 

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

INFORMATIVO AMAI-VOS

MISSÕES E O MUNDO

ANIVERSÁRIOS
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
29/jan - Marcio Jotha “Tête”
31/jan - Pra. Tânia Pereira



O Estado de Idaho é popularmente conhecido como o "Estado-
Gema" por causa de seus ricos depósitos minerais. Em 1860, o 
capitão E. D. Pierce descobriu ouro no ribeiro Orofino.

A notícia da rica descoberta desencadeou uma corrida do ouro 
para a região, que na época fazia parte do Território do Oregon. 
Dois anos mais tarde, descobriu-se mais ouro na área que agora 
se chama Vale do Tesouro.

Subsequentemente, uma forma curiosa de extrair ouro foi 
usada com sucesso ao longo do rio Snake. 

Sabia-se por muito tempo que grandes quantidades de 
partículas de ouro desciam pelos rios e ribeiros, vindas de 
montanhas que produziam o minério, e eram depositadas no 
cascalho e no leito de várias correntes d'água no Estado. 
Um homem empreendedor ligou uns tubos de sucção, 
acionados por máquinas a vapor, a barcas que atravessavam 
para lá e para cá essas correntes. 

Os tubos puxavam cascalho e areia para o convés. O material 
então corria por uma calha, e o cascalho aurífero era recolhido 
sobre mesas cobertas com bacias de cobre. Ali o precioso 
minério era amalgamado com mercúrio e posteriormente 
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.

Informativo 686 - 14 de janeiro de 2018

De quem somos discípulos?

Pv 4.19 ao 23 - O caminho dos ímpios é como a escuridão; nem 
conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as 
minhas palavras; às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as 
deixes apartar-se dos teus olhos; guarda-as no meio do teu 
coração. Porque são vida para os que as acham e saúde, para o 
seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu 
coração, porque dele procedem as saídas da vida.

O ser humano é a espécie cujos filhotes ficam mais tempo sob os 
cuidados e orientação dos pais. E, mesmo quando autônomos, 
sua descendência tende a ligar-se a novos relacionamentos. Isso 
porque é uma espécie relacional.

Em cada fase do desenvolvimento humano se está seguindo 
alguém. As crianças seguem aos pais, desde a maneira de levar o 
talher à boca até a forma de tratar seus colegas. O adolescente 
segue os blogueiros e youtubers, tanto para diversão como para 

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Cantares 01, 02 e 03
3ª feira – Cantares 04, 05 e 06  

4ª feira – Cantares 07 e  08
5ª feira – Isaías 01, 02 e 03
6ª feira – Isaías 04, 05 e 06
Sábado – Isaías 07, 08 e 09

Domingo – Isaías 10, 11 e 12

Período atual:
Trigésima primeira semana

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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bairro Guarani, Cabo Frio RJ

www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com

(22) 2648-4909

Twitter:
@AmaivosCaboFrio

Instagram: @ComunidadeAmaivos

Facebook: /ComunidadeAmaivos

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

SEJA BEM-
VINDO
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Durante esta semana
a ATA da Assembléia de hoje

será exposta no balcão da
secretaria, bem como um

resumo da pauta discutida.



usar outros recursos no computador. O jovem busca seu 
referencial profissional em alguém de sucesso, e o adulto, já 
tendo decidido o que quer fazer de sua vida, também escolherá 
seguir alguém, seja para estar na moda ou para promover alguma 
mudança na casa ou no carro.

Fique atento aos seus pensamentos, porque a sua vida dependerá 
deles. Isso porque todas as escolhas que você fará estarão de 
acordo com o que você pensa tanto nas amizades quanto nos 
relacionamentos ou grupos. Já parou para pensar nisso? Em que 
você acredita? Em que investe a maior parte do seu tempo? O 
que sabe sobre Deus?

A cada dia de nossa vida estamos de alguma maneira 
construindo algo dentro de nós, mas hábitos constantes definem 
quem seremos de fato.  Pessoas que escolhem uma determinada 
profissão, quanto mais dedicados a estudar e a se informar sobre 
sua profissão, maior a probabilidade de se tornar mais 
competente.  E não é muito diferente com a vida espiritual, pois 
comportamentos espirituais nas mais diversas situações poderão 
retratar o quanto a pessoa passa na presença de Deus, e se tem 
uma vida de leitura bíblica, louvor e adoração.  O 
comportamento diante das crises e adversidades é que revelam o 
tempo que passamos com o Senhor.

A sua espiritualidade será revelada por seus atos e decisões. 
(pbp).

Pv 9. 8 ao 10 - Não repreendas o escarnecedor, para que te não 
aborreça; repreende o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e 
ele se fará mais sábio; ensina ao justo, e ele crescerá em 
entendimento. O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, 
e a ciência do Santo, a prudência.

NOVO CÓDIGO DE SISTEMA PENAL BOLIVIANO 
PODE AMEAÇAR IGREJA

Cristãos bolivianos estão preocupados com artigo do novo 
Código, que pode limitar as atividades da igreja

Cultos evangelísticos poderão ser ilegais com a modificação no 
código

Em dezembro passado, a Assembleia Legislativa Plurinacional 

uma ameaça à igreja. Além disso, a modificação poderá limitar 
as atividades religiosas que ensinam a palavra de Deus e a 
liberdade de sair nas ruas para pregar o evangelho.

O novo Código de Sistema Penal boliviano pode ser lido 
integralmente aqui.

Pedidos de Oração:

A situação é instável na Bolívia e o futuro das igrejas no país é 
incerto. Clame ao Senhor por sua misericórdia e graça nessa 
nação.

Ore pelos governantes, que tenham como objetivo final a paz e 
o desenvolvimento saudável do país. Que o Espírito Santo de 
Deus sopre sua vontade em seus corações.

Interceda por cada cristão boliviano. Que a paz dada pelo nosso 
Senhor Jesus Cristo supere toda instabilidade e incerteza. Que 
eles se encham da esperança que provém do nosso Deus.

12 DE JANEIRO DE 2018         

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

da Bolívia aprovou a modificação do Código de Sistema Penal. 
Esse fato levantou muitos protestos, sendo um deles do setor 
religioso. Por um lado, o novo Código limita o exercício da 
liberdade de consciência dos médicos, uma vez que não podem 
se recusar a realizar um aborto em casos em que sua intervenção 
é indispensável. Existe o perigo de que os critérios para que um 
caso seja considerado grave ou urgente estejam sujeitos apenas 
ao administrador do hospital ou das autoridades de saúde.

Por outro lado, quando o artigo trata de tráfico de pessoas, ele 
declara que o recrutamento de pessoas para participação em 
organizações religiosas ou cultos também pode ser considerado 
ilegal, passível de punição de 7 a 12 anos de prisão, mais 
pagamento monetário. Na prática, para uma acusação ser levada 
a sério, todos os elementos que caracterizam o crime de tráfico 
devem ser apresentados e não somente o fato de um 
“recrutamento” isolado, isto é, não há condenação direta apenas 
por chamar alguém para participar de uma atividade religiosa. 
Porém, a forma ambígua da redação do artigo 88.11 pode pôr em 
perigo a atividade evangelizadora, especialmente da igreja 
evangélica, uma vez que a confusão na aplicação desse artigo 
pode diminuir a atividade missionária e sujeitar a igreja à 
insegurança jurídica no caso de uma interpretação tendenciosa 
da nova norma.

Apesar do fato de que o Código de Sistema Penal - por tipificar 
crimes e suas punições - deva ser o mais específico possível, a 
redação desse artigo é ambígua e subjetiva. A partir de uma 
primeira leitura, a norma pode levar ao entendimento 
(tendencioso e com o propósito de prejudicar a igreja) de que 
qualquer convite para participar de organizações religiosas é 
considerado ilegal ou tráfico de pessoas. Portanto, sendo que 
tudo depende do esclarecimento feito pelo Legislativo ou a 
interpretação da autoridade legal, a nova norma pode representar 

Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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Numa sala de aula haviam várias crianças. Quando uma delas 
perguntou à professora: 

- Professora, o que é o amor? 

A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura 
da pergunta inteligente que fizera. Como já estava na hora do 
recreio, pediu para que cada aluno desse uma volta pelo pátio da 
escola e que trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento 
de amor. 

As crianças saíram apressadas e ao voltarem a professora disse:
 
- Quero que cada um mostre o que trouxe consigo. 

A primeira criança disse:  Eu trouxe esta flor, não é linda? 

A segunda criança falou:  Eu trouxe esta borboleta. Veja o 
colorido de suas asas, vou colocá-la em minha coleção. 

A terceira criança completou: Eu trouxe este filhote de 
passarinho. Ele havia caído do ninho junto com outro irmão. 
Não é uma gracinha? 

E assim as crianças foram se colocando. Terminada a exposição 
a professora notou que havia uma criança que tinha ficado 
quieta o tempo todo. Ela estava vermelha de vergonha, pois 
nada havia trazido. A professora se dirigiu a ela e perguntou: 

- Meu bem, porque você nada trouxe? 

E a criança timidamente respondeu: 

- Desculpe professora. Vi a flor e senti o seu perfume, pensei em 
arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse 
por mais tempo. Vi também a borboleta, leve, colorida! Ela 
parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi 
também o passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na 
árvore notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao 
ninho. Portanto professora, trago comigo o perfume da flor, a 
sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos 
olhos da mãe do passarinho. Como posso mostrar o que trouxe? 

A professora agradeceu a criança e lhe deu nota máxima, pois 
ela fora a única que percebera que só podemos trazer o amor no 
coração e não em nada físico".

Informativo 687 - 21 de janeiro de 2018

Como está o seu coração?

Pv 4.23 “Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, 
porque dele procedem as saídas da vida.”

No coração está a fonte dos desejos e das decisões. Seguir a Deus 
e conhecer os seus caminhos requer uma firme decisão de 
permanecermos dedicados a Ele, buscando em primeiro lugar o 
seu Reino e a sua justiça (Mt 6.33). Se a nossa fome e sede por 
Deus e pelo seu reino arrefecer, devemos reavaliar nossas 
prioridades, admitir com honestidade a nossa frieza e orar 
ferventemente por uma renovação do nosso anseio por Deus e 
por sua graça. Deixar de "guardar" o nosso coração nos fará sair 
do caminho seguro e cair numa armadilha destruidora 
(prov.7.24-27). Vigiando o nosso coração com toda diligência, 
teremos caminhos aplainados pela graça e bondade de Deus.

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

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

Domingo – Isaías 31, 32 e 33

Período atual:
Trigésima segunda semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

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

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

SEJA BEM-
VINDO

ATENÇÃO MEMBROS

AINDA É NECESSÁRIA A 
ATUALIZAÇÃO DOS
SEUS CADASTROS.

SE HOUVER DIFICULDADES
EM FAZÊ-LA ONLINE, SOLICITE

NA SECRETARIA UM 
FORMULÁRIO DE PAPEL.

VERDADEIRA RIQUEZA



O coração é o centro da vontade humana. Lemos nas Escrituras a 
respeito do coração endurecido que se recusa a fazer o que Deus 
ordena (Êx 4.21), do coração submisso a Deus (Js 24.23), do 
coração que decide fazer algo para Deus (2Cr 6.7), do coração 
que se dedica a buscar o Senhor (1Cr 22.19), do coração que 
deseja receber as bênçãos do Senhor (Sl 21.1-3), do coração 
inclinado aos estatutos de Deus (Sl 119.36) e do coração que 
deseja fazer algo pelos outros (Rm 10.1). Todas essas atividades 
ocorrem na vontade humana.

Analise bem o que está em seu coração, pois sem que você 
perceba ele te guiará; então pare, e ouça mais a voz do Espírito 
Santo antes de decidir qualquer coisa.

Na última quarta-feira (17), a Portas Abertas Internacional 
apresentou a Lista Mundial da Perseguição 2018 no Parlamento 
britânico. Ao apresentar um relatório sobre o aumento da 
perseguição não-violenta como instrumento de opressão, a CEO 
da organização, Lisa Pierce, afirmou que a perseguição religiosa 
no mundo está crescendo tanto em escala como em severidade.

De acordo com o relatório, os países mais difíceis para se viver 
como cristão são também “especialistas em apertar”, referindo-
se às pressões que os cristãos enfrentam em sua vida diária, de 
educação e trabalho à vida familiar, do berço ao túmulo. Esses 
países usam vários meios de perseguição, como vigilância, 
prisão, discriminação e leis injustas para triturar a comunidade 
cristã, esperando fazê-la desaparecer. Quando essa pressão é 
usada efetivamente, pode ser pior que a violência, afirma a 
Portas Abertas.

divulgar esses desafios que cristãos enfrentam em suas vidas 
diárias.

Essa perseguição, segundo Finke e Grim¹, segue um ciclo de 
evolução, em que grupos sociais e governo estão 
continuamente fortalecendo um ao outro contra as minorias 
religiosas. O ciclo em geral se origina com um grupo social 
específico em um país que representa uma religião ou ideologia 
na tentativa de manipular o governo. A partir daí, a perseguição 
começa a se enraizar e desenvolver.

Segundo a Lista Mundial da Perseguição, os seis estágios da 
maior parte das fontes de perseguição são:

1. Um grupo social pequeno que representa uma religião ou 
ideologia específicas espalha suas ideias às custas de outro(s) 
grupo(s). Muitas vezes, um vácuo social ou político apresenta 
um excelente terreno fértil para tais ideias.

2. Movimentos fanáticos crescem a partir desse grupo inicial ou 
se reúnem em torno dele para exercer pressão sobre a sociedade 
e o governo por meio de estratégias de mídia e/ou de ataques 
físicos a membros de outros grupos.

3. A violência perturba a sociedade, mas os governos e as forças 
de segurança deixam movimentos fanáticos impunes enquanto 
culpa outros grupos por serem a causa da agitação social 
simplesmente por existir.

4. Ação de movimentos radicais é reforçada e atrai mais e mais 
adeptos. Isso resulta em uma maior pressão sobre o governo 
para que colabore com sua agenda e também a mais pressão 
e/ou violência contra outros grupos. Por vezes, cidadãos se 
unirão por medo, em vez de por convicção.

5. Por fim, sociedade e governo pressionam membros de outros 
grupos até o ponto de quase sufocá-los. Isso se estende a todas 
as esferas da vida e da sociedade.

6. O ambiente cultural todo é tomado pela agenda do grupo 
social altamente “encarregado” que representa uma religião ou 
ideologia específica (ponto 1), e a visão de mundo que está 
intrisecamente ligada a essa agenda torna-se a principal fonte 
cultural.

O intervalo de tempo em que as fontes de perseguição levam a 
se desenvolver dos estágios 1 a 6 pode variar dependendo do 
contexto do país e do tipo de perseguição. Esse processo 
também pode ser contínuo ou descontínuo, claramente visível 
ou menos visível, como mostra a história da perseguição.

Perseguição se manifesta em forma de opressão em muitos 
países

Diante dos parlamentares, a Portas Abertas Internacional pôde 
exemplificar alguns casos específicos dos mais de 215 milhões 
de cristãos perseguidos em todo o mundo. Hannah, do 
Paquistão, contou sobre uma universitária cristã de 23 anos. 
Uma promissora escritora, que ao entregar sua dissertação final 
para o supervisor, foi questionada por ele sobre o porquê ela se 
interessava tanto pelos direitos das minorias, ainda mais dos 
“cristãos intocáveis” (a casta mais baixa e desprezada da 
sociedade). Ela respondeu que era um deles, então ele sugeriu 
que ela mudasse um dos capítulos, que poderia ser interpretado 
como blasfêmia. Por uma semana ela ficou com medo que 
tivesse que fugir. No Egito, cristãos recém-formados têm muita 
dificuldade de encontrar emprego, afirma Michael, do Cairo. 
Seu próprio pai é funcionário público há 30 anos e nunca foi 
promovido a chefe de departamento. Ele também sabe de uma 
rede de lanchonetes em seu país que estampa na porta de entrada 
que não emprega cristãos. Muito do combustível da pressão vem 
do nacionalismo religioso, onde a identidade nacional e étnica é 
definida por uma religião “aceitável”. Isso cria um ambiente de 
impunidade em países como a Índia, onde sabe-se que 635 
cristãos foram presos sem julgamento ou injustamente nos 
últimos 12 meses.

Lisa Pierce afirmou que os governos dos países ocidentais 
continuam a subestimar a pressão sobre a liberdade de religião 
em todo o mundo. A Portas Abertas também disse que a próxima 
reunião da Comunidade das Nações (organização 
intergovernamental composta por 53 países membros 
independentes), marcada para abril em Londres, seria uma ótima 
oportunidade de lidar com a questão.

A Lista Mundial da Perseguição, relatório anual que respalda o 
trabalho da Portas Abertas, no entanto, define perseguição 
religiosa como “qualquer hostilidade experimentada como 
resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode 
incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos”.

O motivo de a jurisdição internacional colocar um padrão tão 
elevado é clara: se o nível não for alto, isso pode levar a uma 
situação em que a comunidade internacional tem de enfrentar 
sérios desafios em prover proteção a muitas pessoas que 
reivindicam a condição de “perseguição”. Esse medo da 
comunidade internacional tem o lado negativo de subestimar a 
variada dimensão da perseguição, especialmente a contínua 
pressão que cristãos (e outras minorias) enfrentam em suas 
diferentes esferas da vida. A metodologia da Lista Mundial da 
Perseguição tem a intenção de rastrear, documentar, analisar e 
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Existiu um Lenhador que acordava às 6 da manhã e trabalhava 
o dia inteiro cortando lenha, e só parava tarde da noite. 

Esse lenhador tinha um filho, lindo, de poucos meses e uma 
raposa, sua amiga, tratada como bicho de estimação e de sua 
total confiança. Todos os dias o lenhador ia trabalhar e deixava 
a raposa cuidando de seu filho. 

Todas as noites ao retornar do trabalho, a raposa ficava feliz 
com sua chegada. Os vizinhos do Lenhador alertavam que a 
raposa era um bicho, um animal selvagem; e portando, não era 
confiável. Quando ela sentisse fome comeria a criança. 

O Lenhador sempre retrucando com os vizinhos falava que isso 
era uma grande bobagem. A raposa era sua amiga e jamais faria 
isso. 
Os vizinhos insistiam: 
- "Lenhador abra os olhos! A Raposa vai comer seu filho." 
- "Quando sentir fome, comerá seu filho! " 

Um dia o Lenhador muito exausto do trabalho e muito cansado 
desses comentários - ao chegar em casa viu a raposa sorrindo 
como sempre e sua boca totalmente ensangüentada... o 
Lenhador suou frio e sem pensar duas vezes acertou o machado 
na cabeça da raposa... 

Ao entrar no quarto desesperado, encontrou seu filho no berço 
dormindo tranqüilamente e ao lado do berço uma cobra morta. 
O Lenhador enterrou o Machado e a Raposa juntos.

Se você confia em alguém e já orou e perguntou a Deus sobre 
isto e Ele confirmou, não importa o que os outros pensem a 
respeito e siga sempre o que diz seu coração, pois é lá que o 
Senhor vai falar e lhe mostrar. Não se deixe influenciar...

Informativo 688 - 28 de janeiro de 2018

Como está o seu coração?

Um coração entregue à prática da iniquidade corre o grave risco 
de tornar-se endurecido. Quem se recusa continuamente a ouvir 
a palavra de Deus e a obedecer ao que Deus ordena, preferindo 
seguir os desejos pecaminosos do seu coração, verá que com o 
tempo, endurecerá seu coração de tal modo que se tornará 
insensível  à Palavra de Deus e aos apelos do Espírito Santo.

O principal exemplo bíblico desse fato é o coração de Faraó, na 
ocasião do êxodo.

Paulo viu o mesmo princípio geral em ação na sociedade ímpia 
presente em Rm 1. 24  ao 26 e predisse que também ocorreria o 
mesmo fato nos dias do anticristo ( 2Ts 2.11,12).

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Isaías 34, 35 e 36
3ª feira – Isaías 37, 38 e 39  
4ª feira – Isaías 40, 41 e 42
5ª feira – Isaías 43, 44 e 45
6ª feira – Isaías 46, 47 e 48
Sábado – Isaías 49, 50 e 51

Domingo – Isaías 52, 53 e 54

Período atual:
Trigésima terça semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

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

NOSSA
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SEMANAL

SEJA BEM-
VINDO

SOBRE A AGENDA
DE GABINETES 

PARA AGENDAR HORÁRIO
PROCURAR DIRETAMENTE
A PASTORA ANA CLÁUDIA
QUE PASSARÁ A AGENDAR

OS GABINETES COM O
PASTOR PAULO.

O LENHADOR E A RAPOSA



O livro aos Hebreus contém muitas advertências ao crente, para 
que não endureça o seu coração. Todo aquele que persistir na 
rejeição da Palavra de Deus, terá por fim um coração 
endurecido.

A solução de Deus para o coração pecaminoso é a regeneração, 
que tem lugar em todo aquele que se arrepende dos seus pecados, 
volta-se para Deus, e pela fé aceita a Jesus como seu Salvador e 
Senhor pessoal.

PASTOR É ENCONTRADO MORTO

O pastor Daniel desenvolvia seu ministério há dez anos, sempre 
sob ameaças de extremistas hindus e moradores da aldeia

No último sábado (20), em Adaiyalachery, no distrito de 
Canchipuram, na Índia, o pastor Daniel foi encontrado morto, 
pendurado em uma corda amarrada no teto da casa onde morava. 
A casa era, na verdade, apenas um cômodo ao lado da igreja. A 
polícia inicialmente declarou o caso como suicídio, mas os 
familiares de Daniel e os membros da igreja alegam que ele foi 
assassinado e depois pendurado.

“Ele foi ameaçado várias vezes por extremistas hindus para não 
continuar seu ministério. Temos certeza de que eles o mataram”, 
afirma um dos parentes. De acordo com relatos de pastores 
locais ligados a membros da igreja do pastor Daniel, seu corpo 
foi encontrado por um membro que foi limpar a igreja de manhã.

O corpo do pastor foi levado para o hospital para fazer exame de 
óbito. Cristãos se reuniram em frente ao hospital e declararam 
greve. Eles realizaram uma reunião em que apontaram a 

privilegia o hinduísmo.

Sobre os incidentes (informações da Comunidade Evangélica 
da Índia)

Madhya Pradesh (aldeia de Sitabedi, Khandwa) - Extremistas 
hindus, acompanhados por policiais, interromperam o serviço 
religioso. A polícia prendeu os pastores e suas esposas, entre 
outros cristãos, e os levou à delegacia local. Três pastores foram 
detidos sob a Lei de Liberdade de Religião (lei anti-conversão), 
e os demais foram libertados naquela noite.

Haryana (cidade de Kaithal) - Os extremistas hindus 
interromperam o culto de uma igreja liderada por um pastor 
chamado Yashpal. O grupo “ameaçou e maltratou” os cristãos e 
depois apresentou uma queixa oficial na delegacia da polícia 
local, alegando que os cristãos estavam forçando as pessoas a 
se converterem. A polícia levou os cristãos sob custódia. O 
inspetor local alegou ter sido “custódia protetora” e que eles 
foram liberados após as alegações serem consideradas sem 
fundamento.

Uttar Pradesh (aldeia de Jahanpur, Ghazipur) - Uma multidão 
espancou Krishna Paul, um líder cristão, e entregou-o à polícia. 
Ele foi libertado depois que outros líderes locais conversaram 
com a polícia.

Rajastão (Sri Ganganagar) - Os extremistas hindus 
interromperam um culto, e o líder cristão Saji Mathew, foi 
preso e colocado sob custódia policial, junto com outros sete 
cristãos. Aldeões locais, com a ajuda de um sacerdote hindu, 
reclamaram para o chefe da aldeia que os cristãos estavam 
“envolvidos em conversões forçadas”. O chefe da aldeia então 
assinou uma queixa e entregou à polícia local, que prendeu os 
cristãos. Depois que outros líderes locais conversaram com a 
polícia, os critãos foram liberados.

Tamil Nadu (Keeranur, Dindigul) - Funcionários do governo 
interromperam uma reunião de oração particular na casa de um 
cristão chamado Gunasekaran. Os funcionários filmaram e 
tiraram fotos das pessoas orando e depois disseram que 
deveriam parar. A família de Gunasekaran (cerca de 20 
pessoas) costuma se reunir na casa dele todos os domingos, nos 
últimos 24 anos, para orar. O cristão foi forçado a assinar um 
pedaço de papel e convocado a comparecer no escritório do 
governo local, no dia seguinte. A Sociedade Evangélica da 
Índia observou que as orações são feitas apenas por membros 
da família, e não por pessoas de fora, e que nenhum sistema de 
alto-falante é usado durante as reuniões. Ore pela igreja na 
Índia.

negligência da polícia e das autoridades locais. O funeral foi 
realizado no dia 23 nas dependências da igreja, sob protestos dos 
hindus, que dizem que o terreno da igreja tem questões judiciais.

O pastor Daniel desenvolvia seu ministério no vilarejo há dez 
anos, e sua igreja contava com cerca de cem membros. Os 
membros da igreja dizem que ele sempre enfrentou oposição não 
somente dos hindus, mas dos moradores da aldeia. Alguns anos 
atrás, esses opositores quebraram o teto da igreja e também 
cortaram os canais de água e os fios de eletricidade. O pastor 
registrou uma reclamação contra cinco pessoas, mas nada foi 
feito, e ele continuou sendo ameaçado.

Neste dia em que se comemora o Dia da República na Índia, ore 
para que os cristãos perseguidos tenham liberdade para 
expressar sua fé. Que a morte de cristãos, como do pastor Daniel, 
seja mais um motivo de fortalecimento para a Igreja Perseguida 
e de despertamento para que a igreja livre se coloque de joelhos 
em favor dos perseguidos por sua fé.

IGREJAS TAMBÉM FORAM ALVO NA ÍNDIA

No mesmo dia em que duas igrejas foram bombardeadas no 
Egito, cinco igrejas na Índia, em cinco Estados diferentes 
também foram alvo, mas de extremistas hindus. Agora as 
comunidades cristãs estão reivindicando mais segurança para as 
comemorações de Páscoa, além de pedirem justiça pelo que foi 
feito. “Modi, como de costume, quer manter uma boa imagem 
internacional”, disse Roger Gaikwad, um dos líderes cristãos 
que atua no país.

A Associação Evangélica da Índia divulgou na última terça-
feira, uma declaração na qual critica “o foco nos cristãos em dias 
especiais de adoração, como o Domingo de Ramos e a Páscoa”, 
como algo condenável. A associação ainda pede ao governo 
medidas responsáveis que venham reduzir esses ataques. 
“Incidentes como esses, especialmente durante a Semana da 
Paixão, são tendenciosos e devem aumentar para as minorias 
religiosas”, dizia ainda a declaração. Quatro dos cinco Estados 
em que os incidentes ocorreram são governados pelo Partido 
Hindu-nacionalista BJP (Bharatiya Janata Party – Partido do 
Povo Indiano).

Enquanto isso, as chamadas “leis anti-conversão” que, por sua 
vez, protegem as pessoas contra conversões forçadas, estão 
proibindo os cristãos de qualquer tipo de evangelismo. O 
Conselho Nacional de Igrejas na Índia disse que o surto súbito na 
violência anticristã é um “sinal” de que os grupos nacionalistas 
hindus querem enfatizar que as minorias, como cristãos e 
muçulmanos, representam uma ameaça para a nação que 
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Andarei, Senhor, ao redor do Teu altar, para entoar, com voz 
alta, os louvores, e proclamar as Tuas maravilhas todas. Sl. 
26:6.

O costume de separar dias para ações de graça não é de origem 
recente. Era prática comum entre o povo nos tempos do Antigo 
Testamento. Por outro lado, o costume de separar um dia por 
ano para dar graças pelas bênçãos de Deus originou-se nos 
tempos modernos, na América do Norte.

No dia 21 de dezembro de 1620, o navio Mayflower, sob o 
comando do Capitão Christopher Jones, lançou âncoras na Baía 
de Plymouth. A perigosa travessia desde o Velho Mundo havia 
levado dois meses - um período longo para os padrões de hoje. 
Antes de pisar em terra, os 41 homens a bordo assinaram o 
famoso "Pacto do Mayflower". Pela assinatura desse 
documento, a fidelidade daqueles sinceros cristãos tomou 
forma visível. Não apenas agradeceram as providências de 
Deus; renovaram também a sua dedicação a um princípio - a fé. 
A fé os havia levado a planejar aquela viagem, a fé os havia 
sustentado na jornada e a fé agora os constrangia a erguer as 
vozes em louvor e gratidão a Deus por tê-los levado em 
segurança "ao desejado porto" (Sl. 107:30).

Durante o inverno que se seguiu, pereceu a metade dos 
passageiros e da tripulação. Apesar disso, quando a primavera 

Informativo 689 - 04 de fevereiro de 2018

 Como está o seu coração?

Um coração entregue à prática da iniquidade corre o grave risco 
de tornar-se endurecido. Quem se recusa continuamente a ouvir 
a palavra de Deus e a obedecer ao que Deus ordena, preferindo 
seguir os desejos pecaminosos do seu coração, verá que com o 
tempo, endurecerá seu coração de tal modo que se tornará 
insensível  à Palavra de Deus e aos apelos do Espírito Santo.

O principal exemplo bíblico desse fato é o coração de Faraó, na 
ocasião do êxodo.

Paulo viu o mesmo princípio geral em ação na sociedade ímpia
presente em Rm 1. 24  ao 26 e predisse que também ocorreria o 
mesmo fato nos dias do anticristo ( 2Ts 2.11,12).

chegou e o Capitão Jones ofereceu passagem grátis a qualquer 
que desejasse retornar para o antigo continente, nem uma única 
alma lhe aceitou o oferecimento!

A fé daqueles Peregrinos, que poderiam ter retornado para o 
Velho Mundo, é reminiscência da sólida fé de Abraão, Isaque e 
Jacó. Eles "confessaram que eram estrangeiros e peregrinos 
sobre a Terra... E, se, na verdade, se lembrassem daquela [pátria] 
de onde saíram, teriam oportunidade de voltar". Mas eles não 
voltaram! Por quê? Porque aspiraram "a uma pátria superior, isto 
é, celestial". Hb. 11:13, 15 e 16.

Você e eu também somos estrangeiros e peregrinos na Terra. Ao 
darmos graças a Deus hoje por bênçãos materiais, agradeçamos-
Lhe também o país celestial que Ele tem preparado para os fiéis 
de todas as épocas (Hb. 11:39 e 40).

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Isaías 55, 56 e 57
3ª feira – Isaías 58, 59 e 60  
4ª feira – Isaías 61, 62 e 63
5ª feira – Isaías 64, 65 e 66

6ª feira – Jeremias 01, 02 e 03
Sábado – Jeremias 04, 05 e 06 

Domingo – Jeremias 07, 08 e 09 

Período atual:
Trigésima quarta semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

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
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SOBRE A AGENDA
DE GABINETES 

PARA AGENDAR HORÁRIO
PROCURAR DIRETAMENTE
A PASTORA ANA CLÁUDIA
QUE PASSARÁ A AGENDAR

OS GABINETES COM O
PASTOR PAULO.

AÇÃO DE GRAÇAS



O livro aos Hebreus contém muitas advertências ao crente, para 
que não endureça o seu coração. Todo aquele que persistir na 
rejeição da Palavra de Deus, terá por fim um coração 
endurecido.

A solução de Deus para o coração pecaminoso é a regeneração, 
que tem lugar em todo aquele que se arrepende dos seus pecados, 
volta-se para Deus, e pela fé aceita a Jesus como seu Salvador e 
Senhor pessoal.

Dois cristãos iranianos ex-presos olhando para a foto de outros 
cristãos perseguidos que estão presos

Como vivem os cristãos presos no Irã

Presos por sua fé em Jesus, eles convivem com criminosos, são 
torturados e saem traumatizados

Dois cristãos iranianos ex-presos olhando para a foto de outros 
cristãos perseguidos que estão presos

No Irã, líderes cristãos e membros da igreja são presos com 
frequência. A maioria deles é cristão ex-muçulmano. Eles se 
reúnem nas chamadas "igrejas domésticas", igrejas onde no 
máximo dez pessoas realizam cultos na casa de um dos 

reunião de um grupo de cristãos foi interferida pelas 
autoridades, Darya diz que, de alguma forma, ficou 
decepcionada com o Senhor. “Por que ele não nos protegeu 
disso?”, perguntava-se.

Quando os cristãos foram soltos, Darya se decepcionou ao 
encontrá-los. “Eu esperava encontrar meus velhos amigos da 
igreja ainda mais apaixonados e ativos já que estavam livres 
para evangelizar. Mas, em vez disso, encontrei-os deprimidos e 
silenciosos, sem o desejo de servir o Senhor. O sofrimento deles 
também teve um grande efeito sobre mim”.

Darya, juntamente com Saman* (que havia compartilhado a 
palavra com ela e sido presa pouco tempo depois, como 
contamos ontem), foi convidada a se juntar ao programa de 
aconselhamento pós-trauma para ex-prisioneiros organizado 
pela Portas Abertas. “Por si só o convite já nos encorajou. 
Apenas o fato de que alguém estava pensando em nós e queria 
cuidar de nós já foi suficiente”, diz.

Ela é grata pelos benefícios que o aconselhamento trouxe para 
sua vida, dizendo: “É tão bom ver meus companheiros da igreja 
aqui. Eu vejo como eles estão revigorados e como a fé está 
melhorando. A minha também”. Ore para que haja mais 
testemunhos como esse, de cristãos perseguidos e presos no Irã 
recebendo a cura e o renovo do Senhor.

*Nomes alterados por segurança.

FEV/2018 (Portas Abertas) 

membros.

Quando são presos, são submetidos a interrogatórios difíceis de 
suportar, tanto física quanto emocionalmente. Não é incomum 
os interrogadores ameaçarem ferir membros de suas famílias ou 
espalhar mentiras sobre o bem-estar dos presos. Durante o 
interrogatório, os cristãos são frequentemente mantidos em cela 
solitária. Eles precisam passar dias inteiros em uma pequena cela 
sem qualquer contato com o mundo exterior. Essa forma de 
bloqueio é vista como tortura emocional.

Recentemente, muitos cristãos iranianos receberam sentenças 
de 8 a 10 anos de prisão. Durante esse período, compartilham a 
cela com outros detentos, alguns dos quais também são 
prisioneiros de consciência, mas a maioria deles são criminosos. 
A violência é comum dentro dessas prisões.

A luta dos cristãos perseguidos que foram presos pela fé não 
acaba quando são libertados, pois muitos expressam sinais de 
trauma. Não somente eles, mas os filhos e familiares também 
podem sofrer traumas. Além dos efeitos psicológicos e físicos da 
prisão, a fé desses cristãos também pode ser gravemente 
prejudicada, assim como o desejo de servir o Senhor. Muitas 
vezes nossos irmãos se sentem esquecidos.

Pedidos de oração:

Clame a Deus pela vida de tantos cristãos iranianos que estão 
presos. Que sejam renovados e fortalecidos pela ação do Espírito 
Santo.

Ore para que após a libertação, todos tenham acesso ao 
aconselhamento pós-trauma, assim como a família.

Interceda pela Igreja Perseguida no Irã, para que fique firme, 
mesmo enfrentando prisões e injustiças. 

Efeitos da prisão sobre os cristãos perseguidos

Apesar de não ter sido presa, Darya* enfrentou lutas ao ver 
grande parte da igreja reclusa e perdendo as esperanças

Muitos cristãos perseguidos já começam a ser perseguidos logo 
no começo de sua conversão (Foto representativa por razões de 
segurança)

Darya é uma jovem que foi evangelizada por um grupo de 
cristãos em sua cidade. Assim que se converteu, ela começou a 
participar da evangelização e plantação de igrejas. Quando a 
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Um dia, um bezerro precisou atravessar a floresta virgem para 
voltar a seu pasto. Sendo animal irracional, abriu uma trilha 
tortuosa, cheia de curvas, subindo e descendo colinas. No dia 
seguinte, um cão que passava por ali, usou essa mesma trilha 
torta para atravessar a floresta. Depois foi a vez de um carneiro, 
líder de um rebanho, que fez seus companheiros seguirem pela 
trilha torta.

Mais tarde, os homens começaram a usar esse caminho: 
entravam e saíam, viravam à direita, à esquerda, abaixando-se, 
desviando-se de obstáculos, reclamando e praguejando, até 
com um pouco de razão. Mas não faziam nada para mudar a 
trilha.

Depois de tanto uso, a trilha acabou virando uma estradinha 
onde os pobres animais se cansavam sob cargas pesadas, sendo 
obrigados a percorrer em três horas uma distância que poderia 
ser vencida em, no máximo, uma hora, caso a trilha não tivesse 
sido aberta por um bezerro.

Muitos anos se passaram e a estradinha tornou-se a rua 
principal de um vilarejo, e posteriormente a avenida principal 
de uma cidade.

Logo, a avenida transformou-se no centro de uma grande 
metrópole, e por ela passaram a transitar diariamente milhares 
de pessoas, seguindo a mesma trilha torta feita pelo bezerro 
centenas de anos antes.

Os homens têm a tendência de seguir como cegos por trilhas 
feitas por pessoas inexperientes, e se esforçam de sol a sol a 
repetir o que os outros já fizeram.

Contudo, a velha e sábia floresta ria daquelas pessoas que 
percorriam aquela trilha, como se fosse um caminho único, sem 

Informativo 690 - 11 de fevereiro de 2018

Como está o seu coração?

Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas siga sempre o 
bem, tanto uns para com os outros como para com todos. 
Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, 
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 
Não extingais o Espírito. 1Ts. 5.15 ao 19

Não permita que ninguém limite seu espaço, diminua seu valor, 
roube seus sonhos, tire sua felicidade, estreite seu caminho e 
nem te impeça de avançar.

Não permita que o barulho ao seu redor seja mais alto que a voz 
de Deus ao seu coração.

Conserve o bem que você tem dentro de você. Esqueça o que dói. 
Perdoe os que te feriram, curta e desfrute ao máximo dos que te 

se atrever a mudá-lo.

Muitas vezes nos chamam de ousados, chatos, cri-cri, metidos, 
pois temos ousado por caminhos novos, pois quando nos falam 
que devemos seguir aquele caminho pois todos estão indo por ali 
e não sentimos paz no coração , buscamos a resposta do alto , os 
conselhos de Deus e através dEle, por Ele e com Ele à nossa 
frente seguimos novos desafios. Sempre digo que não devemos 
ser cordeiros de homens, mas cordeiros de Deus.

A propósito, qual é o seu caminho? Você serve a quem?

"Que a minha vida o meu trabalho sejam para a honra e glória de 
DEUS, que demonstrou seu amor por nós por meio de Jesus 
Cristo; a Ele seja o louvor, a honra, a glória, a soberania e o poder 
hoje e para todo sempre”.

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

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

Domingo – Jeremias 28, 29 e 30 

Período atual:
Trigésima quinta semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

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
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SEJA BEM-
VINDO

SOBRE A AGENDA
DE GABINETES 

PARA AGENDAR HORÁRIO
PROCURAR DIRETAMENTE
A PASTORA ANA CLÁUDIA
QUE PASSARÁ A AGENDAR

OS GABINETES COM O
PASTOR PAULO.

O CAMINHO



amam. Uma pessoa feliz não tem tudo de melhor, mas ela torna 
tudo melhor. 

Precisamos conservar nossa alma e todo nosso interior livre para 
receber do Senhor a porção certa para nosso crescimento, pois o 
ódio, o rancor e as mágoas nos impedem de receber na medida 
em que precisamos.

Exortação à santidade. Vários preceitos: Portanto, tornai a 
levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei 
veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se 
não desvie inteiramente; antes, seja sarado. Segui a paz com 
todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo 
cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que 
nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela 
muitos se contaminem. Hb.12.12 ao 15

HISTÓRIA DA PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS (Parte 01)

Desde o triste dia em que Caim se levantou contra seu irmão e o 
matou, a perseguição tem se espalhado sobre a Terra. Do ponto 
de vista espiritual, os ataques são ainda anteriores aos eventos do 
Jardim do Éden, remontando ao tempo em que o orgulho de 
Satanás o fez desejar ser igual a Deus. Nos dias de hoje, a batalha 
histórica entre o bem e o mal continua de maneira incessante e a 
injustiça se acumula, muitas vezes chocando qualquer 
observador da perseguição ao cristianismo.¹

DEZENOVE SÉCULOS DE PERSEGUIÇÃO

Para antever nosso futuro, primeiro é necessário compreender 
nosso passado. A perseguição, como temos visto, nunca se 
afastou da igreja. Certamente, para os que viveram durante as 
primeiras ondas de perseguição que varreram a história 
eclesiástica, ser perseguido parecia fazer parte normal da vida 
cristã. De fato, a perseguição tem acompanhado a história da 
igreja, mas ela vem e vai como o movimento das ondas do mar. 
Os períodos de “tolerância” foram conseguidos a duras penas, 
seguidos inevitavelmente por novos ataques, tanto por forças de 
fora da igreja ou, tragicamente, de dentro dela própria. Nós, no 
Ocidente, no início do terceiro milênio, temos desfrutado de um 
longo período de liberdade religiosa. A história, no entanto, nos 
ensina que não há garantia de que essa liberdade continue. 

visigodos, ostrogodos, francos, lombardos e anglo-saxões, 
continuaram a enfrentar perseguições.

OS BÁRBAROS E O ISLAMISMO

O historiador norte-americano Kenneth Latourette (1884-
1968) chamou o período entre 500 d.C. e 1500 d.C. de “os mil 
anos de incerteza”. Durante esses dez séculos, o cristianismo 
enfrentou dois inimigos poderosos e ameaçadores que trariam 
dor e sofrimento a muitos. A luta era contra os bárbaros e o 
islamismo. O primeiro inimigo, os bárbaros, seria finalmente 
superado com dor e sofrimento, alcançando-se o triunfo do 
evangelho. Já a perseguição islâmica foi diferente. Em poucos 
anos, a igreja seria destruída no Norte da África e subjugada no 
Oriente Médio, vendo sua própria existência ser ameaçada. 
Durante o período chamado pelos historiadores de Idade das 
Trevas, tribos bárbaras varreram o continente eurasiano em 
direção ao oeste, vindas dos campos e desertos da Ásia Central, 
região conhecida como o “berço” das nações. Os bárbaros 
enterraram todos os vestígios do Império Romano e 
expulsaram os moradores nativos para as montanhas. A parte 
estimulante e inspiradora dessa história é que a igreja despertou 
para o desafio e enviou missionários, como Columba de Iona 
(521-597, monge irlandês que reintroduziu o cristianismo entre 
os pictos, na Escócia) e Bonifácio (672-754 ou 755, conhecido 
como Apóstolo dos Germanos), para ganharem os bárbaros 
para Cristo. Foi um trabalho difícil e demorado, e a perseguição 
nunca esteve ausente. “Cada rebelião do povo era 
acompanhada pelo ressurgimento do paganismo, e a longa 
história de martírio e de massacres lança um brilho fúnebre ao 
processo pelo qual os saxões foram finalmente convertidos”, 
comenta o historiador Stephen Neil (1900-1984). Enquanto o 
sofrimento e a morte eram parte do “preço” para se alcançar os 
pagãos com o evangelho, a perseguição era o preço da própria 
sobrevivência da igreja sob o domínio islâmico. Nos cem anos 
que se seguiram à morte de Maomé, seus seguidores levaram 
suas crenças até o coração da cristandade, alcançando 
Jerusalém (638 d.C.), Cesareia (640 d.C.) e Cartago (697 d.C.). 
Por volta de 715 d.C., a maior parte da Espanha havia caído 
perante os muçulmanos, que só conheceriam a derrota no ano 
de 732 d.C., quando foram batidos por Carlos Martel em Tours, 
na França. Para as igrejas que sobreviveram, as consequências 
das conquistas muçulmanas foram treze séculos de escravidão, 
a redução dos cristãos à condição de cidadãos de segunda 
categoria, a humilhação e a perseguição institucionalizada. Ser 
cristão e viver sob domínio islâmico naquela época significava 
ter de pagar uma taxa per capita e ver os filhos serem levados 
pelo imperador árabe.

Acompanhe a história por capítulos:

A ONDA ROMANA

Durante 300 anos, a igreja no Império Romano sofreu inúmeras 
ondas de perseguição e opressão, até o imperador Constantino 
decidir adotar o cristianismo como religião oficial no ano de 313 
d.C. Os primeiros dias de sofrimento foram esporádicos e 
localizados, mas, depois do incêndio de Roma no ano 64 d.C., o 
imperador Nero fez dos cristãos o bode expiatório para a 
tragédia, e a opressão se espalhou. Aqueles que professavam o 
cristianismo eram torturados e queimados. Era o começo da 
perseguição por todo o Império, que acabou por alcançar a igreja 
em todos os cantos. Como consequência, grande parte do Novo 
Testamento foi escrito na prisão. No século 2, o autor anônimo 
da Carta a Diogneto² mostrava a perseguição como parte integral 
da experiência cristã. Ele escreveu, referindo-se aos cristãos, que 
eles “amam a todos, mas são perseguidos por todos. São 
desconhecidos e condenados, recebem a pena de morte e 
ganham a vida”. A igreja primitiva teve um rápido crescimento e 
sofreu repetidos períodos de perseguição. “Se o rio Tigre chega 
às paredes, se o rio Nilo não cobre os campos, se o céu não se 
move ou se a terra o faz, se há fome, se há praga, o brado é rápido: 
'Os cristãos aos leões!'”, escreveu Tertuliano³ a respeito dos 
cristãos, pois eram apontados como culpados por tudo o que 
acontecia de errado no Império Romano. Em 250 d.C., durante a 
mais violenta perseguição que a igreja já enfrentara, o imperador 
determinou que todos os cidadãos fizessem sacrifícios aos 
deuses romanos. Eram entregues certificados aos que 
obedeciam; os que não o faziam, eram presos ou executados. Já 
em 303 d.C., o imperador romano Diocleciano ordenou a 
destruição de todas as igrejas, o confisco dos livros cristãos, a 
demissão de todos os cristãos do exército e do governo e a prisão 
do clero. Durante esse mesmo período, Eusébio relatou casos de 
muitas cidades cristãs que foram arrasadas na Ásia Menor. Essa 
é considerada a última e “Grande Perseguição”, talvez a mais 
sangrenta aos cristãos no Império Romano. Não só a perseguição 
era considerada um elemento comum da vida cristã, como 
também aqueles que davam suas vidas por amor a Cristo eram 
tidos em alta estima. Finalmente, a liberdade foi obtida pelo 
derramamento do sangue dos mártires. Constantino reverteu o 
quadro, colocando a igreja no centro do Império. Uma paz 
incerta reinou no período que se seguiu. Durante quase 200 anos, 
a ordem do dia era constituída de certa tolerância, pelo menos 
dentro das fronteiras da “civilização”. Os fiéis missionários que 
se atreveram a levar o evangelho às tribos bárbaras fora do 
mundo “civilizado” – isto é, fora do Império Romano –, os 
principais povos germânicos, como os hunos, vândalos, 
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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.
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?

- 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. 

Informativo 691 - 18 de fevereiro de 2018

O povo que se curvar diante de Jesus, nunca se curvará 
diante de nada.

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.”
2Cr.7.12 "E o SENHOR apareceu de noite a Salomão e disse-
lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de 
sacrifício.»

Pode-se definir a intercessão como uma oração de 
quebrantamento e reverente. É quando a alma se derrama na 
presença do Senhor, 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 de intervenção, pois ele ora 
envolvido emocionalmente com o problema que seu povo estava 
passando e assim, entra na presença do Senhor a favor da 
restauração de Jerusalém e de todo o povo de Israel. A Bíblia nos 

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 (ver I Sam. 16:7). 
Não é surpreendente, portanto, que condenemos a nós mesmos 
quando julgamos os outros em questões nas quais não somos 
competentes.

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Jeremias 31, 32 e 33
3ª feira – Jeremias 34, 35 e 36  
4ª feira – Jeremias 37, 38 e 39
5ª feira – Jeremias 40, 41 e 42
6ª feira – Jeremias 43, 44 e 45
Sábado – Jeremias 46, 47 e 48 

Domingo – Jeremias 49, 50, 51 e 52 

Período atual:
Trigésima sexta semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

Rua Duarte da Costa 374,
bairro Guarani, Cabo Frio RJ

www.amaivos.org
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JULGAMENTOS HUMANOS



fala da intercessão de Cristo e do Espírito Santo, e de numerosos 
santos, homens e mulheres do antigo e do novo conserto.

Amados discípulos, quem ora não se curvará e nem sucumbirá 
diante dos problemas.

Estaremos iniciando esse projeto de levar todos os amaivinos a 
uma vida de intensa oração e submissão ao Senhor.  Venha fazer 
parte deste projeto e ser um vencedor!

Jesus, no seu ministério terreno, orava pelos perdidos, os quais 
Ele viera buscar e salvar (Lc19.10). Chorou, quebrantado, por 
causa da indiferença da cidade de Jerusalém (Lc 19.41). Orava 
pelos seus discípulos, tanto individualmente  (Lc 22.32) como 
pelo grupo todo (Jo 17.6-26).

HISTÓRIA DA PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS (Parte 02)

A IGREJA INSTITUCIONALIZADA

O cristianismo havia acabado de alcançar os limites da Europa, 
no final do primeiro milênio, quando algo novo começou a agitar 
aquilo em que se havia transformado a igreja institucionalizada, 
com sede em Roma. Em vários lugares, pessoas insatisfeitas 
com a religião oficialmente estabelecida começaram a buscar 
uma nova espiritualidade. Esses movimentos acabariam 
levando à Reforma e a uma nova onda de perseguição que, 
nascida dentro da própria igreja, duraria quase 500 anos. Era o 
começo de uma luta que tornaria a perseguição parte da 
experiência cristã, como nos primeiros 300 anos de existência da 
igreja. A reação do papado em relação a todos os novos 
movimentos foi rigorosa e inevitável. No século 12, os 
valdenses4 foram perseguidos e excomungados. Em 1415, o 
reformador religioso John Huss (1369-1415) foi morto na 
fogueira. Em 1498, Giralamo Savonarola (1452-1498) foi 
martirizado, um padre dominicano que pedia reformas na igreja 
católica. No início do século 16, a reforma de Lutero começou 
um movimento de renovação espiritual que tornaria novamente 
a perseguição e o martírio uma parte comum do preço do 
compromisso espiritual. Quarenta anos após Lutero ter fixado 
suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, John Foxe 
publicou O livro dos mártires, uma das publicações mais 
influentes a aparecer na Inglaterra ao longo de um período de 
200 anos. Na era elizabetana (período entre 1558 a 1603), toda 

A Escola de Servos é um curso de capacitação para servos na 
obra de Deus e surge para alinhar toda Comunidade Amai-vos 
com o verdadeiro comprometimento e excelência para com as 
coisas Dele. 

Esperamos que todos os obreiros de Deus estejam de fato 
servindo-O naquilo que foram vocacionados por Ele para fazer, 
e as façam empenhados com zelo como agentes de Deus para 
termos um igreja crescendo unida em Cristo Jesus, e aliançada 
com a mesma Missão. 

A Escola de Servos deseja qualificar os obreiros de Deus 
oferecendo ferramentas básicas para o bom desempenho do 
serviço a Deus na Comunidade Amai-vos. 

Os seguintes temas serão abordados durante o curso:

- A Comunidade Amai-vos
- O Servo e seu ministério
- O Servo e seu relacionamento com Deus
- O caráter do Servo
- O Servo e sua família
- O Servo e a sociedade
- O Servo e a sua igreja local

O envolvimento de todos os obreiros com esse curso é a 
principal ferramenta para o sucesso das nossas metas de 
crescimento espiritual como comunidade. Dedique-se de 
coração. 

Esperamos você.

casa tinha a Versão Autorizada da Bíblia e um exemplar da obra de 
Foxe. Foxe documentou a vida dos que haviam sido perseguidos e 
morrido por sua crença ao longo dos anos, como precursores da 
Reforma Protestante: Wycliffe e Huss, Jerônimo de Praga, 
Tyndale e John Hooper, Ridley, Latimer e Cranmer. A 
popularidade do livro é uma prova de que a perseguição era parte 
do preço que muitos cristãos esperavam pagar por sua fé naqueles 
tempos tumultuados. A história ainda apresenta a nós vários 
outros exemplos de intolerância à religião cristã. Na Europa 
continental, os anabatistas – que desenvolveram ideias tidas 
radicais tanto de ordem religiosa quanto social – tiveram seus 
próprios mártires e sofreram 25 anos de amarga perseguição. Na 
Inglaterra, os cristãos puritanos5 tiveram de deixar o país no 
século 17 em busca de liberdade religiosa nas colônias norte-
americanas. Na França, dez mil protestantes franceses foram 
massacrados na noite de São Bartolomeu e, mesmo após o Edito 
de Nantes – decreto promulgado em 1598 pelo rei Henrique 4 que 
concedia liberdade religiosa aos protestantes –, os huguenotes6 
continuariam a ser perseguidos. Jean Crespin (1520-1572), um 
advogado, registrou a realidade enfrentada pelos protestantes 
franceses em seu livro The Martyrologe, um testemunho do 
sofrimento dos huguenotes e dos valdenses, assim como da 
condenação de centenas de cristãos às galés, navios movidos a 
remos.

UMA NOVA TOLERÂNCIA

Durante cerca de 300 anos, os cristãos reformados (e, em certo 
grau, os católicos em países protestantes) sofreram violenta 
perseguição. Uma nova tolerância finalmente se instalou na 
Inglaterra e na Holanda no final do século 18, enquanto no 
restante da Europa isso aconteceu no final do século 17. Cansada 
das sangrentas guerras religiosas e inspirada pelo pensamento 
“iluminista”, de que a religião deveria ser separada da vida 
cotidiana, a perseguição aberta acabou no Oeste da Europa e na 
América do Norte (apesar de continuar havendo uma certa 
discriminação contra os protestantes nos países católicos). No 
final do século 19, impérios “cristãos” europeus encontravam-se 
espalhados pelo mundo. Sob o manto protetor dos poderes 
coloniais, aquele havia sido o século da grande missão, e igrejas 
haviam sido plantadas nas nações recém-colonizadas. A igreja 
acreditava que podia alcançar o mundo antes do início do século 
20. A perseguição era esporádica, e os que sofriam eram os nativos 
convertidos. Até Samuel Zwemer (1867-1952), um importante 
missionário norte-americano que atuava no mundo muçulmano, 
acreditava que era apenas uma questão de tempo para que os 
muçulmanos fossem alcançados para Cristo. De alguma forma, a 
igreja ocidental esqueceu que a perseguição existia.

Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois 
espirituais, corrigi-o, com o espírito de brandura; e guarda-te 
para que não sejas também tentado. Gl. 6:1.

Walter B. Knight, autor de um livro de ilustrações, relata que 
certo membro de igreja cometeu grave pecado, tendo tocado ao 
pastor o dever de lidar com o problema. Levou-o à comissão da 
igreja. Todos concordaram com o fato de que o pecado era 
hediondo. Uma irmã da comissão, furiosa, disse que aquele era 
um tipo de pecado do qual ela jamais seria culpada. Todos os 
outros membros da comissão, com exceção de um, 
concordaram com ela: ninguém seria apanhado cometendo 
aquele pecado específico. O membro que foi exceção declarou 
que, se tivesse sido tentado, poderia ter caído mais baixo ainda.

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

“Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como 
foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu 

dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e, acima das estrelas 
de Deus, exaltarei o meu trono, e, no monte da congregação, 

me assentarei, da banda dos lados do Norte. Subirei acima 
das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo”

 Is.14:12-14

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

Destruição, maldade e desrespeito. Como vencer tudo isso?

lo à comunhão da igreja e aceitação do Senhor."

Quando lemos Gálatas 6:1, torna-se evidente que com 
demasiada freqüência, em nosso trato com pecadores, deixamos 
de seguir o princípio e manifestar o espírito requerido pelo texto. 
"Mas", poderia objetar alguém, "como é que uma pessoa pode 
reprovar o pecado se admite que poderia ter feito coisa pior 
ainda? Uma pessoa deve pelo menos estar acima daquele pecado 
em particular; caso contrário, não tem autoridade moral."

Isso pode ser verdade, mas abordar um pecador com essa atitude 
"sou-mais-santo-que-você" (Is. 65:5) vai apenas afastá-lo para 
mais longe ainda. Se já houve alguém que teve o direito de tratar 
pecadores com tal espírito, essa pessoa foi Jesus, que nunca 
pecou. E o curioso é que Ele jamais usou essa abordagem! (Jo. 
8:3-11.).

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Lamentações 01 e 02
3ª feira – Lamentações 03, 04 e 05  

4ª feira – Ezequiel 01, 02 e 03
5ª feira – Ezequiel 04, 05 e 06 
6ª feira – Ezequiel 07, 08 e 09 
Sábado – Ezequiel 10, 11 e 12  

Domingo – Ezequiel 13, 14 e 15 

Período atual:
Trigésima sétima semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

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

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

SEJA BEM-
VINDO

SOBRE A AGENDA
DE GABINETES 

PARA AGENDAR HORÁRIO
PROCURAR DIRETAMENTE
A PASTORA ANA CLÁUDIA
QUE PASSARÁ A AGENDAR

OS GABINETES COM O
PASTOR PAULO.

TRATANDO O PECADOR



“Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, 
poderosas em Deus, para destruição das fortalezas; 

destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o 
conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à 

obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda 
desobediência, quando for cumprida a vossa obediência”

2 Coríntios 10:4 ao 6.

De todas as armas, a mais poderosa é o nome de Jesus. Porém, 
precisamos ter o tempo todo consciência de que estamos em 
guerra e da importância de estar em Jesus, com uma vida 
compromissada com o Reino de Deus.

Alvos que o diabo gosta de atacar: Coração e Mente.

Satanás vai tentar destruir todas as suas fontes de alegria e prazer 
e depois vai tentar instalar em você o medo, insegurança, 
dúvidas, complexo de inferioridade, abandono, rejeição e tudo 
que ele puder para tirar seu prazer de viver. Ele quer te levar à 
morte espiritual e à destruição completa da vida, mas Deus nos 
deixou o capacete da salvação, que é Jesus, vinte quatro horas 
em nossa mente; a couraça da justiça, que é um coração cheio do 
Espírito Santo e da palavra de Deus; o escudo da fé para apagar 
os dardos inflamados do maligno. Assim, se você tiver Jesus em 
sua mente, o diabo nunca poderá penetrar em sua mente e te 
abater você. Se você estiver cheio do Espírito e tiver a fé como 
escudo, o inimigo não poderá te atingir com os dardos 
inflamados. Agora, com Jesus na mente e cheio do Espírito, 
teremos poder e autoridade para destruir os principados, 
potestades e tudo no poder do nome de Jesus.

HISTÓRIA DA PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS

O SÉCULO 20: COMUNISMO E NACIONALISMO

Cem anos de relativa paz acabaram de repente para a igreja nos 
primórdios do século 20. Apesar da alegação de alguns, não há 
certeza de que esse tenha sido o século em que os cristãos mais 
sofreram perseguições, mas dois fatores foram responsáveis 
pela grande onda de perseguição que ocorreu nele. O primeiro 
foi o nascimento de uma nova doutrina ateísta – o comunismo – 
parecida com o cristianismo e o islamismo em sua visão de 

dentro das denominações. O mesmo é válido para o islamismo. 
Jacques Ellul (1912-1994), teólogo e um dos líderes da 
resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, 
mostrou como muitos intelectuais franceses tiveram a 
tendência de considerar os muçulmanos como um “povo 
oprimido”, colocando a cultura islâmica e a tolerância em um 
pedestal, encarando com descrédito as alegações de crueldade 
contra mulheres e não seguidores da religião muçulmana. Em 
segundo lugar, a perseguição contrariava os princípios dos que 
acreditavam em um evangelho triunfante, que prometia cura e 
saúde como parte do pacote da mensagem evangelística aqui na 
Terra. O chamado “evangelho da prosperidade” não podia soar 
verdadeiro se alguém falasse sobre cristãos na prisão ou sobre 
pessoas que sofriam com a pobreza e a discriminação por 
colocarem Jesus em primeiro lugar em suas vidas. Em terceiro 
lugar, havia uma reação contra a Guerra Fria e uma suspeita de 
que os missionários ocidentais eram manipulados pela CIA – a 
agência de inteligência civil dos Estados Unidos. Da mesma 
forma, também havia resistência por parte da igreja livre em 
acreditar que membros da KGB – a principal organização de 
serviços secretos da ex-União Soviética – se infiltrassem na 
Igreja Perseguida. Excesso de simplicidade e, talvez, exagero 
de algumas missões e de cristãos “não registrados” (membros 
da igreja não oficial, sem apoio do governo) somente 
alimentaram o clima de desconfiança. Finalmente, a 
desinformação e a bem-sucedida divisão das igrejas dos países 
comunistas em “registradas” e “não registradas” garantiram 
um fluxo constante de visitantes ocidentais para contemplar a 
“liberdade” das igrejas na ex-União Soviética. A tática de 
“dividir para controlar” foi aplicada com sucesso à igreja 
ocidental pelos governos comunistas. Missões e organizações 
ocidentais que quisessem ter um ministério “oficial” nos países 
comunistas eram obrigadas a recitar a propaganda oficial. É 
estranho que a “redescoberta” da Igreja Perseguida tanto pelas 
principais denominações evangélicas como pelas igrejas 
tradicionais aconteceu quase em seguida à abertura das 
fronteiras do Leste Europeu depois da queda do Muro de 
Berlim. Ondas de visitantes ocidentais na Romênia e na Rússia, 
em 1989 e 1990, ouviram, pela primeira vez, a realidade da 
perseguição da boca dos cristãos que estavam visitando. Eles 
tiveram sua própria perestroika (palavra russa para 
reestruturação) ao reorganizar suas concepções e admitir a 
realidade do que vinha acontecendo lá durante anos. É uma 
triste acusação o fato de que boa parte da cristandade ocidental 
tenha precisado ver a queda do comunismo para finalmente 
reconhecer a realidade da perseguição na esfera dos países 
dominados por essa ideologia. Isso significou um atraso de 70 
anos no serviço à Igreja Perseguida.

alcançar o mundo. Desde a Revolução Bolchevista de São 
Petersburgo, em 1917, a igreja foi a primeira a ser perseguida 
onde quer que o comunismo fincasse o pé. A rapidez de suas 
conquistas e o grau de opressão da igreja tornou sua violência 
comparável à atuação dos exércitos árabes do século 7. Durante os 
70 anos em que viveram sob a influência de Moscou (e ainda hoje 
em países “comunistas” como a China, a Coreia do Norte, o 
Vietnã e Cuba), os cristãos têm sofrido discriminação, tortura, 
violência, prisão e assassinato por causa de sua fé. O segundo 
fator foi o novo “nacionalismo” e o fim dos impérios coloniais a 
partir do término da Segunda Guerra. Quando as nações se 
libertaram da opressão colonial, colocaram uma nova ênfase em 
sua cultura e religião originais. As nações recém-libertas primeiro 
se voltaram para o marxismo como modelo econômico, o que 
provou ser um terrível erro. O imenso fracasso do socialismo em 
dar-lhes o crescimento econômico e a independência pela qual 
ansiavam e de que precisavam foi, por sua vez, campo propício 
para o surgimento do extremismo religioso. O cristianismo era 
visto como uma importação do Ocidente, e as igrejas implantadas 
pelos missionários eram consideradas herança indesejável do 
colonialismo. Acompanhe a história nos capítulos seguintes:

O ESTRANHO SILÊNCIO DA IGREJA OCIDENTAL

A tragédia do século 20 é que, enquanto a igreja fora dos Estados 
Unidos e da Europa Ocidental começa a experimentar essa nova 
contenda, que resulta em violência e derramamento de sangue, os 
cristãos ocidentais permanecem estranhamente silenciosos. A 
perseguição da igreja foi, quando muito, reconhecida 
superficialmente, e pouco foi feito para levantar a voz pelos que 
estavam na prisão e sofrendo em razão de sua fé. Em 1975, dois 
cristãos ortodoxos soviéticos, Gleb Yakunin e Lev Regelson, 
escreveram para o Conselho Mundial de Igrejas (CMI), que 
organizava sua 5ª Assembleia em Nairóbi, lamentando que “o 
assunto da perseguição religiosa deixava de ocupar o lugar que 
merecia”. O CMI, incoerentemente, se recusava a discutir a 
perseguição da igreja nos países comunistas, enquanto levantava 
a voz para falar sobre os direitos humanos em outras partes do 
mundo. Muitos cristãos no mundo comunista também se sentiram 
traídos quando Billy Graham e outros evangélicos se recusaram a 
defender sua causa quando visitavam seus países.Houve poucas 
vozes que defenderam a Igreja Perseguida, como o Irmão André, 
Richard Wurmbrand, Michael Bordeaux e outros. No entanto, 
eles foram vozes no deserto. No entanto, por que o silêncio? O que 
poderia explicar a desatenção e a despreocupação da igreja 
ocidental? Em primeiro lugar, havia uma simpatia intelectual pelo 
socialismo entre muitos clérigos, o que facilitou erros de 
informação e permitiu que agentes influentes corressem soltos 

Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal; pelo 
contrário, segui sempre o bem, entre vós, e para com todos. I Ts. 
5:15.

Certo dia, um oficial do exército bateu num jovem soldado que 
era conhecido por praticar artes marciais. O golpe era 
injustificado, mas os regulamentos militares proibiam o revide; 
além disso, o jovem era cristão.

- O senhor ainda vai se arrepender disso - comentou o soldado 
com um sorriso.

Tempos depois, a companhia daquele soldado estava envolvida 
numa feroz batalha, quando ele viu um oficial ferido tentando 
desesperadamente arrastar-se de volta para a trincheira. O 
jovem soldado reconheceu-o como o oficial que o havia 
golpeado. Arriscando a própria vida, foi em auxílio do homem 
ferido e ajudou-o a ir a um posto de primeiros socorros.

Enquanto o oficial jazia deitado no chão, esperando que os 
médicos o atendessem, tomou a mão do soldado, gaguejou um 
pedido de desculpas e expressou-lhe gratidão. Apertando a mão 
do oficial, o jovem soldado deu uma risadinha amigável e disse: 
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QUEBRANDO PRISÕES ANTIGAS

“E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava 
ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 

dezoito anos; e andava curvada e não podia de modo algum 
endireitar-se. E, vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: 
Mulher, estás livre da tua enfermidade.” ― Lc. 13:10―12

Jesus sabia do espírito maligno que estava sobre ela, mas 
também viu seu estado, sua dor e seu sofrimento. O amor Dele 
não poderia deixar aquela mulher prisioneira do diabo.

“E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava 
a Deus.” ― Lc. 13:13

A cura foi imediata!

- Eu tinha certeza de que algum dia o senhor se arrependeria.

Dali em diante, os dois tornaram-se os melhores amigos.

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

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Ezequiel 16, 17 e 18
3ª feira – Ezequiel 19, 20 e 21  
4ª feira – Ezequiel 22, 23 e 24
5ª feira – Ezequiel 25, 26 e 27 
6ª feira – Ezequiel 28, 29 e 30 
Sábado – Ezequiel 31, 32 e 33  

Domingo – Ezequiel 34, 35 e 36 

Período atual:
Trigésima oitava semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

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
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VINDO

NOBRE VINGANÇA



Áreas que satanás pode aprisionar: Passado, enfermidades e 
emoções onde a carne prevalece sobre sentimentos.

Aquela mulher estava encurvada e não conseguia olhar em 
direção ao Senhor. O inimigo não vai deixar alguém 
aprisionado olhar para céu para contemplar a grandeza de 
Deus, Sua bondade, Seu amor e Suas intenções para conosco. 
Apesar de ela estar na casa de Deus, ela já não conseguia mais 
ter fé, pois vivia oprimida e cheia de preocupações. 

Mas uma ação direta da vontade de Jesus a libertou e curou. 
Ela não precisou fazer nada, só estar no lugar certo: onde 
Jesus estava.

O que satanás faz com uma pessoa?

“E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos 
sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua 
morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia 
alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com 
grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, 
e os grilhões, em migalhas, e ninguém o podia amansar. E 
andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e 
pelos sepulcros e ferindo-se com pedras.  ( não é pelo poder da 
ação humana que uma vitima do diabo poderá se libertar).” ― 
Mc. 5:2―5

 A mulher estava há dezoito anos prisioneira. Ninguém podia 
libertá-la, mas Jesus o fez.

 Enquanto Jesus não entra no caso, todo e qualquer esforço 
humano vai falhar.

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

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

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

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

valor inestimável. Os cristãos ocidentais não podem mais 
esperar desfrutar impunemente os privilégios da liberdade 
como no passado. Nos anos vindouros, a liberdade religiosa 
será, sem dúvida, um desafio.

A VIAGEM AO NOVO MILÊNIO

No fim do século passado, o comunismo russo entrou em 
colapso e o Muro de Berlim caiu. Muitos dos antigos desafios 
da Igreja Perseguida foram conquistados e muitos de seus 
objetivos impossíveis, alcançados. Mas agora, de longe, o 
nosso maior desafio está à frente de nós: o islamismo.
Hoje em dia, o islamismo é a religião que cresce mais 
rapidamente do que qualquer outra em diferentes partes do 
mundo, inclusive nos Estados Unidos.7 Segundo o Irmão 
André, há uma explicação para isso, pois há muito o que 
admirar no islã: parte de seu sucesso é o apoio oferecido à 
comunidade, que afirma ser a resposta para os problemas 
econômicos e sociais; o islã promove uma vida saudável, com 
comunidades livres de drogas e álcool e centradas na oração, o 
que segura pais e chefes de família em casa. Irmão André alerta 
que dos milhões de muçulmanos em todo o mundo, a grande 
maioria não é de terroristas, mas é pacífica, com homens e 
mulheres focando em famílias trabalhadoras. A dificuldade em 
relação ao islamismo, segundo o Irmão André, está no 
segmento extremista do islã, com a demanda de seus líderes por 
obediência total. Nesse ponto, o islamismo tem muito em 
comum com o comunismo. Nas repúblicas da Ásia Central – 
que faziam parte da antiga União Soviética –, Turcomenistão, 
Uzbequistão, Cazaquistão, Tadjiquistão, Quirguistão, formas 
fundamentalistas do islã estão lutando pelo controle sobre a 
sociedade. No Afeganistão, elas já dominam. O efeito sobre a 
vida das pessoas dessas ditaduras teológicas que reivindicam o 
corpo, a alma e o espírito do indivíduo é o mesmo que no 
comunismo. Por isso, à medida que os fundamentalistas 
ganham poder, imediatamente começam a atacar os cristãos. O 
totalitarismo é mais completo se combinado à religião. Este 
texto é parte do livro Resistência cristã, de Johan Companjen, 
São Paulo, Missão Portas Abertas, 2002.

A DÉCADA DE 1990

Muitos analistas acreditam que durante a década de 1990 houve 
uma mudança de postura. A Associação Evangélica Mundial 
passou a considerar o problema da perseguição religiosa como 
uma prioridade, e a entrega do Prêmio da Liberdade Religiosa 
dessa organização ao Irmão André em 1997 é um testemunho 
disso. Organizações, como o serviço de informações da Portas 
Abertas, têm contribuído para despertar a consciência geral para a 
realidade da Igreja Perseguida ao redor do mundo. As missões têm 
dado ênfase especial em alcançar países da chamada janela 10/40 
– região que se estende desde o oeste da África até o leste da Ásia, 
entre os paralelos 10 e 40, ao norte do Equador. Pelo fato de a 
igreja nessa região ser a mais perseguida do mundo, a condição 
dos cristãos oprimidos tem sido bastante divulgada.

O PERIGO É IMINENTE

Durante quase 200 anos, o cristianismo ocidental levou uma vida 
protegida, livre de perseguição. Em lugares onde tem havido 
opressão – no Bloco Oriental e em países subdesenvolvidos 
economicamente –, os ocidentais têm sido pouco mais que 
espectadores interessados. Seria ingênuo, no entanto, esperar que 
as coisas continuem assim enquanto o Ocidente entra em uma 
nova era, na qual a cultura que garante a liberdade tem sido 
continuamente atingida. As nações ocidentais estão tentando lidar 
com a multirreligiosidade e o multiculturalismo. Como resultado, 
o conceito de “tolerância” tem sido valorizado, mas seu 
significado vem sendo sutilmente alterado. Tolerância, agora, 
exige negar que qualquer um tenha fé absoluta. O medo da 
expansão de seitas extremistas, especialmente na Europa 
continental, tem provocado uma reação contra todas as religiões 
minoritárias, que são vistas como seitas. Comissões 
parlamentares na Bélgica e na França rotularam as igrejas 
evangélicas de seitas em meados da década de 1990. É 
interessante notar que, enquanto a Corte Europeia de Direitos 
Humanos sustenta o direito do indivíduo de manter ou mudar de 
credo, o direito de “exercer proselitismo” é deixado aberto à 
interpretação dos diferentes países. O desafio para a igreja 
ocidental, no século 21, será não apenas continuar acordada para 
fortalecer a igreja ao redor do mundo – enquanto esta enfrenta 
novas ondas de perseguição –, mas também ficar atenta ao que 
está acontecendo em seu próprio quintal. Isso será uma tarefa de 
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Novamente ele sentiu que deveria ter virado na sétima rua. No 
retorno seguinte, ele virou e dirigiu-se pela sétima rua. Meio 
brincalhão, ele falou alto "Muito bem, Deus. Eu farei". Ele 
passou por algumas quadras quando de repente sentiu que devia 
parar. 

Ele brecou e olhou em volta. Era uma área misto de comércio e 
residência. Não era a melhor área, mas também não era a pior da 
vizinhança. Os estabelecimentos estavam fechados e a maioria 
das casas estavam escuras, como se as pessoas já tivessem ido 
dormir, exceto uma do outro lado que estava acesa. 

Novamente, ele sentiu algo, "Vá e dê o leite para as pessoas que 
estão naquela casa do outro lado da rua". O jovem olhou a casa. 
Ele começou a abrir a porta, mas voltou a sentar-se. "Senhor, 
isso é loucura." 

Como posso ir para uma casa estranha no meio da noite?". Mais 
uma vez, ele sentiu que deveria ir e dar o leite. 

Finalmente, ele abriu a porta, "Muito Bem, Deus, se é o Senhor, 
eu irei e entregarei o leite àquelas pessoas. Se o Senhor quer que 
eu pareça uma pessoa louca, muito bem. Eu quero ser 
obediente. Acho que isso vai contar para alguma coisa, 
contudo, se eles não responderem imediatamente, eu vou 
embora daqui". 

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? ". 

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 
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AS ORAÇÕES DE JESUS

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; e 7.25); João refere-se a Jesus como “um Advogado 
para com o Pai” (1Jo 2.1).

A intercessão de Cristo é essencial à nossa salvação.

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, 

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. 

Você tem 24h por dia, gasta com muitas coisas. Quanto tempo 
você leva para parar um pouquinho e ouvir Deus?

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Ezequiel 37, 38 e 39
3ª feira – Ezequiel 40, 41 e 42  
4ª feira – Ezequiel 43, 44 e 45
5ª feira – Ezequiel 46, 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:
Trigésima nona semana

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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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 Santo intercede dentro do crente, na 
terra.

A ALEGRIA DE PODER LER E ESCREVER

Como projetos de alfabetização melhoram a vida de cristãos no 
norte dos Camarões

Houve muita alegria em uma cidade no norte dos Camarões, 
onde a Portas Abertas distribuiu Bíblias para mais de 200 
homens e mulheres que concluíram o curso de alfabetização. 
Eles estão muito orgulhosos. Além de poder ler a Bíblia agora, 
eles são mais respeitados e também melhoraram a autoestima. 
Soma-se ainda o fato de que saber ler e escrever os ajuda a fazer 
negócios.

Maissa, uma cristã ex-muçulmana, explica que a vida para 
mulheres que, como ela, decidem deixar o islã e se converter ao 

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

Após a pregação ele saiu para um lanche com os amigos e eles 
discutiram a mensagem. De formas diversas eles falaram como 
Deus tinha conduzido suas vidas de maneiras diferentes. 
Era aproximadamente 10 horas quando o jovem começou a 
dirigir-se para casa. 

Sentado no seu carro, ele começou a pedir " Deus! Se ainda 
falas com as pessoas, fale comigo. Eu irei ouvi-lo. Farei tudo 
para obedecê-lo" .

Enquanto dirigia pela rua principal da cidade, ele teve um 
pensamento muito estranho: "Pare e compre um galão de leite". 
Ele balançou a cabeça e falou alto "Deus é o Senhor? ". Ele não 
obteve resposta e continuou dirigindo-se para casa. Porém, 
novamente, surgiu o pensamento "compre um galão de leite". 

O jovem pensou em Samuel e em como ele não reconheceu a 
voz de Deus, e como Samuel correu para Ele. "Muito bem, 
Deus! No caso de ser o Senhor, eu comprarei o leite". 

Isso não parece ser um teste de obediência muito difícil. Ele 
ainda poderia também usar o leite. O jovem parou, comprou o 
leite e reiniciou o caminho de casa. 

Quando ele passava pela sétima rua, novamente ele sentiu um 
pedido "Vire naquela rua". Isso é loucura, pensou e, passou 
direto pelo retorno. 

cristianismo, pode ser muito difícil. A família e os amigos deixam 
de ajudá-las, então elas ficam sozinhas para cuidar de si mesmas e 
dos filhos. Hoje comemora-se o Dia Internacional da Mulher, dia 
estabelecido justamente para lembrar o quanto as mulheres 
enfrentam vários tipos de desvantagens sociais em todas as 
culturas. Que seja um dia de orarmos para que mais mulheres ao 
redor do mundo sejam empoderadas para exercer seu papel, tendo 
a dignidade e direitos preservados.

Na comunidade de maioria muçulmana, Maissa enfrentava 
discriminação e maus tratos por não saber ler nem mesmo os 
preços na feira. “Por causa disso, eles me roubavam quando eu 
comprava comida, porque eu não conseguia identificar os 
números. Mas agora eles não podem me roubar mais. Eu consigo 
ler receitas e etiquetas de preços, eu conheço as notas de dinheiro e 
moedas”, testemunha a cristã perseguida.

APRENDENDO A LER, CRISTÃOS SÃO FORTALECIDOS E 
PODEM PASSAR A FÉ AOS FILHOS

Antes Maissa também não tinha uma Bíblia. Agora, pode ler a sua 
própria; não perfeitamente, mas lê. “Muito obrigada por me dar a 
palavra de Deus. Eu vou usá-la para aprender a ler ainda melhor, e 
vou ensinar meus filhos sobre a fé em Cristo”, diz a jovem 
senhora.

O pastor Maurice afirma que apenas oito pessoas de sua igreja 
sabiam ler. “Mas agora mais de 30 pessoas sabem. É claro que ler 
é muito importante para uma pessoa crescer na fé. Agora elas não 
precisam mais vir à igreja para aprender, pois podem ler sozinhas. 
E isso é o que os vejo fazer fervorosamente”, testemunha o pastor. 
Sua igreja foi um dos locais onde o treinamento foi dado, e contou 
com pessoas de outras igrejas da região também.

Agradeça a Deus pelos recursos para realizar esse treinamento. 
Ore para que esse investimento produza muitos frutos na vida dos 
cristãos. Interceda também para que conforme eles leem a Bíblia, 
conheçam a Cristo mais intimamente. Clame para que a 
alfabetização seja também um ganho socioeconômico para eles.

Juntos pela África

Na região norte dos Camarões, os cristãos são a minoria. Ensiná-
los a ler e escrever é parte dos projetos de desenvolvimento 
socioeconômico da Portas Abertas, através dos quais os 
participantes aprendem novas habilidades. No ano passado, mais 
de 200 adultos foram alfabetizados em francês ou em uma língua 
local em oito locais de curso. 
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A Escola de Servos é um curso de capacitação para servos na 
obra de Deus e surge para alinhar toda Comunidade Amai-vos 
com o verdadeiro comprometimento e excelência para com as 
coisas Dele. Esperamos que todos os obreiros de Deus estejam 
de fato servindo-O naquilo que foram vocacionados por Ele 
para fazer, e as façam empenhados com zelo como agentes de 
Deus para termos um igreja crescendo unida em Cristo Jesus, e 
aliançada com a mesma Missão. A Escola de Servos deseja 
qualificar os obreiros de Deus oferecendo ferramentas básicas 
para o bom desempenho do serviço a Deus na Comunidade 
Amai-vos. 

Os seguintes temas serão abordados durante o curso:
- A Comunidade Amai-vos
- O Servo e seu ministério
- O Servo e seu relacionamento com Deus
- O caráter do Servo
- O Servo e sua família
- O Servo e a sociedade
- O Servo e a sua igreja local

O envolvimento de todos os obreiros com esse curso é a 
principal ferramenta para o sucesso das nossas metas de 
crescimento espiritual como comunidade. Dedique-se de 
coração. Esperamos você.

* Material obrigatório: Bíblia Sagrada, caderno de anotações, 
caneta.
* O curso está dividido em dois finais de semana.
* Para os que já são obreiros na Comunidade Amai-vos ou 
desejam ser, o curso é obrigatório.

Informativo 695 - 18 de março de 2018

A Bíblia, o manual de como devemos interceder 

A Bíblia refere-se constantemente às orações intercessórias do 
crente e registra numerosos exemplos de orações notáveis e 
poderosas.

No Antigo Testamento, 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 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 Antigo 
Testamento, quanto ao poder da oração intercessória. Em várias 

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Oséias 01, 02 e 03
3ª feira – Oséias 04, 05 e 06 

4ª feira – Oséias 07, 08, 09 e 10
5ª feira – Oséias 11, 12, 13 e 14

6ª feira – Joel 01, 02 e 03
Sábado – Amós 01, 02 e 03  

Domingo – Amós 04, 05 e 06 

Período atual:
Trigésima nona Oséias 

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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PR. PAULO CONVOCA

20/03 (TERÇA) - Reunião com todos
os presbíteros.

22/03 (QUINTA) - Reunião com todos
os pastores, presbíteros, evangelistas,

profetas, diáconos e líderes de
departamento.



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

Aninhado num penhasco de cem metros de altura, em Portugal, 
encontra-se um velho mosteiro. Em 1946, meus pais visitaram 
aquela impressionante estrutura enquanto esperavam vistos de 
entrada para Moçambique, então uma colônia portuguesa. Para 
chegar ao topo, mamãe e papai tiveram de ser amarrados a uma 
grande cesta de vime. Vários monges os içaram por uma 
roldana e uma corda presa à cesta.

Conta-se que uma vez um turista, tendo-se acomodado 
confortavelmente na tal cesta para o precário passeio, 
perguntou a um dos monges com que freqüência a corda era 
substituída. "Toda vez que ela se rompe", respondeu o monge.

Se nossa vida depende de algo ou de alguém, queremos ter a 
certeza de que essa pessoa ou coisa não nos vai deixar "cair" 
num momento crítico. Assim é a nossa natureza. 

Nada de origem humana poderá manter-nos em pé para sempre. 
Mas no âmbito espiritual há Um que pode, se Lho permitirmos. 
A promessa é segura: "O Deus eterno é a tua habitação, e por 
baixo de ti estende os braços eternos." Dt. 33:27.

ocasiões, ele orou intensamente para Deus alterar a sua vontade, 
mesmo depois de o Senhor declarar-lhe 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 dos 
israelitas (Nm 14.13-19); no fim da sua oração, Deus lhe disse: 
“Conforme à tua palavra, lhe perdoei” (Nm 14.20; ver também 
Êx 32.11-14; Nm 11.2; 12.13; 21.7; 27.5).7 

PEDIDOS DE ORAÇÃO DA IGREJA PERSEGUIDA NA 
SÍRIA

Nesses 7 anos de guerra, convidamos você a orar conosco por 7 
pedidos de oração dos cristãos perseguidos na Síria

A Igreja Perseguida na Síria permanece, louvado seja o Senhor 
por isso

Hoje, 15 de março, a guerra na Síria completa 7 anos e não há 
previsão para acabar. Segundo o EXAME, antes da guerra, a 
Síria contava com 22 milhões de pessoas. Agora, estima-se que a 
população tenha encolhido para 16 milhões. Possivelmente, 
você deve ter lido notícias sobre esse triste retrospecto. Mas, 
convidamos você a se unir em uma só família com nossos irmãos 
sírios e orar pelos pedidos de oração que eles nos fazem. No 

centro do conflito, além de sofrerem as consequências da guerra, 
os cristãos perseguidos são discriminados por seguir a Jesus. Você 
pode orar conosco?

1. Cerca da metade da população síria teve de deixar suas casas, 
cidades ou aldeias por causa da guerra. Ore pelos mais de 5 
milhões de refugiados que tentam viver suas vidas em outros 
países. Peça também pelos mais de 6 milhões de pessoas 
internamente deslocadas. Algumas saíram de seus lares há muitos 
anos, muitas creem no fim da guerra, pois estão desempregadas e 
ficaram sem suas economias.

2. Afrin, cidade próxima a Aleppo, está desde janeiro sob o ataque 
do exército turco e seus parceiros. Ore pelos cidadãos que agora 
sofrem por causa desse novo conflito. Interceda pelos cristãos em 
Afrin que permaneceram nesses 7 anos de guerra. Que possam 
continuar em sua cidade e desempenhar um papel positivo.

3. Clame por aqueles que conheceram Jesus Cristo nos anos de 
guerra na Síria. Nós sabemos que, em vários lugares, pessoas de 
origem muçulmana tornaram-se seguidores de Jesus Cristo. Ore 
para que eles recebam discipulado e que encontrem igrejas que os 
recebam bem. Na maioria das vezes, a perseguição para eles se 
intensifica porque a conversão não é facilmente aceita pela 
família e amigos.

4. Vários pastores na Síria correm um grande risco ao receber 
novos cristãos ex-muçulmanos em suas igrejas. Ore por esses 
pastores, que Deus lhes dê a sabedoria para saber como 
acompanhá-los. Peça também pelos membros da igreja, para que 
possam receber os novos convertidos de braços abertos.

5. Na crise atual na Síria, a fé de muitos muçulmanos foi abalada. 
Alguns começaram a duvidar da própria religião por causa de toda 
a violência cometida em nome de Deus por grupos radicais. Além 
do fato de muçulmanos lutarem contra outros muçulmanos. Ore 
para que muitos conheçam a Jesus Cristo como seu Salvador e 
Senhor.

6. Ore pelas crianças na Síria. Muitas ainda não vão à escola, 
outras perderam meses ou mesmo anos de ensino. Outras tantas 
não sabem o que é brincar na rua.

7. Durante os 7 anos de guerra, a Portas Abertas tem conseguido 
manter o trabalho de distribuição na Síria. A literatura cristã e as 
Bíblias ainda atendem uma grande necessidade neste país. Ore 
por aqueles que distribuem os livros e peça a Deus que esses 
materiais cheguem às mãos certas.
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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?

Informativo 696 - 25 de março de 2018

O MEU JUSTO VIVERÁ PELA FÉ

“Mas o meu justo viverá pela fé. ‘E, se retroceder, não me 
agradarei dele’. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e 
são destruídos, mas dos que crêem e são salvos.” ― Hebreus 
10:38,39.

Viver pela fé é a maior de todas as aventuras e é também um 
grande desafio, pois a fé é o firme fundamento das coisas que não 
se vêem, mas que esperamos ver.

‘Mas o meu justo viverá pela fé’ ― Aqui o Senhor Deus declara 
que esse justo pertence a Ele.

Como pode alguém ser justo perante Deus se todos pecaram?

A grande verdade é que nos tornamos justos quando cremos na 
obra redentora que Cristo conquistou na cruz e que depois disto 
cremos também que passaremos por um processo de cura e 

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Amós 07, 08 e 09
3ª feira – Obadias 

4ª feira – Jonas 01, 02, 03 e 04
5ª feira – Miquéias 01, 02 e 03

6ª feira – Miquéias 04, 05, 06 e 07
Sábado – Naum 01, 02 e 03

Domingo – Habacuque 01, 02 e 03

Período atual:
Quadragésima semana

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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que ele está no céu. Ele morreu protegendo a casa do Senhor”, 
lamenta a viúva.

Os sobreviventes dos ataques estão em sete acampamentos 
para pessoas internamente deslocadas, onde vivem em 
péssimas condições. No vilarejo de Lassaudi, por exemplo, 
encontramos 1.300 pessoas de oito vilarejos vivendo em uma 
escola primária. Normalmente os adultos ficam sem comer 
para poder alimentar as crianças. Através de nossos parceiros 
locais, a Portas Abertas provê ajuda emergencial aos cristãos 
deslocados, pastores e viúvas. Também distribuímos Bíblia, 
damos treinamento e aconselhamento pós-trauma. Em 2018, 
pretendemos ajudar essas comunidades com programas de 
geração de renda.

Pedidos de oração

Ore pelos cristãos que enfrentam ataques no Cinturão Médio da 
Nigéria.

Clame pela provisão e conforto do Senhor para aqueles que 
nessa situação, vivendo como deslocados devido aos ataques.

Peça pela paz e estabilidade na região, para que assim os 
projetos da Portas Abertas possam ser desenvolvidos com 
êxito.

Interceda pela vida da viúva Comfort Obida e seus quatro 
filhos, que o Senhor restaure a alegria e esperança dela.

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

Se já houve alguém com boas razões para sentir-se no topo do 
mundo, foi Elias. Por sua palavra, havia deixado de chover por 
três anos e meio (ver S. Tiago 5:17). Em resposta à sua oração, 
um relâmpago cortou um céu sem nuvens e consumiu o 
sacrifício sobre o altar. Ele orou, e choveu outra vez (ver o 
versículo 18 e I Reis 18:36-39 e 45). Exuberante com o sucesso, 
Elias correu na frente da carruagem de Acabe, desde o cume do 
Carmelo "até à entrada de Jezreel". I Reis 18:46.

Pouco depois dessa experiência no alto do monte, entretanto, 
Elias encontrou-se atolado no lamaçal do desalento. Como se 
pode explicar essa mudança de estado de ânimo? Seria possível 

libertação. Esse processo, que é a grande obra do Espírito Santo 
em nossas vidas, nos tornamos justos porque cremos que tudo 
isso nos torna limpos, sem mácula aos olhos de Deus, e tudo isso 
vem pelo ‘viver pela fé’.

‘E, se retroceder, não me agradarei dele’ ― Aqui o Senhor 
coloca seus sentimentos sobre aqueles cristãos que abrem mão 
de sua fé e entram em concordância de novo com o mundo. Não é 
desejo do Senhor que caiamos mais, mas se cairmos, devemos 
nos levantar, porque o Senhor sempre estende suas mãos para o 
que cai. O Senhor se desagrada do que abandona a fé e não do 
que cai. Então, se você cair levante-se e nunca deixe sua fé.

‘Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, 
mas dos que crêem e são salvos’ ― Não podemos abrir mão de 
uma tão grande salvação.

“Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a 
couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação.” 
― 1 Tessaloniscences 5:8 e 9.

“Que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até 
chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo.” ― 1 
Pedro 1:5.

“Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das 
suas almas.” ― 1 Pedro 1:8.

350 CRISTÃOS MORTOS EM ATAQUES DE FULANIS SÓ 
ESTE ANO

Em um dos ataques, 50 cristãos foram mortos e suas casas e 
celeiros, queimados

As autoridades locais não fazem muito esforço para combater 
esse massacre

A violência dos fulanis continua no Cinturão Médio da Nigéria, 
que inclui os estados de Kaduna, Plateau, Benue, Nasarawa e 
Taraba. Ainda que seja difícil ter estatísticas precisas devido ao 
fato de os números do governo não serem confiáveis, a Portas 
Abertas registrou pelo menos 32 incidentes envolvendo os 
fulanis desde o começo do ano. Os ataques levaram à morte de 
cerca de 350 pessoas, em sua maioria cristãos. Nossos parceiros 
visitaram cristãos afetados nos ataques no estado de Taraba e os 
encontrou em extrema necessidade de oração e apoio.

Em Taraba, os cristãos têm feito bom uso da terra fértil plantando 
grãos. Mas no começo do ano, quando se preparavam para a 
colheita do milhete, pastores de cabras fulanis atacaram os 
vilarejos de Lau e Karim, sem razões aparentes. Cerca de 50 
cristãos foram mortos e a maioria dos moradores perderam suas 
propriedades, que foram incendiadas pelos agressores.

O pastor David Yerima vive em Lau mas pastoreia uma igreja em 
Zing. No momento do ataque ele estava em Zing e abrigou 26 
pessoas que fugiram de Lau em sua igreja. No dia seguinte, ele 
foi a Lau para ver a situação e enterrar os mortos. “Enterramos 
35 pessoas, inclusive dois pastores que ficaram para trás para 
vigiar suas igrejas. Foi um sepultamento em massa, porque não 
dava tempo de enterrar cada um individualmente. Apesar de não 
terem queimado nenhuma igreja, eles roubaram os dízimos e 
tiraram todos os instrumentos e cadeiras e os queimaram do lado 
de fora da igreja”, afirma o pastor. Sua própria casa foi 
completamente queimada e o celeiro onde estocava seus grãos 
também. “Todo meu trabalho foi em vão. Eu não sei onde vou 
arranjar comida para todos que estão abrigados na minha igreja 
em Zing”, completa

O LAMENTO DE UMA DAS VIÚVAS

Entre os enlutados, encontramos a viúva de um dos pastores que 
perdeu a vida. Seu nome é Comfort Obida, de 36 anos. Ela fugiu 
no dia do ataque e, no dia seguinte, quando tentou contatar o 
marido, ficou sabendo que ele tinha sido morto. Agora ela tem 
que encontrar um jeito de prover sustento para si e seus quatro 
filhos. “O que mais entristece meu coração é que meu marido 
não tem um túmulo específico, onde eu e meus filhos possamos 
ir e render as últimas homenagens. Eu acho que nunca mais vou 
ser feliz até morrer e encontrá-lo novamente. Tenho certeza de 
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Informativo 697 - 01 de abril de 2018

A BÍBLIA, O MANUAL DE COMO DEVEMOS 
INTERCEDER 

(1) Outros poderosos intercessores do AT são Elias (1Rs 18.21-
26; Tg 5.16-18), Daniel (9.2-23) e Neemias (Ne 1.3-11).

(2) O Novo Testamento apresenta mais exemplos, ainda, de 
orações intercessórias. Os evangelhos registram como pais e 
outras pessoas intercediam  a 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 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).

(3) A igreja do NT intercedia constantemente pelos fiéis. Por 
exemplo, a igreja de Jerusalém reuniu-se a fim de orar pela 
libertação de Pedro da prisão (At 12.5, 12). A igreja de Antioquia 

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Sofonias 01, 02 e 03
3ª feira – Ageu 01 e 02

4ª feira – Zacarias 01, 02 e 03
5ª feira – Zacarias 04, 05 e 06

6ª feira – Zacarias 07, 08, 09 e 10
Sábado – Zacarias 11, 12, 13 e 14

Domingo – Malaquias 01, 02, 03 e 04

Período atual:
Quadragésima primeira semana

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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DIÁRIA

Rua Duarte da Costa 374,
bairro Guarani, Cabo Frio RJ
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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 freqüentemente 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.



apenas mil cristãos, nós continuaríamos aqui. Eu quero ficar 
aqui para sempre”. Ele é um dos cristãos que voltou para a 
cidade no ano passado.

Para Anis, servir a comunidade como Jesus serviu a 
humanidade define sua vida em Qaraqosh. “Nosso Senhor 
ressuscitou, o que nos dá grande esperança. Buscamos ser 
como ele, vivendo uma nova vida com Cristo. Não posso me 
imaginar morando em outro lugar. Eu tentei fazer isso e não deu 
certo. Eu quero ficar aqui para sempre e ser útil à minha 
comunidade”, afirma.

Nesta Sexta-Feira da Paixão, a mensagem de Anis para os 
cristãos de todo o mundo é que a Páscoa significa que após a 
tortura,  haverá nova vida.  Ele diz:  “Apoiem-nos 
espiritualmente. Agora vocês sabem que os cristãos aqui estão 
em uma situação muito difícil. Mas queremos sobreviver. 
Então nos apoiem, para que possamos permanecer firmes no 
Iraque. Ore para que fiquemos seguros e tranquilos em nosso 
país de agora em diante”.

orou pelo êxito do ministério 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).

CRISTÃO QUE HAVIA SIDO CONDENADO À MORTE É 
ABSOLVIDO

Empresário cristão foi fazer queixa na polícia e acabou sendo 
acusado e condenado; agora sua inocência foi provada

O empresário e dono de várias escolas, Anjum Sandhu, da cidade 
de Gujranwala, na província de Punjab, no Paquistão, foi à 

delegacia em maio de 2015 denunciar que Javed Naz e Jafar Ali 
haviam extorquido 20 mil rúpias (cerca de 660 reais) dele e 
estavam pedindo mais 50 mil rúpias (aproximadamente 1.650 
reais). Os dois homens foram presos, mas disseram à polícia que 
durante a discussão na escola da Sandhu, ele havia “usado 
palavras blasfemas” e que tinham uma gravação para provar. A 
gravação de áudio foi então investigada pelo laboratório de 
ciência forense. A opinião deles de que realmente era a voz de 
Sandhu convenceu o juri e Sandhu foi considerado culpado e 
condenado à morte em 2016. Mas agora, em nova audiência este 
mês, as notas do julgamento dizem: “O laboratório forense em 
Lahore não tem equipamento de reconhecimento de voz. Na 
ausência de um relatório de comparação de voz, não se pode 
dizer com certeza que o discurso em questão foi realmente feito 
por Anjum Sindhu”.

Napoleon Qayyum, um ativista de direitos humanos, disse na 
ocasião que “a chantagem envolvia uma gravação de áudio de 
uma voz que parecia com a voz de Sandhu. Naz e Ali produziram 
esse áudio e ameaçaram Sandhu com duras consequências se ele 
não lhes desse o dinheiro que pediam. Mas Sandhu resolveu 
denunciá-los à polícia. A polícia, ao invés de registrar o caso 
como extorsão, pediu mais dinheiro de Sandhu, por saber que ele 
possuía uma rede de escolas e era um empresário bem-
sucedido”. Quando Sindhu recebeu a sentença, em junho de 
2016, Naz e Ali também foram condenados à morte, mas 
somente depois de cumprir 35 anos na prisão. Eles também 
receberam multas de 80 mil rúpias, equivalente a cerca de 2.650 
reais. Oremos por mais casos em que a justiça e a verdade 
prevaleçam no Paquistão.

CRISTÃOS IRAQUIANOS CELEBRAM PRIMEIRA 
PÁSCOA EM CASA

No Iraque, 25 mil cristãos que recomeçam a vida na cidade cristã 
de Qaraqosh vão comemorar a Páscoa em casa

Começando hoje, Sexta-Feira da Paixão, nos próximos três dias 
vamos ver como os cristãos iraquianos estão celebrando a 
primeira Páscoa de volta à sua terra natal desde que o Estado 
Islâmico (EI) expulsou todos os cristãos da Planície do Nínive 
em 2014. De modo especial, a cidade de maioria cristã, 
Qaraqosh, pode celebrar a Páscoa agora que muitas de suas 
famílias retornaram.

Uma equipe da Portas Abertas está visitando a cidade nesta 
semana. Quem nos recebe é Anis Behnam, um professor 
universitário de 58 anos. Em pé no meio do entulho das casas 
demolidas, ele diz: “Antes do EI nós éramos 50 mil cristãos em 
Qaraqosh. Apenas 25 mil voltaram. Mas mesmo que houvesse 

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

INFORMATIVO AMAI-VOS

MISSÕES E O MUNDO

ANIVERSÁRIOS
29/abr - Ademilton Cruz
28/abr - Aline Moreira
25/abr - Amanda Xavier 
26/abr - Carla Lobo
04/abr - Cristiane dos Santos
17/abr - Daniela Antunes
03/abr - Davi Cardoso
19/abr - Douglas  Felizardo
26/abr - Elizete  da Silva 
06/abr - Evelyn  Erdei

03/abr - Israel Andrade
01/abr - Israel de Moura
06/abr - José Roberto Ramos
13/abr - Karoline Carvalho
17/abr - Renata Duarte
12/abr - Ricardo Henrique
              Alves
08/abr - Sueli Rosa
08/abr - Suellen Cardoso
24/abr - Walmir Moreira



Informativo 698 - 08 de abril de 2018

A BÍBLIA O MANUAL DE COMO DEVEMOS 
INTERCEDER

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 
(Rm1.9,10; 2Co 13.7; Fp 1.4-11; Cl 1.3,9-12; 1Ts 1.2,3; 2Ts 
1.11,12; 2Tm 1.3; Fm .4-6). Vez por outra fala das suas orações 
intercessórias (Ef 1.16-18; 3.14-19; 1Ts 3.11-13). Ao mesmo 
tempo, também pede as orações das igrejas por ele, pois sabe que 
somente através dessas orações é que o seu ministério terá plena 
eficácia (Rm 15.30-32; 2Co 1.11; Ef 6.18-20; Fp 1.19; Cl 4.3,4; 
1Ts 5.25; 2Ts 3.1,2).

Nas numerosas orações intercessórias da Bíblia, os santos de 
Deus intercediam para que Deus sustasse o seu juízo (Gn 18.23-
32; Nm14.13-19; Jl 2.17), que restaurasse o seu povo (Ne 1; Dn 
9), que livrasse as pessoas do perigo (At12.5,12; Rm 15.31), e 
que abençoasse o seu povo (Nm 6.24-26; 1Rs 18.41-45; Sl 
122.6-8).

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

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 segunda semana

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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CONFIRME RESERVA

unirão por medo, em vez de por convicção.

5. Por fim, sociedade e governo pressionam membros de outros 
grupos até o ponto de quase sufocá-los. Isso se estende a todas 
as esferas da vida e da sociedade.

6. O ambiente cultural todo é tomado pela agenda do grupo 
social altamente “encarregado” que representa uma religião ou 
ideologia específica (ponto 1), e a visão de mundo que está 
intrisecamente ligada a essa agenda torna-se a principal fonte 
cultural.

O intervalo de tempo em que as fontes de perseguição levam a 
se desenvolver dos estágios 1 a 6 pode variar dependendo do 
contexto do país e do tipo de perseguição. Esse processo 
também pode ser contínuo ou descontínuo, claramente visível 
ou menos visível, como mostra a história da perseguição.

Tempos atrás, um amigo meu entrou distraidamente no avião 
errado. Só descobriu o engano depois de ter-se ajeitado 
confortavelmente no assento, quando o avião estava pronto 
para a decolagem! Por sorte, teve tempo de sair e embarcar no 
avião em que devia estar. Em 1984, Michael Lewis, estudante 
na Califórnia, não teve tanta sorte. Depois de uma visita de três 
meses à Alemanha, ele estava retornando para sua casa em 
Oakland, via Los Angeles. Em Los Angeles, quando um 
funcionário da viação aérea da Nova Zelândia anunciou o 
embarque para Aukland, Lewis entendeu Oakland e entrou no 
avião. Depois de já estar voando, Lewis descobriu o equívoco, 
mas era tarde para o avião retornar. Quando voltou para os 
Estados Unidos (nada menos que por cortesia da viação aérea 
da Nova Zelândia!), ele explicou que o problema era que os 
neo-zelandeses "falavam diferente"...

Nós sorrimos por causa do erro de Lewis. Cometer esse engano 
é embaraçoso, mas errar no que diz respeito ao nosso destino 
eterno não é nada engraçado. A Bíblia fala de pessoas que, no 
dia do juízo, pensarão estar "a bordo" rumo ao Céu, só para 
descobrir que estão chegando ao lugar errado. Lemos acerca 

disso em S. Mat. 25:31-46. Essas pessoas protestarão: "Senhor, 
Senhor! porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e 
em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não 
fizemos muitos milagres? Então [Cristo lhes dirá] 
explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de Mim, os que 
praticais a iniqüidade." S. Mat. 7:22 e 23.

Você e eu podemos evitar esse engano trágico, ao confirmar 
agora mesmo a nossa vocação e eleição. Isso quer dizer verificar 
o destino e conferir nossa reserva toda vez que o Espírito de Deus 
nos falar ao coração. É o Espírito Santo que nos convence 
quando estamos no caminho errado e, apontando o certo, diz: 
"Este é o caminho, andai por ele." Isa. 30:21.

Se você está sentindo o apelo do Espírito Santo ao seu coração 
agora mesmo, por que não verificar o destino e confirmar a sua 
reserva?



A Lista Mundial da Perseguição, relatório anual que respalda o 
trabalho da Portas Abertas, no entanto, define perseguição 
religiosa como “qualquer hostilidade experimentada como 
resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode 
incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos”.

O motivo de a jurisdição internacional colocar um padrão tão 
elevado é clara: se o nível não for alto, isso pode levar a uma 
situação em que a comunidade internacional tem de enfrentar 
sérios desafios em prover proteção a muitas pessoas que 
reivindicam a condição de “perseguição”. Esse medo da 
comunidade internacional tem o lado negativo de subestimar a 
variada dimensão da perseguição, especialmente a contínua 
pressão que cristãos (e outras minorias) enfrentam em suas 
diferentes esferas da vida.

A metodologia da Lista Mundial da Perseguição tem a intenção 
de rastrear, documentar, analisar e divulgar esses desafios que 
cristãos enfrentam em suas vidas diárias.

Essa perseguição, segundo Finke e Grim¹, segue um ciclo de 
evolução, em que grupos sociais e governo estão 
continuamente fortalecendo um ao outro contra as minorias 
religiosas. O ciclo em geral se origina com um grupo social 
específico em um país que representa uma religião ou ideologia 
na tentativa de manipular o governo. A partir daí, a perseguição 
começa a se enraizar e desenvolver.

Segundo a Lista Mundial da Perseguição, os seis estágios da 
maior parte das fontes de perseguição são:

1. Um grupo social pequeno que representa uma religião ou 
ideologia específicas espalha suas ideias às custas de outro(s) 
grupo(s). Muitas vezes, um vácuo social ou político apresenta 
um excelente terreno fértil para tais ideias.

2. Movimentos fanáticos crescem a partir desse grupo inicial ou 
se reúnem em torno dele para exercer pressão sobre a sociedade 
e o governo por meio de estratégias de mídia e/ou de ataques 
físicos a membros de outros grupos.

3. A violência perturba a sociedade, mas os governos e as forças 
de segurança deixam movimentos fanáticos impunes enquanto 
culpa outros grupos por serem a causa da agitação social 
simplesmente por existir.

4. Ação de movimentos radicais é reforçada e atrai mais e mais 
adeptos. Isso resulta em uma maior pressão sobre o governo 
para que colabore com sua agenda e também a mais pressão 
e/ou violência contra outros grupos. Por vezes, cidadãos se 

A IGREJA PERSEGUIDA
 
Cristãos ao redor do mundo têm negados seus direitos quanto à 
liberdade religiosa, tornando-se vulneráveis a hostilidades em 
diferentes esferas da vida: na individualidade, na família, na 
comunidade, na nação e na igreja.

Mais de 215 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo 
de oposição como resultado de sua identificação com Jesus 
Cristo. 

Esse é o número estimado pelo centro de pesquisas da Portas 
Abertas, calculado por meio de um questionário aplicado a 
cristãos locais, e que classifica os 50 países onde a perseguição é 
mais severa.

A perseguição religiosa ocorre quando:

- não têm seus direitos de liberdade religiosa garantidos;

- a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças 
vindas do governo ou de grupos extremistas;

- são forçados a deixar suas casas ou empregos por medo da 
violência que pode alcançá-los;

- são agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa de 
sua fé;

- são presos, interrogados e, por diversas vezes, torturados por se 
recusarem a negar a Jesus.

O número de cristãos perseguidos inclui aqueles que são 
confrontados com outras formas de hostilidade do que apenas a 
violência isolada. Também, em alguns países, a perseguição 
afeta todos os cristãos, qualquer que seja sua denominação. Em 
outras nações, ela afeta apenas uma parte da comunidade cristã, 
a qual se difere em algum aspecto das outras denominações. 
Sendo um cristão, por exemplo, menos ativo no evangelismo 
e/ou em outras atividades públicas que outros, chama para si 
menos atenção e é menos confrontado.

A perseguição também pode depender da região do país onde 
vivem os cristãos. Áreas dominadas pelos muçulmanos em 
países de maioria cristã podem exercer uma forte pressão sob os 

cristãos, até mesmo cometer atos de violência contra eles, 
mesmo que o país seja de maioria cristã.

Na tentativa de responder à questão se o cristianismo é a religião 
mais perseguida no mundo, a pesquisa do Pew Research Center 
é considerada normativa. Ao que aparentam esses dados, os 
cristãos e os muçulmanos são mais ou menos confrontados de 
modo semelhante por meio do assédio. A equipe de pesquisa da 
Portas Abertas, no entanto, afirma que o cristianismo é a religião 
mais perseguida no mundo, já que avalia também o tipo de 
assédio e sua gravidade.

O apoio vem por meio de Bíblias, materiais cristãos, 
treinamentos, ajuda socioeconômica e presença – dentre muitas 
outras maneiras – para que esses cristãos sejam fortalecidos para 
servir e levar boas novas às suas comunidades.

A PERSEGUIÇÃO HOJE
 
A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica no âmbito 
global. O número de cristãos com medo de ir à igreja ou que já 
não têm uma igreja aonde ir tem aumentado, bem como daqueles 
que têm de escolher entre permanecer fiel a Deus ou manter seus 
filhos seguros. Ou das vítimas da violência extrema que perdem 
familiares, casa, bens e liberdade por compartilhar a mesma 
crença de muitos aqui no Brasil: a fé em Jesus Cristo.

Em sua compreensão clássica, a perseguição religiosa é 
realizada ou respaldada pelo Estado. A realidade, porém, mostra 
que isso não é geralmente o que acontece. Nos dias de hoje, o 
papel de agentes não estatais é cada vez mais visível – um 
exemplo disso são os grupos extremistas, tais como Estado 
Islâmico, Boko Haram e Al-Shabaab.

Outros atores sociais também podem ser mencionados: agentes 
da sociedade civil, líderes de grupos étnicos, líderes religiosos 
não cristãos, líderes eclesiásticos, movimentos radicais, 
cidadãos comuns formando motins, os próprios familiares, 
partidos políticos, revolucionários, grupos paramilitares, cartéis 
ou redes de crime organizado ou organizações multilaterais.

Não há uma definição universalmente aceita acerca da 
perseguição. Cortes, legisladores e estudiosos abordaram o 
conceito sob diferentes perspectivas. A Convenção das Nações 
Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, adotada em 1951, não 
define a perseguição. Entretanto, alguns tentaram estabelecer 
um padrão elevado para determinar se uma situação pode ser tida 
como perseguição ou não, como o 3º Circuito da Corte de Apelos 
dos Estados Unidos e a Comissão Preparatória para a Corte 
Criminal Internacional.

Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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COMO ESTÁ A TUA ALMA?

Lc. 8.4  E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com 
ele gente de todas as cidades, disse por parábolas:

Jesus pregou para todos e não negou o conhecimento a ninguém.
A palavra tem sido difundida para todos, mas como estão as 
almas?

Lc. 8.5 Um semeador saiu a semear a sua semente, e, quando 
semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do 
céu a comeram.

O texto diz “um”, isto é, pode ser qualquer um.

Jesus é o Caminho - Junto ao caminho. Se estiver fora do 
caminho, o inimigo irá te pisar e roubar a boa semente (a palavra 
de Deus), das pessoas que o diabo tem acesso ao coração.

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Mateus 22, 23 e 24
3ª feira – Mateus 25, 26, 27e 28

4ª feira – Marcos 01, 02 e 03
5ª feira – Marcos 04, 05 e 06
6ª feira – Marcos 07, 08 e 09
Sábado – Marcos 10, 11 e 12

Domingo – Marcos 13, 14 e 15

Período atual:
Quadragésima terceira semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

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

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

SEJA BEM-
VINDO

JULGAMENTOS HUMANOS

escrevendo para o site AsiaNews, o documento do governo 
sinaliza uma mudança em relação à filosofia marxista que 
define religião como “o ópio do povo”, ao definir a China como 
um “país multirreligioso desde tempos antigos”. No entanto, o 
documento do governo acrescentou que “orientação ativa” era 
necessária, de modo que as religiões possam “se adaptar à 
sociedade socialista”.

O documento de políticas do governo afirma que há cinco 
religiões reconhecidas na China, com um total de 200 milhões 
de fiéis, sendo 30 milhões de protestantes e 6 milhões de 
católicos. Mas Cervellera diz que esses números são baseados 
apenas nas igrejas formais, registradas, pois alguns estimam 
que haja essa mesma quantidade de cristãos (católicos e 
protestantes) nas igrejas subterrâneas e não-oficiais. Em 
outubro, a Portas Abertas reportou que estimativas apontam 
que o número de cristãos pode chegar a 247 milhões em 2030, 
fazendo da China a maior igreja do mundo.

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.

Um dos casos mais incríveis de julgamento errado conhcidos 
foi feito por Honoré de Balzac, o romancista francês. Além de 
escrever romances, ele se considerava um perito em grafologia- 
o estudo 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. 
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?

- 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 (ver I Sam. 16:7). Não 
é surpreendente, portanto, que condenemos a nós mesmos 
quando julgamos os outros em questões nas quais não somos 
competentes.



GOVERNO FECHA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Também em Anyang, mês passado, uma escola de educação 
infantil de uma igreja foi fechada por oficiais, por ser 
supostamente “desqualificada”. A polícia colocou avisos no 
portão da escola duas vezes, em 14 de fevereiro e 14 de março, e 
depois a fechou definitivamente. Os cerca de 60 a 70 alunos 
tiveram que procurar outra escola. “Outras escolas em 
condições piores não foram fechadas, só a que pertencia à 
igreja. As autoridades prestam mais atenção às escolas de 
igrejas”, uma fonte local disse à Portas Abertas.

Na capital do país, Pequim, as autoridades locais também 
fecharam uma escola de educação infantil no mês passado. A 
polícia tomou o local e impediu a entrada de professores e pais 
por três dias. Cerca de 40 policiais invadiram a escola e 
confiscaram livros e carteiras. Os pais perguntaram quem eram 
os superiores deles, mas os oficiais se recusaram a responder. O 
pastor Joseph Cui foi mantido em um veículo da polícia por 
meia hora e um dos pais (que tentava entrar na escola) ficou 
ferido e foi levado ao hospital. A escola e a Igreja Aijiabei 
funcionam no mesmo local. O governo está pedindo ao 
proprietário que expulse a congregação de lá.

No final de semana passado, o governo chinês anunciou a 
proibição de lojas on-line venderem Bíblias. A medida 
começou a ser implementada no começo da semana. Na terça-
feira (3), buscas pela Bíblia em sites de grandes lojas na internet 
vinham vazias, conforme informou o The New York Times. 
Mas na quarta-feira (4), o governo apresentou um documento 
de políticas sobre religião, garantindo a “proteção” da 
liberdade religiosa.

Uma fonte local disse que eles não estavam conseguindo 
encontrar ou baixar Bíblias em plataformas conhecidas como 
Amazon, por exemplo, e que outras pessoas tiveram 
experiências parecidas acessando as redes sociais. Esses 
desenvolvimentos seguem-se à implementação de novos 
regulamentos sobre religião em fevereiro. Alguns líderes 
religiosos chineses consideram violar a liberdade religiosa.

GOVERNO DEFINE A CHINA COM UM PAÍS 
MULTIRRELIGIOSO

O documento intitulado “Políticas e Práticas da China para 
Proteger a Liberdade de Religião e Crença” foi apresentado 
pelo Escritório de Informação do Conselho Estadual numa 
coletiva de imprensa, após a dissolução do Escritório de 
Assuntos Religiosos. De acordo com Bernardo Cervellera, 

Lc. 8.6  E outra caiu sobre pedra e, nascida, secou-se, pois que 
não tinha umidade.

Gostaria de saber se essas pedras estão no Caminho? Não! Mas 
no coração. Recebem a palavra, mas a palavra não cria raiz e 
assim, no tempo das provações, as mágoas, o rancor e as ofensas 
do passado não deixam a palavra de Deus prosperar. Por isso 
precisamos fazer uma faxina em nosso coração, perdoar e ser 
perdoado.  

Lc. 8.7  E outra caiu entre espinhos, e, crescendo com ela os 
espinhos, a sufocaram.

Pessoas que crescem em sincronismo com o mundo, isto é, 
recebem a palavra e se empolgam, mas são apaixonados pelas 
coisas do mundo. Ninguém pode amar a Deus e ao mundo, pois 
ou se apega a um ou ao outro.

O relacionamento com o mundo sempre sufocará a sua relação 
com o Senhor e tudo começa quando paramos de ter a revelação 
da palavra de Deus. A revelação que recebemos de Deus em sua 
palavra marca o nível de intimidade que temos com o Senhor.

Lc. 8.8  E outra caiu em boa terra e, nascida, produziu fruto, 
cento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem 
ouvidos para ouvir, que ouça.

A palavra de Deus irá germinar no coração limpo. O fruto será: 
uma vida de obediência, uma vida de intimidade com o Espírito 
Santo, Uma vida de exemplo e testemunho para o mundo.

PERSEGUIÇÃO ATINGE IGREJAS E ESCOLAS 
CRISTÃS NA CHINA

Governo chinês busca aumentar controle sobre atividades 
religiosas, principalmente na província de Henan

 13 DE ABRIL DE 2018        

A perseguição na China é institucionalizada - Autoridades locais 
da província de Henan, na região centro-leste da China, 
removeram cruzes de igrejas, fecharam escolas de educação 
infantil pertencentes à igreja e pediram aos cristãos de uma 
cidade para se registrar. As cruzes foram obrigadas a ser 
removidas porque eram ilegais, alegou um oficial do Escritório 
de Religião e Etnia do condado de Yichuan. “Atividades em 
prédios construídos ilegalmente serão proibidas, enquanto as 
atividades legais vão continuar”, disse o oficial ao jornal estatal 
Global Times na última segunda-feira (9). Ele acrescentou que o 
governo está focalizando atividades ilegais, não os cristãos.

Sob a liderança do presidente Xi Jinping, o governo chinês tem 
procurado aumentar o controle sobre assuntos e práticas 
religiosas no país, resultando, entre outras ações, na controversa 
campanha de remoção de cruzes na província da costa oriental 
de Zhejiang. Enquanto isso, cristãos da comunidade de 
Pingyuan na cidade de Anyang receberam ordem para se 
registrar, numa aparente tentativa de aumentar o controle sobre 
os cristãos na região.

O BERÇO DA IGREJA DOMÉSTICA

Uma fonte local afirmou que “restrições religiosas são 
geralmente mais severas em Henan que em outros lugares”, 
principalmente após os novos Regulamentos sobre Questões 
Religiosas que passaram a vigorar em 1º de fevereiro. A nova 
regulação inclui critérios detalhados que as organizações 
religiosas devem seguir para obter o registro ou para estabelecer 
um lugar para suas atividades. Henan é a província onde o 
movimento de igrejas domésticas rurais começou, gerando a 
formação da “igreja subterrânea”, que são igrejas sem registro 
que se reúnem nas casas das pessoas. Duas das maiores redes de 
igrejas domésticas operam a partir de Henan, e há muitos cultos 
na província, o que a torna um local ainda mais “delicado” sob o 
ponto de vista das autoridades. O governo quer controlar essas 
organizações, afirma a fonte.

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

Sobre a prática da palavra de Deus 

Tg.1.19  Sabeis isto, meus amados irmãos; mas todo o homem 
seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.

A mansidão e o domínio próprio deverão ser uma meta de vida 
para os filhos da palavra de Deus. 

Tg.1.20 Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.

Como filhos da palavra e terra boa, devemos viver em 
conformidade com a justiça de Deus, pois nela opera a 
verdadeira justiça.  

Tg.1.21 Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de 
malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a 
qual pode salvar a vossa alma.

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Marcos 16
3ª feira – Lucas 01, 02 e 03
4ª feira – Lucas 04, 05 e 06
5ª feira – Lucas 07, 08 e 09
6ª feira – Lucas 10, 11 e 12
Sábado – Lucas 13, 14 e 15

Domingo – Lucas 16, 17 e 18

Período atual:
Quadragésima quarta semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

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

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

SEJA BEM-
VINDO

LUZES ALINHADAS

Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus: guie-
me o Teu bom Espírito por terreno plano. Sl. 143:10.

Em uma noite escura e sem estrelas, há muitos anos, o Dr. F. B. 
Meyer atravessava o Canal de S. Jorge, no País de Gales, 
quando começou a imaginar como é que uma embarcação 
viajando numa noite como aquela poderia chegar ao porto sem 
perder-se. O comandante estava ali por perto, de modo que o 
Dr. Meyer lhe fez a pergunta.

- O senhor vê aquelas três luzes? - perguntou o comandante.

- Sim - respondeu o Dr. Meyer.

- Bem, o piloto precisa manobrar o navio até que aquelas três 
luzes pareçam ser uma só. Quando isso acontecer, saberemos a 
posição exata da entrada do porto.

Algo semelhante acontece no âmbito espiritual. Quando 
pedimos que Deus responda às orações, três coisas precisam 
estar "alinhadas":

(1) Está a nossa oração em harmonia com a vontade de Deus 
revelada em Sua Palavra?

(2) A resposta à nossa oração trará glória a Deus?

(3) Estamos dispostos a esperar que Deus nos responda no 
momento certo e da maneira apropriada, segundo a Sua 
onisciência? 

Quando essas três "luzes-guia" estiverem alinhadas, poderemos 
descansar na certeza de que nossas orações serão sempre 
atendidas para o nosso bem eterno.



ONDE A PERSEGUIÇÃO MAIS CRESCEU NO ÚLTIMO 
ANO

Alguns países da Lista Mundial da Perseguição 2018 tiveram 
um crescimento maior do que o esperado, entenda o porquê

É importante acompanhar o desenvolvimento da perseguição 
para entender como reduzir o seu avanço
Devido a variáveis, alguns países recebem uma pontuação 
maior de um ano para o outro. O motivo varia de país a país, 
mas isso não significa que outros países também não tenham 
mostrado um aumento na perseguição. Os quatro países que 
tiveram maior aumento na perseguição aos cristãos foram: 
Líbia, Índia, Tajiquistão e Cazaquistão.

Na Líbia, que subiu quatro colocações e hoje está em 7º lugar na 
Lista Mundial da Perseguição, o estado da anarquia está 
aumentando o espaço para a militância islâmica violenta e o 
crime organizado envolvido no tráfico de seres humanos. Os 
migrantes que vivem na Líbia são vulneráveis à pressão e à 
violência, em especial os cristãos. Da mesma forma, a Índia 
subiu consideravelmente sua posição, passando do 15º lugar 
em 2017 para o 11º em 2018. Tanto a pressão como a violência 
aumentaram. O governo não faz ou diz nada para impedir os 
ataques de hindus radicais a minorias religiosas como os 
cristãos. Já o aumento da perseguição no Tajiquistão, no 22º 
lugar, deve-se a um refinamento no método de pontuação 
empregado pela Portas Abertas, mas há uma grande opressão 
da liberdade religiosa na legislação e um aumento no nível de 
vigilância das comunidades religiosas, bem como um aumento 
nos relatos de violência.

Em 2018, o Cazaquistão está como 28º colocado da lista. Esse 
aumento é, também, devido ao refinamento no método de 
pontuação empregado pela Portas Abertas, mas também há 
pressão crescente e níveis mais altos de violência. O país está 
cada vez mais parecido com os outros países da Ásia Central.

Acesse a Lista Mundial da Perseguição 2018no site Portas 
Abertas e saiba mais sobre a Igreja Perseguida e seus desafios 
ao redor do mundo.

Como terra boa a palavra de Deus deverá criar raízes dentro de 
nós e possuir todo nosso ser, para, assim,gerar frutos.

Precisamos ser frutíferos. 

Tg.1.22 E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, 
enganando-vos com falsos discursos.

Nossos frutos não são baseados no que falamos, mas em nossas 
atitudes e decisões.

Tg.1.23 Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, 
é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto 
natural;

Quando lemos a palavra vemos o que devemos ser, mas quando 
nos afastamos da palavra, ela ainda não se enraizou dentro de 
nos. 

Tg.1.24 porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se 
esqueceu de como era.

A pessoa que devemos ser deverá estar enraizada dentro de nós e 
não diante dos nossos olhos.

Tg.1.25 Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da 
liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas 
fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito.

Ser um filho da palavra não deverá ser um fardo, mas um estilo 
de vida prazeroso.

NOVOS PAÍSES NA LISTA MUNDIAL DA PERSEGUIÇÃO 
2018

Saiba quem deixou e quem entrou no ranking dos 50 países onde 
há maior perseguição a cristãos em 2018

Entender a Lista é se envolver com a causa da Igreja Perseguida
Todos os anos, a Portas Abertas realiza uma nova pesquisa para 
recolher dados e divulgar informações atuais sobre a 
perseguição aos cristãos nos países ao redor do mundo. Segundo 
as pesquisas para a lista de 2018, de aconteceram de novembro 
de 2016 a outubro de 2017, dois países aumentaram a pontuação 
e entraram para o ranking e dois deixaram a lista.

Os dois recém-chegados são o Nepal, em sua primeira aparição 
na lista, já no 25º lugar, com 64 pontos. O motivo da entrada do 
país foi porque lá houve um aumento da pressão e violência por 
parte de radicais, autoridades e religiosos hinduístas, além de 
funcionários do governo, partidos políticos hindus e a família, 
amigos e comunidade, que veem com maus olhos aqueles que 
deixam a religião tradicional do país para seguir a Cristo.

Já no Azerbaijão, que entrou na posição 45, com 57 pontos, o 
aumento da pontuação ocorreu graças ao refinamento e 
aperfeiçoamento das pesquisas da Portas Abertas, que puderam 
coletar mais dados e informações sobre a pressão e violência 
vividas pelos cristãos no país.

De outro lado, Comores e Tanzânia não estão mais entre os 50 
países da Lista, apesar de não podermos afirmar que a 
perseguição não existe mais. Porém, podemos comemorar 
pequenas vitórias. Na Tanzânia, por exemplo, o novo governo 
conseguiu enfraquecer bastante um agressivo movimento 
chamado "Despertar", que estava por trás de grande parte da 
violência no país, algo que levou a uma menor pressão sobre os 
cristãos.

Pedidos de Oração

Ore continuamente pela Igreja Perseguida espalhada ao redor do 
mundo.
Interceda pelos cristãos do Nepal e Azerbaijão, que entraram na 
Lista Mundial da Perseguição este ano.
Continue orando por Comores e pela Tanzânia, peça ao Senhor 
que estabeleça a sua paz e justiça nesses países.

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

INFORMATIVO AMAI-VOS

EM BREVE

MISSÕES E O MUNDO



Informativo 701 - 29 de abril de 2018

Quem você diz que Jesus é?

Mc.8.27  - E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de 
Cesaréia de Filipe; e, no caminho, perguntou aos seus 
discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou?

Todos os discípulos de Jesus precisam ter certeza de quem Ele é!

Não podemos dizer que somos cristãos se não soubermos que é 
Jesus.

Se alguém te perguntar por que você é cristão, qual será a sua 
resposta?

Mc.8.28 - E eles responderam: João Batista; e outros, Elias; mas 
outros, um dos profetas.

29 E ele lhes disse: Mas vós quem dizeis que eu sou? E, 
respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo.

O que os discípulos responderam?

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Lucas 19, 20 e 21
3ª feira – Lucas 22, 23 e 24

4ª feira – João 01, 02 e 03
5ª feira – João 04, 05 e 06
6ª feira – João 07, 08 e 09
Sábado – João 10, 11 e 12

Domingo – João 13, 14 e 15

Período atual:
Quadragésima quinta semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

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

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

SEJA BEM-
VINDO

TEMPESTADE

Um dia um soldado estava dirigindo a viatura e junto a ele o 
Comandante, se depararam com uma tempestade.

O soldado perguntou ao Comandante: O que devo fazer?

O Comandante lhe disse: "Mantenha a condução".

Os carros começaram a parar e encostar ao lado e a tempestade 
estava ficando pior.

O que devo fazer, Comandante?

- "Mantenha a condução".

Mais tarde, ele notou que um trailer também estava parando.

Ele disse: "Comandante, eu paro? É terrível. Mal posso ver e 
todo mundo está parando!"

O Comandante disse: "Não desista, mantenha a condução!"

Passados mais alguns quilômetros a tempestade estava muito 
mais forte, mas ele obedeceu a seu comandante e continuou, 
apesar da tempestade. 

Logo depois pôde ver um pouco adiante e mais claramente e 
continuou dirigindo. 

Depois de alguns quilômetros, ele estava em terra segura e um 
sol firme brilhava. 

O Comandante lhe disse: "Agora você pode parar e sair."

Ele disse: "Mas porque agora?"

O Comandante disse: "Quando você sair, olhe para trás e verá 
que todas as pessoas que desistiram e pararam, ainda estão na 
tempestade. Para você, que não parou e nem desistiu, a 
tempestade acabou."

Se você está passando por tempos difíceis lembre-se que todos os 
outros, até mesmo os mais fortes, pararam, ou seja, desistiram. 

Não pare. Não desista. Senão a tempestade jamais acabará.

Continue, pois logo a tempestade vai passar e o sol vai brilhar pra 
você novamente.



Eu sei que, em tudo que passo, o Deus que sirvo é capaz de me 
libertar”, finaliza.

APRENDENDO A PERDOAR

Cristãos em diversas partes da África vivem histórias parecidas 
com a de Ramona. Ao decidirem seguir a Jesus, enfrentam 
rejeição, ataques e violência vindos da família, amigos e de 
suas comunidades. O caminho para superar a rejeição e perdoar 
aqueles que os perseguem é doloroso, mas recompensador. Em 
Cristo e na família da fé eles encontram a força que precisam 
para perdoar e deixar para trás o fardo da ofensa.

Pedidos de Oração

Ore para que Ramona consiga perdoar completamente todos 
aqueles que a magoaram, para que Deus seja glorificado e todos 
vejam Jesus em suas atitudes.

Agradeça ao Senhor pela acolhida que ela recebeu dos irmãos 
da fé. Peça a Deus que os abençoe ricamente.

Interceda pelos familiares de Ramona, para que conheçam o 
verdadeiro Deus e o amor revelado por ele em seu filho Jesus 
Cristo.

UM PEDIDO DE ORAÇÃO DO TAJIQUISTÃO

Igrejas estão sendo ameaçadas e podem ser fechadas no país
 
Um pedido de oração veio recentemente do Tajiquistão: 
“Queridos irmãos e irmãs em Cristo, por favor orem por nós e 
pela igreja no Tajiquistão. O que está acontecendo aqui é que o 
serviço de segurança do governo começou a nos controlar de 
perto, verificar e pesquisar as igrejas. A igreja Evangélica 
Central de Duchambé está no foco do controle deles agora”.

Neste mês, dois pastores desta igreja e o chefe da Unidade de 
Cristãos Batistas Evangélicos do país foram intimados várias 
vezes e receberam ameaças dizendo que eles podem fechar a 
igreja a qualquer momento. “Estamos orando constantemente e 
pedimos a vocês que orem pela situação conosco”, 
complementa o pedido.

Ore também pelos cristãos tajiques que enfrentam a 
perseguição de seus parentes e comunidades muçulmanas, esse 
tipo de pressão também está aumentando. Ore para que Deus 
fortaleça os cristãos tajiques ex-muçulmanos que estão nessa 
situação de crescente pressão, a qual vem de todos os lugares e 
que ele os proteja.

Esse assunto é muito sério, pois o próprio Jesus questionou seus 
discípulos.

A convicção do que fazemos fará toda a diferença no nosso 
sucesso.

Pedro teve sucesso em sua resposta, mas logo depois Jesus o 
repreendeu.

Mc.8.30 - E admoestou-os, para que a ninguém dissessem aquilo 
dele.

Saber quem Jesus é de fato, é para os íntimos.

Mc.8.31 - E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho 
do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, 
e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse 
morto, mas que, depois de três dias, ressuscitaria.

Só poderão entender o poder da cruz e a missão de Jesus aqueles 
que tiverem a verdadeira revelação de quem Jesus é!

Jesus é o Deus vivo e verdadeiro encarnado!

Jesus é a revelação do único Deus verdadeiro!

Jesus é a manifestação do amor de Deus!

Jesus é o Verbo, a palavra manifestada!

Jesus é o Alef e o Tav.

"Alef" significa o poder e a força.

"Tav" significa aliança.

JOVEM CRISTÃ ESCAPA DE MORTE PLANEJADA PELO 
PAI

Cristã congolesa tem a vida restaurada com ajuda da família da 
fé

Ramona foi forçada a negar Jesus na sua conversão, mas ficou 
firme e honrou o Senhor 

Ramona, de 37 anos, nunca esquecerá o dia em que teve que 
fugir de seu pai, que planejava matá-la por causa de sua 
conversão a Cristo. Ela dormia após uma vigília na igreja 
quando acordou assustada. Ouviu seu pai falar com um estranho 
do lado de fora, pedindo ajuda para lidar com a filha dele. 
Ramona se levantou e foi até à sala de visitas, onde viu uma faca 
sobre a mesa. Ela ficou chocada quando percebeu o que ele 
estava planejando. Ramona fugiu para a casa de sua irmã, 
Mariam, que também era cristã.

Ramona cresceu em Beni, na província de Kivu do Norte, na 
República Democrática do Congo. Depois que um amigo cristão 
a convidou para ir à igreja, Ramona visitava a igreja com 
frequência para ouvir os ensinamentos e decidiu entregar sua 
vida a Cristo. Mas, para sua família, sua decisão foi uma amarga 
decepção: “Depois que fui batizada, me ameaçaram. Eles 
queriam que eu negasse Jesus, mas eu lhes disse que não poderia 
ser uma hipócrita. Eu não podia negar Jesus”.

Nos últimos quatro anos, Ramona sofreu com a rejeição da 
família e chegou a adoecer. Felizmente, sua igreja a tem apoiado 
muito. “Eles me confortaram. Eu agradeço a Deus por eles. Seu 
apoio me ajudou a viver minha fé, independentemente das 
ameaças e da rejeição da minha família. Minha família da fé me 
inspira a permanecer fiel ao que acredito e a me apegar a Jesus. 

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

INFORMATIVO AMAI-VOS

EM BREVE

MISSÕES E O MUNDO



Informativo 702 - 06 de maio de 2018

Coisas perdidas
(Lucas 15)

A Ovelha perdida

A -Se perdeu pela tolice (características das ovelhas que só 
olham para baixo).

B - O Bom pastor deixa tudo e vai atrás da desgarrada, pois só ele 
sabe o valor que ela tem; nem a própria ovelha sabe o seu valor.

C - O pastor a coloca no ombro, pois não sabe o caminho de volta 
para casa.
 
Moeda perdida:

Perdida dentro de casa, pois não sabe o seu valor, não se acha e 
precisa ser encontrada.

Precisou alguém sentir sua falta, alguém para ter o trabalho de 
achá-la; custou o preço do esforço, o preço do óleo, mas somente 

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – João 16, 17 e 18
3ª feira – João 19, 20 e 21
4ª feira – Atos 01, 02 e 03
5ª feira – Atos 04, 05 e 06
6ª feira – Atos 07, 08 e 09
Sábado – Atos 10, 11 e 12

Domingo – Atos 13, 14 e 15

Período atual:
Quadragésima sexta semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

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

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

SEJA BEM-
VINDO

TEMPESTADE

Um excelente nadador tinha o costume de correr até a água e de 
molhar  somente o dedão do pé antes de qualquer mergulho. 

Alguém intrigado com aquele comportamento, lhe perguntou 
qual a razão daquele hábito. O nadador sorriu respondeu: 

Há alguns anos eu era um professor de natação. Eu os ensinava 
a nadar e a saltar do trampolim. Certa noite, eu não conseguia 
dormir, e fui até a piscina para nadar um pouco. Não acendi a 
luz, pois a lua brilhava através do teto de vidro do clube. 
Quando eu estava no trampolim, vi minha sombra na parede da 
frente. Com os braços abertos, minha imagem formava uma 
magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado, 
contemplando minha imagem. 

Nesse momento pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu 
significado. Eu não era um cristão, mas quando criança aprendi 
que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar pelo seu 
precioso sangue. Naquele momento as palavras daquele 
ensinamento me vieram a mente e me fizeram recordar do que 
eu havia aprendido sobre a morte de Jesus. Não sei quanto 
tempo fiquei ali parado com os braços estendidos. 

Finalmente desci do trampolim e fui até a escada para 

mergulhar na água. Desci a escada e meus pés tocaram o piso 
duro e liso do fundo da piscina. Haviam esvaziado a piscina e eu 
não tinha percebido. 

Tremi todo, e senti um calafrio na espinha. Se eu tivesse saltado 
seria meu último salto. Naquela noite a imagem da cruz na 
parede salvou a minha vida. Fiquei tão agradecido a Deus, que 
ajoelhei na beira da piscina, confessei os meus pecados e me 
entreguei a Ele, consciente de que foi exatamente em uma cruz 
que Jesus morreu para me salvar. 

Naquela noite fui salvo duas vezes e, para nunca mais me 
esquecer, sempre que vou até piscina molho o dedão do pé antes. 
Deus tem um plano na vida de cada um de nós e não adianta 
querermos apressar, ou retardar as coisas, pois, tudo acontecerá 
no seu devido tempo e esse tempo é o tempo Dele e não o nosso.



A perseguição cresce de forma alarmante na Índia. Ore pelos 
cristãos que perdem seus entes queridos, amigos e irmãos na fé.

Clame pela misericórdia e pela abundante graça de Deus 
naquele país. Para que sua bondade recaia sobre o povo e seu 
nome seja glorificado naquela nação.

Interceda pelos extremistas e perseguidores, para que se 
arrependam de seus maus caminhos, construam caminhos retos 
para o Senhor e recebam o perdão e a salvação em Jesus Cristo.

CRISTÃOS SÃO CONSIDERADOS UMA AMEAÇA NA 
ÍNDIA

Autoridade do governo atual declarou a repórteres que cristãos 
no país ameaçam a unidade hinduísta 

“Os missionários cristãos controlam o Congresso Nacional 
Indiano. Sonia Gandhi, mãe do presidente do Congresso, Rahul 
Gandhi, trabalha em favor desses missionários e eles são uma 
ameaça para a unidade do país”, declarou Bharat Singh, 
membro do Partido Bharatiya Janata (BJP), atual partido no 
poder, que defende a unidade hinduísta da nação.

Singh acrescentou que a democracia nos estados do nordeste, 
onde há uma maioria cristã, foi "enfraquecida" por causa da 
"conversão de pessoas ao cristianismo". Mesmo assim, no mês 
passado, o BJP se tornou o partido governante em dois estados 
de maioria cristã no nordeste da Índia, Nagaland e Meghalaya.

Respondendo aos comentários, Sajan K. George, presidente do 
Conselho Global de Cristãos Indianos, disse que Singh tinha “a 
intenção de semear a discórdia entre as comunidades 
religiosas”. Em uma tentativa de impedir a propagação do ódio 
ao longo das linhas religiosas na Índia, cerca de 1.500 líderes 
religiosos se reuniram no início deste mês na cidade de Indore, 
no centro da Índia, para promover uma melhor compreensão 
das diferentes religiões, informou a agencia de notícias UCAN.

“Nós vemos um aumento da violência no país e ainda não 
encontramos uma solução. Aqueles que espalham a violência 
não são pessoas religiosas. Eles não entendem os princípios da 
própria religião”, disse Adil Sayeed, um dos organizadores da 
reunião. O líder cristão Jacob Corepiscopa, de uma igreja no 
estado de Kerala, no sul da Índia, disse que os cristãos nunca 
“forçam ninguém a se converter” e que sua obra de caridade 
não é voltada à conversão religiosa. "É assim que 
compartilhamos nosso amor com os outros. Essas coisas são 
deturpadas como esforços para buscar conversão religiosa", 
complementa Corepiscopa.

pela luz é que foi encontrada (a palavra é a luz e o Espírito santo).

Precisamos nos achar dentro da casa de Deus, que é um lugar 
para frutificar.

 
Filho perdido:

Perdeu-se porque preferiu olhar para o mundo e não para o Pai.

Pediu a sua parte na herança, porque o Pai estava morto pra ele.

O mundo destrói e leva todas as bênçãos que o Pai nos deixou 
(alegria, paz e fé).

A fome por Deus é a certeza de que ainda estamos vivos.

O Pai sempre nos espera, sempre nos abraça, sempre nos 
restaura.

O filho que estava perdido mesmo sem nunca ter saído de casa, 
pois não desfrutava da presença do Pai e nem da sua herança 
(alegria, paz e gozo no Espírito Santo).

Pois apesar de ter tudo, não desfrutava de nada.

MAIS UM PASTOR É MORTO NA ÍNDIA

A perseguição aos cristãos indianos nunca foi tão grande. O 
corpo do pastor Abraham Topno foi encontrado ao lado de um 
reservatório no leste da Índia na manhã do dia 2 de maio, horas 
depois de ter sido sequestrado por cerca de 25 homens 
mascarados, os quais a polícia acredita serem maoístas, 
seguidores dos ensinamentos de Mao Tsé Tung.

Os moradores da aldeia de Kubasal, na área de Tamar, no estado 
de Jharkhand, avistaram o corpo deitado na margem do 
reservatório de Surangi e alertaram a polícia. Acredita-se que ele 
tenha sido assassinado na madrugada de 1º de maio. O pastor de 
46 anos foi visto pela última vez por pessoas da comunidade. 
Eles disseram que Topno estava em um jipe com um taxista local 
chamado Ranga Singh Munda.

"Era tarde da noite, quando os extremistas entrarem em uma 
floresta. Eles puxaram o pastor e o taxista para fora de um carro, 
vendaram os olhos dele e amarraram suas mãos com uma corda. 
Então, o mataram”, disse o inspetor Gimal Kumar à Portas 
Abertas. Os homens mascarados disseram a Ranga Singh 
Munda para ir embora pois não tinham problemas com ele. "Nós 
só queremos o pastor", disseram, e pediram a Munda para fugir.

Pedidos de Oração

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

INFORMATIVO AMAI-VOS
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MISSÕES E O MUNDO



Informativo 703 - 13 de maio de 2018

O Senhor está conosco

Gn.28.12 - E sonhou: e eis que era posta na terra uma escada cujo 
topo tocava nos céus; e eis que os anjos de Deus subiam e 
desciam por ela.

Gn.28.13 E eis que o SENHOR estava em cima dela e disse: Eu 
sou o SENHOR, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. 
Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua semente.

Jacó havia saído de casa abençoado por seu pai e estava debaixo 
de uma palavra de direção (leia com seus discípulos o início do 
capítulo 28, 1 ao 11).

Precisamos andar debaixo de diretrizes e obediência, pois não 
vivemos como o mundo vive.

Gn.28.14 - E a tua semente será como o pó da terra; e estender-
se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul; e em ti e na tua 
semente serão benditas todas as famílias da terra.

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Atos 16, 17 e 18
3ª feira – Atos 19, 20 e 21
4ª feira – Atos 22, 23 e 24

5ª feira – Atos 25, 26, 27 e 28
6ª feira – Romanos 01, 02 e 03
Sábado – Romanos 04, 05 e 06

Domingo – Romanos 07, 08 e 09

Período atual:
Quadragésima sétima semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

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

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

SEJA BEM-
VINDO

BELEZA E CEGUEIRA

Porque Deus que disse: De trevas resplandecerá luz - Ele 
mesmo resplandeceu em nossos corações, para iluminação do 
conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. II Cor. 4:6.

Donald Grey Barnhouse, em seu livro Let Me Illustrate 
(Permita-me Ilustrar), relata um incidente que lança luz sobre o 
nosso texto.

Um jovem oficial ficou cego, aparentemente em uma das 
guerras mundiais. Enquanto convalescia, foi cuidado por uma 
enfermeira pela qual se apaixonou e com quem se casou mais 
tarde. Certo dia, ouviu por acaso uma conversa a respeito dele e 
de sua esposa. O cruel comentário foi mais ou menos assim: 
"Sorte dela que ele é cego. Ele provavelmente não teria casado 
com uma mulher tão feia, se tivesse visão perfeita.

Caminhando na direção daquelas vozes, ele disse: "Ouvi por 

acaso o que vocês disseram e agradeço a Deus, do fundo de meu 
coração, a cegueira que tenho; caso contrário, eu poderia ter 
deixado de ver o maravilhoso valor da alma dessa mulher que é 
minha esposa. Ela possui o mais nobre caráter que já conheci. Se 
as feições do rosto dela são tais que poderiam ter mascarado a 
sua beleza interior, então eu sou o maior ganhador por ter 
perdido a visão!".

ANIVERSÁRIOS
24/mai - Ana Roseli Siqueira

28/mai - Fernanda Souto

31/mai - Pr. Paulo Pereira



homem hinduísta e implorou aos pais para casar-se com ele. 
Eles relutantemente concordaram, mas avisaram ao futuro 
genro que ela era cristã e ele deveria respeitar sua decisão. Dois 
dias depois, Ashani foi encontrada morta. Em 11 de março de 
2018, ela perguntou a seus pais se poderia se casar com ele. 
Depois de consultar o pastor, os pais finalmente concordaram. 
"Ashani queria se casar com ele pois ela já tinha 19 anos de 
idade e muitas meninas na Índia se casam mais jovens. 
Encontrar um marido cristão aqui é difícil. É por isso que os 
pais dela cederam ao desejo dela. Não podemos questionar 
agora, seria desrespeitoso”, diz um cristão local que estava em 
contato com a família.

Como os pais não queriam que ela se convertesse ao 
hinduísmo, quando o homem ligou para falar sobre o 
casamento, a família avisou que eles eram cristãos. Ele estava 
planejando passear com ela naquele dia, mas adiou o passeio. 
Na manhã do dia 12, por volta das 4h da manhã, a mãe de 
Ashani percebeu que a filha não estava em casa. No começo, 
ela apenas pensou que Ashani havia saído de casa cedo. 
Quando ela não voltou, a família procurou pelo vilarejo o dia 
todo, mas não conseguiram localizá-la. À noite, ela ainda não 
havia retornado. No dia 13, sua mãe telefonou para o noivo: 
"Ele estava bêbado e disse que ele não sairia com Ashani sem a 
permissão da mãe dela, mas ela ficou extremamente 
preocupada”.

O corpo da cristã foi encontrado pendurado em uma árvore. A 
mãe dela foi impedida de vê-la, ao invés disso, a polícia retirou 
o corpo dali e toda a comunidade disse que ela havia cometido 
suicídio e era louca. A polícia escreveu essa declaração, apesar 
das objeções do pai de Ashani. “Se ela foi sequestrada, 
violentada e morta, nos dê uma prova. Traga testemunhas para 
nós”, disse a polícia. O pastor de Ashani disse que há 
testemunhas que ouviram a cristã gritar e fugir de um grupo de 
homens pela floresta, entre eles o noivo. “A família está muito 
assustada, eles têm mais quatro filhas e não estão seguros. 
Ninguém quer testemunhar e a polícia não está ajudando”, 
compartilhou um colaborador local da Portas Abertas.

Abraão foi o homem da fé, Isaque o homem do Sacrifício e Jacó 
o homem da multiplicação, e a benção desses homens estão 
sobre nós!

Gn.28.15 - E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer 
que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até 
que te haja feito o que te tenho dito.

Enquanto existirem diretrizes, as promessas estarão conosco.

Gn.28.16 - Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade 
o SENHOR está neste lugar, e eu não o sabia.

Precisamos acordar e saber que o Senhor está sempre conosco.

Até os demônios quando chegavam perto de Jesus o adoravam, 
mas os discípulos, o povo e os sacerdotes da época, tratavam 
Jesus como um homem comum.

Precisamos entender que não há vida sem o Senhor.

Gn.28.17 - E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é 
outro lugar senão a Casa de Deus; e esta é a porta dos céus.

Mais tarde esse lugar seria chamado de Betel.

E Jesus nasceu em Belém (casa de Pão, pois ELE é o Pão da 
vida!)

VIÚVAS DE ORISSA SERÃO INDENIZADAS PELO 
GOVERNO

A Alta Corte do estado de Orissa, na região leste da Índia, 
assegurou a indenização extra aos dependentes de 14 cristãos 
mortos na onda de violência anticristã generalizada que atingiu o 
distrito de Kandhamal em 2008. Além disso, o tribunal obrigou o 
governo de Orissa a disponibilizar mais de 153 milhões de rúpias 
(equivalente a mais de 8 milhões de reais) para pagar a 
indenização para as cerca de 6 mil pessoas que perderam 
membros d  família, foram feridas ou perderam suas casas nos 
ataques. A advogada de defesa dos parentes das vítimas mortas 
na violência de Kandhamal, Tehmina Arora, contou à Portas 
Abertas esta semana que a “compensação aumentada” havia 
sido ordenada pela Suprema Corte do país em 2016, mas não 
havia sido distribuída aos familiares das vítimas. Por isso, 
apelaram à Alta Corte estadual.

De acordo com relatos de pessoas de várias denominações, cerca 
de 100 cristãos foram mortos, enquanto o total de mortos 
segundo os números oficiais do governo seja de 39. Assumindo a 
morte de um líder hindu como uma conspiração dos cristãos, 
fundamentalistas hindus atacaram a comunidade cristã, 
destruindo suas propriedades e obrigando-os a negar a fé. Os 
ataques duraram semanas, em que 6 mil casas e 300 igrejas 
foram queimadas, deixando mais de 56 mil cristãos 
desabrigados.

Em novembro de 2017, a ONG cristã americana Alliance 
Defending Freedom (ADF) fez um apelo citando o caso de 14 
viúvas (que eram dependentes dos 39 cristãos mortos 
oficialmente). A nova decisão da Alta Corte de Orissa garante 
que as 14 viúvas vão receber a indenização extra que havia sido 
ordenada às 39 famílias, assim como a indenização menor 
garantida aos feridos e aos que tiveram suas casas destruídas. 
“Esta é uma grande vitória para nós”, disse Tehmina.

CRISTÃ INDIANA É ENCONTRADA MORTA EM 
VILAREJO

Ashani decide se casar com o namorado hinduísta e dois dias 
depois é encontrada morta

Ashani cresceu em uma aldeia rural na Índia. Assim como outras 
adolescentes, ela queria amar e ser amada. Ela conheceu um 

Saciando a sede do mundo com Aquele que é a Água da Vida
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Informativo 705 - 27 de maio de 2018

O Senhor está conosco

Gn.28.12 - E sonhou: e eis que era posta na terra uma escada cujo 
topo tocava nos céus; e eis que os anjos de Deus subiam e 
desciam por ela.

Gn.28.13 E eis que o SENHOR estava em cima dela e disse: Eu 
sou o SENHOR, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. 
Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua semente.

Jacó havia saído de casa abençoado por seu pai e estava debaixo 
de uma palavra de direção (leia com seus discípulos o início do 
capítulo 28, 1 ao 11).

Precisamos andar debaixo de diretrizes e obediência, pois não 
vivemos como o mundo vive.

Gn.28.14 - E a tua semente será como o pó da terra; e estender-
se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul; e em ti e na tua 

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – 2 Coríntios 01, 02 e 03
3ª feira – 2 Coríntios 04, 05 e 06
4ª feira – 2 Coríntios 07, 08 e 09

5ª feira – 2 Coríntios 10 e 11
6ª feira – 2 Coríntios 12 e 13
Sábado – Gálatas 01, 02 e 03

Domingo – Gálatas 04, 05 e 06

Período atual:
Quadragésima nona semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

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

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

SEJA BEM-
VINDO

POR QUÊ?

Até quando, Senhor, clamarei eu, e Tu não me escutarás? gritar-
Te-ei: Violência! e não salvarás? Por que me mostras a 
iniqüidade, e me fazes ver a opressão? Hab. 1:2 e 3.

Minha mãe costumava dizer que, quando eu era criança, quase 
a deixava louca, perguntando: "Por quê?" Nem bem acabava 
ela de responder, e vinha eu de novo: "Mas por quê?"

As crianças não são as únicas que ficam perguntando Por Quê? 
Os adultos também perguntam. O profeta Habacuque, autor de 
nosso verso, foi um deles. Muitas pessoas lêem seu pequeno 
livro e deixam de entender-lhe a grande mensagem. Seu tema 
central é a pergunta Por Quê?

Habacuque viveu num tempo de apostasia. Ao investigar a 
condição espiritual de seu povo, ficou perplexo e quis saber por 
que Deus havia permitido que permanecessem impunes.

Não demorou muito para que obtivesse a resposta. "O Senhor 
respondeu: 'Prestem atenção e ficarão de boca aberta! Vocês 
ficarão espantados com o que Eu vou fazer muito em breve! 
Ainda enquanto estiverem vivos, Eu farei uma coisa que vocês 
terão de ver para crer'." Hab. 1:5, A Bíblia Viva. Imagino que 
Habacuque se sentiu bastante aliviado ao saber que, por fim, 
Deus iria fazer algo em relação com a impiedade de Judá!

Quando o Senhor revelou o que tinha em mente, entretanto, 
Habacuque ficou mais perplexo ainda. Deus disse: "Eu estou 
preparando uma nova potência mundial, os caldeus, uma nação 
cruel e violenta que marchará pelo mundo e o conquistará." 
Verso 6, A Bíblia Viva. Deus iria usar uma nação ainda mais 

ímpia que Judá para castigar Seu povo! Por quê? Não é de 
admirar que Habacuque tenha ficado mais desconcertado ainda. 
Deus nunca respondeu a todas as perguntas de Habacuque, mas o 
profeta finalmente entendeu que "O Senhor está em Seu santo 
templo". Deus estava no trono; Ele estava no controle da 
situação e, sendo que Ele estava controlando as coisas, 
Habacuque pôde dizer: "Cale-se diante dEle toda a terra." Verso 
2:20. Saber que o Deus de infinito poder e sabedoria estava 
controlando todas as coisas era resposta suficiente.

Você alguma vez já perguntou "Por Quê?" sem obter uma 
resposta satisfatória? Lembre-se: "O Senhor está em Seu santo 
templo." Mesmo que as aparências digam o contrário, Deus está 
controlando tudo, e para você e para mim isso é resposta 
suficiente - por enquanto. As respostas completas e definitivas 
virão quando estivermos no Céu.



apóstolo Pedro escreve em sua segunda carta: ‘É bom sofrer 
pelo Senhor’”, conclui. Ore por Vipur e por todos os cristãos 
perseguidos da Índia.

*Nome alterado por segurança.

Apesar da disposição constitucional de que a Índia tem 
liberdade religiosa, cada Estado define sua própria política em 
relação à religião. Cinco deles (Orissa, Himachal Pradesh, 
Gujarat, Madhya Pradesh e Chhattisgarh) implementaram a 
chamada legislação anticonversão. Em Arunachal Pradesh e 
Rajasthan, a lei existe no papel, mas não foi implementada.

Desde maio de 2014, o governo central da Índia está nas mãos 
do BJP. Em todo o país, o nível de impunidade dos radicais 
hindus que cometeram atrocidades contra minorias religiosas e 
étnicas aumentou. Os cristãos sofrem mais do que nunca os 
ataques diários.

Os cristãos não têm um grande partido político (exceto algumas 
tentativas em Andhra Pradesh e pelo menos uma em Uttar 
Pradesh). Os cristãos só podem se juntar em festas tradicionais. 
Pode ser uma surpresa alguns desses cristãos terem se juntado 
ao BJP. De fato, muitos cristãos votaram por Modi porque 
gostaram da sua agenda econômica e esperavam que ele 
acabasse com a inércia que caracterizava a era de Manmohan 
Singh. Os cristãos também não estão presentes no corpo 
judicial.

Os policiais locais têm a má reputação de serem corruptos. Em 
muitas áreas onde o BJP forma o governo local, os policiais são 
conhecidos por não serem neutros e muitas vezes estarem ao 
lado de radicais hindus. Quando os cristãos querem registrar 
uma queixa, a polícia local se recusa a aceitá-la na maioria das 
vezes. Os policiais também têm uma reputação de brutalidade, 
batendo em cristãos que estão sob custódia.

De acordo com a World Christian Database (WCD), a maior 
religião do país é o hinduísmo. O hinduísmo domina a Índia há 
séculos (começou a se desenvolver entre 500 e 300 a.C.). Os 
radicais hindus ganharam impulso desde o início da década de 
1990. Seu objetivo final é tornar a Índia de um país secular 
(conforme definido pela constituição do país) em um país onde 
o hinduísmo é a religião do Estado. Ao longo dos anos, radicais 
hindus realizaram numerosos ataques violentos contra todas as 
minorias religiosas não-hindus. Houve pouca ou nenhuma 
proteção contra esses ataques das autoridades locais, estaduais 
ou nacionais.

semente serão benditas todas as famílias da terra.

Abraão foi o homem da fé, Isaque o homem do Sacrifício e Jacó 
o homem da multiplicação, e a benção desses homens estão 
sobre nós!

Gn.28.15 - E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer 
que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até 
que te haja feito o que te tenho dito.

Enquanto existirem diretrizes, as promessas estarão conosco.

Gn.28.16 - Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade 
o SENHOR está neste lugar, e eu não o sabia.

Precisamos acordar e saber que o Senhor está sempre conosco.

Até os demônios quando chegavam perto de Jesus o adoravam, 
mas os discípulos, o povo e os sacerdotes da época, tratavam 
Jesus como um homem comum.

Precisamos entender que não há vida sem o Senhor.

Gn.28.17 - E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é 
outro lugar senão a Casa de Deus; e esta é a porta dos céus.

Mais tarde esse lugar seria chamado de Betel.

E Jesus nasceu em Belém (casa de Pão, pois ELE é o Pão da 
vida!)

PERSEGUIÇÃO É PARTE DA VIDA CRISTÃ NA ÍNDIA

 O hoje líder cristão indiano Vipur* tem 46 e veio a Jesus após um 
longo processo em que um amigo cristão o visitava toda semana 
para orar com ele; nessa época, ele estava com uma doença 
grave. “Até que eu fui com ele a um culto e o pastor orou por 
mim. Eu continuei indo e, após seis meses, estava 
completamente curado”, testemunha.

No entanto, assim que se batizou, todos seus amigos cortaram 
relações com eles. Até mesmo sua esposa a abandonou, levando 
as duas filhas pequenas. Mas depois ela voltou para casa e se 
tornou interessada no cristianismo. Depois de seis meses, ela se 
batizou, contra a vontade de sua família. Vipur testemunha que 
foi um tempo difícil, mas Deus foi fiel. “Quando meus quatro 
irmãos ficaram doentes, eu orei por eles e foram curados, 
tornando-se seguidores de Jesus”, conta.

Espancado, mas socorrido e sustentado pelo Senhor

Vipur se tornou pastor de uma igreja que tem até mesmo um 
prédio. Por isso, os hindus começaram a ameaçá-lo e a levantar 
rumores de que ele convertia as pessoas à força. Até que uma 
noite, quando retornava de uma reunião de ministério, caiu em 
uma emboscada e foi espancado cinco vezes. Ele conseguiu 
correr para casa, e sua esposa, com a ajuda de outros, o levou ao 
hospital. Mas o hospital não tinha bom atendimento e Vipur 
estava com medo de morrer, pois havia perdido muito sangue.

Foi aí que um parceiro da Portas Abertas veio em seu socorro, o 
levou para um hospital melhor e pagou todas as despesas 
médicas. “Se você como parceiro não tivesse possibilitado que 
ele me ajudasse, minha igreja não teria um pastor, minha esposa 
teria perdido o marido, e meus filhos, o pai. Estou vivo graças às 
suas orações a apoio”, testemunha o cristão.

Vipur ainda carrega vários problemas de saúde por causa do 
ataque. Depois também passou por uma tentativa de assassinato 
e convive com o desafio de ver a pessoa que tentou matá-lo e 
perdoar. Mas não pensa em abandonar o ministério ou deixar seu 
vilarejo. “Deus me diz para ficar e ser forte. Além disso, para que 
fugir? Onde quer que eu vá, a perseguição espera por mim. 
Perseguição é parte da vida cristã na Índia. Eu acredito no que o 
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Informativo 706 - 03 de junho de 2018

O mundo precisa de sal, luz e da manifestação dos filhos de 
Deus.
 

Gl.5.16  - Digo, porém: Andai em Espírito e não cumprireis a 
concupiscência da carne.

Gl.5.17 - Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito, 
contra a carne; e estes opõem-se um ao outro; para que não façais 
o que quereis.
 
ü  O conflito espiritual interior no crente, envolve a totalidade da 
sua pessoa. Este conflito resulta, ou numa completa submissão 
às más inclinações da "carne"(o que significa voltar ao domínio 
do pecado); ou numa plena submissão à vontade do Espírito 
Santo, continuando o crente sob o senhorio de Cristo.

Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o 

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Efésios 01, 02 e 03
3ª feira – Efésios 04, 05 e 06
4ª feira – Filipenses 01 e 02
5ª feira – Filipenses 03 e 04

6ª feira – Colossenses 01, 02, 03 e 04
Sábado – 1 Tessalonicenses 01, 02 e 03

Domingo – 1 Tessalonicenses 04 e 05

Período atual:
Quinquagésima semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

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

NOSSA
AGENDA
SEMANAL

SEJA BEM-
VINDO

POR QUÊ?
O Espírito do Senhor se apossará de ti, ... e tu serás mudado 

em outro homem. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para 
despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. 

I Sm. 10:6 e 9.

Com a idade de 29 anos, Charles Grandison Finney era um 
advogado promissor no Estado de Nova Iorque. 

Os pastores que haviam tentado despertar-lhe o interesse pelo 
cristianismo desistiram, concluindo que ele estava além das 
esperanças - era um "caso perdido", alegavam.

Até 1821, Finney nunca havia possuído uma Bíblia, mas a fim 
de tornar mais completa a sua coleção de livros, adquiriu uma 
para a sua biblioteca. 

Mas fez mais do que isso. 

Começou a ler o Livro. Ao contrário de Saul, que experimentou 
uma conversão instantânea, Finney começou gradualmente a 
transferir seu interesse, dos Comentários de Blackwood para a 
Bíblia. 

Finney converteu-se, despediu-se de seus clientes e contou a 
seus colegas advogados que havia recebido "uma procuração do 
Senhor Jesus Cristo para pleitear a Sua causa".

Durante os anos que se seguiram, Finney experimentou um 
sucesso fenomenal como evangelista, tanto na América como na 
Inglaterra. 

Em 1834, estabeleceu o Tabernáculo Broadway, na cidade de 
Nova Iorque, e mais tarde se tornou o segundo diretor do Colégio 
Oberlin. 

Sua vida foi de uma dedicação sempre crescente ao Senhor. E 
tudo isso aconteceu porque um "livro de consulta" lhe foi parar 
na biblioteca e posteriormente no coração.



segurança”, conta. Choi hoje mora no Reino Unido, onde 
estuda e trabalha numa sociedade democrática e livre. “Na 
Coreia do Norte, liberdade era apenas um conceito, uma ideia. 
Aqui liberdade faz parte da minha vida diária. Eu posso ir à 
igreja sem ser preso, posso ler a Bíblia sem medo de espias. 
Posso orar, cantar e adorar sabendo que Deus 'e' outros podem 
me ouvir. Não preciso temer”.

Choi celebra também a liberdade de poder se expressar da 
forma que quer. “Na Coreia do Norte, o governo decide tudo 
para você. Aqui nós podemos achar e criar oportunidades. Por 
que estou compartilhando tudo isso? Porque vocês precisam 
saber de onde vim, para entender como eu valorizo a liberdade. 
Espero que vocês entendam o grande dom da liberdade e da 
democracia que vocês receberam. Deus me salvou da Coreia do 
Norte e me deu o dom da liberdade, e não vou mantê-lo para 
mim mesmo”, conclui o cristão.

reino de Deus.

Por isso, essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida e 
mortificada numa guerra espiritual contínua, que o crente trava 
através do poder do Espírito Santo.
 
Gl.5.18 - Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo 
da lei.

Para sermos guiados pelo Espírito, precisamos de uma busca 
contínua diária e integral,  racional  e radical, levando sempre 
em todas as ocasiões, seja em casa, na rua, na escola e em todo 
lugar, a consciência de que sou sal, luz e filho de Deus, para 
manifestar a todo tempo a graça e as maravilhas do Senhor!
   
Gl.5.22 - Mas o fruto do Espírito é: Amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 
temperança.

Gl.5.23 Contra essas coisas não há lei.

Gostaria de chamar a atenção que o apóstolo não trata o fruto no 
plural, mas no singular, pois tudo é produzido pela manifestação 
do amor de Deus em nós, o amor Agape.

Visa buscar o interesse do bem maior de outra pessoa sem nada 
querer em troca.

Quando estamos dispostos a manifestar o amor de Deus, o 
Espírito Santo se incumbe de se manifestar através de nós, e 
assim, cadeias são quebradas, o inimigo se afasta e a glória de 
Deus é derramada.
 

Perguntas:

Você está disposto a aceitar esta proposta: Ao se levantar, orar 
por nossa nação, ser grato a Deus pelo novo dia que começa e 
pedir ao Espírito Santo que assuma o controle do seu dia?

Você está disposto a exercitar a rejeição de tudo o que for do mal, 
se afastando, não concordando e mostrando sua face de filho de 
Deus, ainda que ninguém goste de você?

Será que as pessoas tem te visto hoje como sal, como luz e como 
filho de Deus?
 
Líderes, ajudem-me na campanha do quilo, por favor!

O DOM DA LIBERDADE PARA UM CRISTÃO NORTE-
COREANO

John Choi nos conta como era a vida na prisão: “Prisioneiros não 
são humanos na Coreia do Norte”

O cristão norte-coreano refugiado, John Choi, responde à 
pergunta: “Como é ter liberdade para viver uma vida cristã 
abertamente?”. Ele diz que a pergunta o remete ao centro de 
detenção, onde quase morreu, 14 anos atrás. “Eu tinha apenas 15 
anos na época, e fui preso na China por tentar cruzar a fronteira 
para a Mongólia”, relembra.

Choi diz que é difícil escrever sobre esse tópico, mas quer que 
todos conheçam a realidade. Havia 50 presos na cela e eram 
obrigados a ficar sentados no chão o tempo todo, um de costas 
para o outro. “O companheiro de cela que estava atrás de mim 
morreu durante a noite, os carcereiros vieram e o arrastaram 
como se fosse um animal morto. Prisioneiros não são humanos 
na Coreia do Norte”. Choi conta ainda que como criança viu 
muitas mortes na rua. As pessoas morriam de fome e eram 
jogadas na rua. “Mas essa experiência do prisioneiro morrer era 
nova e chocante para mim. Eu estava submerso em medo, medo 
da morte, medo de ser arrastado como aquele outro”.

Experimentando liberdade e democracia

“Eu fui liberado da prisão depois de quase morrer torturado. Foi 
um milagre. Eu fugi pela segunda vez para a China e, apesar de 
muitos obstáculos e perigos, cheguei à Coreia do Sul em 
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ANIVERSÁRIOS
02/jun - Amanda Passos

18/jun - Elizabeth Barbosa

11/jun - Fátima Fontão

20/jun - Gilsimar Sodré 

12/jun - Ilda Araújo 

29/jun - João Pedro Alves

06/jun - Nathan Coelho de 

Oliveira

30/jun - Pedro Duarte Silva

2/jun – Pra.Rosângela 

Ricardo

25/jun - Pra. Nete Carvalho 

Silva

17/jun - Suyane Alves 



Informativo 707 - 10 de junho de 2018

VIVER EM DEUS É UMA GRANDE AVENTURA

“Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a 
contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também 

ter abundância; em toda a maneira e em todas as coisas, 
estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter 

abundância como a padecer necessidade. Posso todas nas 
coisas naquele que me fortalece.” 

― Filipenses 4.11―13.

‘Porque já aprendi a contentar-me’ ― Muitas pessoas (ouso 
dizer mais de 80%) não aprenderam a conviver com 
tranqüilidade num momento de tribulação, pois centralizam a 
vida nas necessidade momentâneas e esquecem de ver tudo de 
bom que já existe em sua volta. Quer exemplo? Às vezes, tudo 
foge da nossa rotina diária: um pneu furado, a empregada não vai 
trabalhar, o carro quebra, algo em casa não está funcionando 

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – 2 Tessalonicenses 01, 02 e 03
3ª feira – 1 Timóteo 01, 02 e 03
4ª feira – 1 Timóteo 04, 05 e 06

5ª feira – 2 Timóteo 01 e 02
6ª feira – 2 Timóteo 03 e 04

Sábado – Tito 01, 02 e 03
Domingo – Filemon 01

Período atual:
Quinquagésima primeira semana

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

BÍBLIA
DIÁRIA

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
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INFLUÊNCIA MATERNA

Por isso, jovem,nunca deixe de lado
o que aprendeu com sua mãe. - Pv. 1:8.

Eu tinha 20 anos de idade na primavera de 1944, quando Herbie 
Swick e Richie Green escaparam de nosso campo de 
concentração japonês para unir-se a forças guerrilheiras. 
Sempre realista, eu achava que, quando os americanos 
chegassem para libertar os prisioneiros, os nossos captores 
matariam aqueles entre nós que tivessem idade para serviço 
militar, a fim de evitar que nos tornássemos soldados contra 
eles. Assim, pouco depois que Swick e Green escaparam, 
aproximei-me de Sonny Woodson, que conhecia bem o país e 
falava ilocano (a língua falada na ilha) e começamos a fazer 
planos para fugir.

Descobrimos que podíamos escapar da prisão arrastando-nos 
através da valeta do esgoto atrás das barracas dos homens. 
Preparamos secretamente as mochilas e começamos a guardar 
porções de nossa ração de arroz. O grande problema eram as 
botas. Depois de dois anos e meio na prisão, nossos sapatos 
estavam em frangalhos. Mas Sonny teve uma idéia. Havia 
homens que, antes da guerra, tinham trabalhado em minas de 
ouro. Tinham botas boas, e Sonny convenceu-os a nos 
"emprestarem" as botas para uma peça humorística que nós, os 
jovens, apresentaríamos.

A hora de nossa fuga foi marcada para as 11 da noite de 10 de 
setembro de 1944. Até algumas horas antes da partida, 
tínhamos mantido segredo absoluto. Nem mesmo Ralph 
Longway, meu melhor amigo, sabia de nossos planos. Mas 
pouco depois da chamada que era feita todas as noites, fui 
despedir-me de minha mãe. Eu achava que ela ficaria chocada. 

Em vez disso, ela me olhou dentro dos olhos e disse: "Se você 
for, os japoneses matarão seu pai e seu irmão. Não vá!" Quando 
ouvi isso, entendi que não poderia ir. Ter de contar ao meu amigo 
que eu não iria mais, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na 
vida. E como eu não iria, Sonny decidiu não fugir também.

Trinta e dois anos mais tarde, encontrei-me com Herbie numa 
reunião de ex-internos em São Francisco. Contei-lhe acerca dos 
nossos planos de fazer parte de seu grupo guerrilheiro e 
perguntei-lhe quais teriam sido nossas chances caso tivéssemos 
escapado do campo de concentração. "Vocês simplesmente não 
teriam tido chance", respondeu ele. "Nós teríamos atirado em 
vocês, porque vocês não haviam mantido comunicação prévia 
com a guerrilha. Vocês poderiam ser espiões a serviço dos 
japoneses. Quando Richie e eu escapamos, nós já havíamos 
mantido essa comunicação antecipada e obtido permissão."



conversão. O BJP é o partido no poder em seis desses estados. 
Líderes de igrejas protestaram contra o governo do BJP em 
Jharkhand quando a lei foi aprovada. Ore por nossos irmãos 
indianos, para que tenham sabedoria e força para lidar com a 
perseguição.

CRISTÃO FOI PRESO POR ORAR NA COREIA DO 
NORTE

O cidadão americano Kim Hak Song descobriu que seus “atos 
hostis contra o governo” eram orações

Kim Hak Song foi preso em um trem que ia da capital da Coreia 
do Norte, Pyongyang, para a China em maio de 2017, 
supostamente por ter cometido atos hostis contra o governo. 
Falando à própria igreja em Los Angeles sábado passado, o 
cidadão americano disse que perguntou às autoridades o que ele 
tinha feito de errado. A resposta foi que ele cometeu o crime de 
orar. Os oficiais tinham cópias de e-mails que Song havia 
enviado à igreja, pedindo-lhes para orar pela Coreia do Norte. 
Eles também sabiam que ele tinha um grupo de oração pela 
manhã.

Song era um missionário da sua igreja na China, e passava um 
mês na Coreia do Norte a cada vez que ia. Ele estava envolvido 
em desenvolvimento agrícola na Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Pyongyang. Embora não tenha sido torturado 
durante a prisão, a esposa afirma que ele sentia dores.

Song foi libertado em 9 de maio, com dois outros cristãos, Kim 
Kong-chul, um pastor de aproximadamente 60 anos, e Tony 
Kim (também conhecido como Kim Sang-duk). Segundo a 
Casa Branca, a soltura dos três foi um ato de boa vontade que 
precede a reunião do presidente americano, Donald Trump, 
com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, marcada para 12 de 
junho.

bem, etc. Achamos que o mundo acabou e não percebemos as 
coisas boas que estão acontecendo em nossa volta: estamos com 
saúde, todos da nossa família estão bem… É só parar um pouco e 
refletir pra ver que está tudo bem e que tudo não passa de um 
probleminha que logo se resolve.

Então, amados, aprendam que a vida é muito mais linda do que 
pensamos! Aprendam que é só olhar como ela é de fato, a vida!

‘Sei estar abatido e sei também ter abundância’ ― Como é isso? 
Saber estar mal e saber estar bem? Quando você se relaciona 
com Deus, você entra ‘na onda de Deus’ e não na do mundo e 
passa a ver Deus em tudo em sua vida. 

‘Posso todas nas coisas naquele que me fortalece’ ― Aqui está 
um dos maiores segredos da vida, conhecer a Deus e saber que 
Ele estará sempre te fortalecendo em tudo. 

A força que vem de Deus não consiste em uma estrutura física ou 
capacidade intelectual, mas numa fé poderosa que sai de Deus 
para nossas vidas, e essa fé é só pedir que Ele dá.

“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem 
de vocês, é dom de Deus.” ― Efésios 2.8.

Você entende que Deus está no controle de tudo e que teu 
trabalho é apenas esperar o agir dEle, sabendo que tudo contribui 
para seu bem?

QUATRO CRISTÃOS PRESOS E 11 INVESTIGADOS NA 
ÍNDIA

Todos são acusados de conversões forçadas em Jharkhand, 
estado onde vigora a lei anti-conversão

A polícia do estado de Jharkhand, na região leste da Índia, 
prendeu quatro cristãos e está investigando outros onze sob 
acusação de conversões, informou a organização cristã de 
direitos humanos Christian Solidarity Worldwide (CSW). A 
prisão dos quatro cristãos é a primeira desde que o estado de 
Jharkhand adotou a lei anti-conversão, em setembro de 2017.

Tudo começou porque os moradores se opuseram ao casamento 
de um casal cristão que ia se casar no dia 30 de maio; eles 
consideraram a cerimônia cristã uma ofensa. Quando o casal 
levou o caso à polícia, junto com o pastor e seu assistente, todos 
foram levados sob custódia e “acusados sob a seção 4 do Ato de 
Liberdade de Religião de Jharkhand, que criminaliza conversões 
religiosas”, de acordo com CSW.

Os quatro estão presos e, se forem considerados culpados, 
podem ser condenados a três anos de prisão ou a pagar multa de 
50 mil rúpias (equivalente a 2.900 reais). Ao mesmo tempo, a 
polícia do estado também está investigando outro caso 
envolvendo 11 cristãos. Eles foram acusados de envolvimento 
em conversões forçadas depois que se reuniram para orar em 
uma casa no vilarejo de Medhasai, no distrito de Chaibasa. Os 11 
não foram detidos, mas fugiram por medo de ser presos.

Jharkhand é um dos sete estados indianos onde vigora a lei anti-
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AVIVA SUA OBRA (Habacuque 3)

2. Ó Yahweh, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus 

Habacuque, foi um profeta em seu ministério, pois não dirige 
palavras de condenação contra o povo de Deus. O livro é único 
no seu gênero por não ser uma profecia dirigida diretamente a  
Israel, mas sim um diálogo entre o profeta e Deus. Habacuque 
queria saber por que Deus não fazia algo a respeito da iniquidade 
que predominava em Judá. Deus lhe responde, então, que 
enviaria os babilônios para castigar a Judá. Esta resposta deixou 
o profeta ainda mais confuso: "Por que Deus castigaria seu povo 
através de uma nação mais ímpia do que  ele"? No fim, 
Habacuque aprende a confiar em Deus, e a viver pela fé da 
maneira como Deus o requer: independentemente das 
circunstâncias.

1. Então o profeta Habacuque, fez a seguinte oração, em estilo 
shiggâyônisto, isto é, sob forma de cântico de confissão:

PLANO DE LEITURA BÍBLICO COM
UM PROPÓSITO             
Pr. Paulo Pereira

2ª feira – Hebreus 01, 02 e 03
3ª feira – Hebreus 04, 05 e 06
4ª feira – Hebreus 07, 08 e 09

5ª feira – Hebreus 10, 11, 12 e 13
6ª feira – Tiago 01, 02 e 03

Sábado – Tiago 04 e 05
Domingo – 1 Pedro 01, 02 e 03

Período atual:
Quinquagésima segundasemana

aos domingos, às 9h00

terças-feiras, às 20h00

Programa de Qualidade  de Vida

Cultos: quartas-feiras, às 20h00 e 
domingos, às 19h30

Culto dos adolescentes:

BÍBLIA
DIÁRIA

Rua Duarte da Costa 374,

www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com

(22) 2648-4909

Twitter:

Instagram: @ComunidadeAmaivos

Facebook: /ComunidadeAmaivos

bairro Guarani, Cabo Frio RJ

@AmaivosCaboFrio
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sozinho. “Ele não dorme sozinho, só dorme encostado no meu 
peito”, compartilha a mãe.

Hanaa testemunha ainda que, apesar de serem perseguidos, eles 
amam seus vizinhos muçulmanos. “Nós os amamos porque 
nosso Deus é um Deus de amor. Ter passado por essa 
perseguição não mudou minha opinião sobre isso. Eu ainda oro 
pelos muçulmanos. Nosso Senhor é mais forte que a 
perseguição”, afirma. Ore com esta família, enlutada há um 
ano. Que Hanaa e Marco continuem cada vez mais firmes no 
Senhor, assim como as outras filhas. Interceda de modo 
especial pela vida de Mina, para que seja curado de todo 
trauma.

A biografia dele também relata como, durante a infância, ele 
escrevia cartas para Jesus e as soltava, adejando, pela janela do 
segundo piso de sua casa, com plena certeza de que seu 
Salvador as receberia e leria. E quem pode dizer que aquelas 

Embora seu pai tenha morrido enquanto Nicolaus ainda era 
bebê, sua mãe lhe contou acerca da devoção que ele nutria por 
Cristo. Suas agradáveis conversas causaram profunda 
impressão na jovem mente. 

Com a idade impressionantemente precoce de 4 anos, Nicolaus 
Ludwig, Conde de Zinzendorf (1700-1760), reformador social 
e religioso da Morávia, converteu-se a Cristo. 

"Aquelas palavras", diz o biógrafo citando Zinzendorf, "me 
impressionaram muito quando eu tinha quatro e cinco anos de 
idade; pensei que, de acordo com elas, todos nós tínhamos o 
direito de falar com o Salvador como com um irmão." 

Um pouco mais tarde, as palavras de um hino também 
exerceram influência profunda sobre a vida dele ("Tu és nosso 
Pai querido, pois Jesus é nosso Irmão").

Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é 
puro e reto. Pv. 20:11.

Uma das mais lembradas máximas de Jesus é: "Pelos seus 
frutos os conhecereis." Mt. 7:20. Estamos acostumados a julgar 
os adultos por essa regra, mas o que dizer das crianças e, acima 
de tudo, o que pode o bom exemplo delas ensinar aos adultos?

cartas, ou pelo menos o seu conteúdo, não chegaram ao 
Destinatário e foram lidas? (Ver S. Mat. 18:10 e II Reis 19:14.)

Com apenas 22 anos de idade, Zinzendorf abriu sua propriedade 
na Saxônia para os perseguidos irmãos da Morávia e ajudou-os a 
fundar a Colônia Herrenhut naquelas terras. Posteriormente, 
uniu-se a eles na sua crença. Em 1736, recebeu a ordem de sair da 
Saxônia por causa de suas atividades religiosas. 

Dali em diante, por muitos anos, andou viajando e disseminando 
as crenças da Igreja da Morávia. Seus postulados teológicos 
exerceram uma influência benéfica e marcante sobre o 
protestantismo do século dezenove - e quase tudo se originou 
com a educação recebida na tenra infância.



“O Senhor é mais forte que a perseguição”

O terceiro incidente ocorreu em Helwan, no grande Cairo, em 1 
de junho, quando um motorista foi atacado por estar tomando 
chá dentro de um micro-ônibus. Uma testemunha ocular diz 
que viu os homens quebrarem as janelas do veículo e ferir o 
motorista com pedaços de vidro. “Tinha uma tatuagem de cruz 
no seu pulso direito”, afirma a testemunha.

UM ANO DE ATAQUE A DOIS ÔNIBUS COM CRISTÃOS 
NO EGITO

Uma das viúvas nos conta como tem sido a vida durante este 
primeiro ano sem o marido

Hanaa testemunha que muitas pessoas ficaram ao seu lado após 
a morte do marido. “Deus tem me encorajado através das 
palavras deles. Toda vez que eles falavam, eu sentia como se 
Deus estivesse falando comigo através deles. O Senhor é bom. 
Ele ficou ao meu lado e me confortou, ele supriu nossas 
necessidades. Ele nos ama tanto, ele é um Deus maravilhoso”, 
testemunha.

Um centro de pesquisa islâmica do Egito declarou em 2016 que 
comer ou beber durante as horas de jejum do Ramadã “não é 
parte da liberdade individual das pessoas”, mas uma agressão 
contra o islã. Os cristãos não devem comer ou beber em público 
em sinal de respeito. Ore pelos cristãos em países muçulmanos, 
para que tenham sabedoria, graça e amor para alcançar os 
muçulmanos com a palavra da verdade. E interceda também 
pelo Egito, país que ocupa a 17ª posição na Lista Mundial da 
Perseguição 2018.

Amanhã, 26 de maio, faz um ano de ataque a dois ônibus que 
levavam cristãos a um local de culto em Minya, no Egito. 
Hanaa, de 42 anos e mãe de duas meninas e dois meninos, nos 
conta como perdeu o marido, Ayad, naquele dia. Ele foi morto 
por extremistas islâmicos na frente dos dois filhos. Eles 
presenciaram o pai levar tiros por não negar sua fé.

Ela diz que o filho mais velho, Marco, está confortado e 
animado. Corajoso como o pai, ele assumiu seu trabalho e tem 
um forte relacionamento com Deus. “A morte do pai o fez ficar 
muito próximo de Deus e orar constantemente. Eu agradeço a 
Deus por ele”, diz Hanaa. Mas ela pede orações em especial por 
Mina, o filho mais novo, com quem se preocupa mais. Mina 
tem 12 anos e o incidente teve um grande impacto negativo 
sobre ele. Ele tem medo de tudo, como de sair e ir ao banheiro 

3. Você está como Saul e seu exército olhando só para o gigante 
ou prefere ser como Davi que tinha suas experiências com o 
Senhor e só via a grandeza do seu Deus? (Salmos 20:7). 

2. Vamos nos relacionar com o Senhor e buscar Dele ou ficar 
cheios de expectativas esperando dos outros? (Salmos 121:2).

1. Vamos orar um avivamento ou morrer no deserto 
murmurando? (Salmos 125).

atos, SENHOR! Realiza de novo, em nossos dias, as mesmas 
obras maravilhosas que fizeste no passado; faze-as conhecidas 
por todos também em nossa época; ainda que estejas irado, 
lembra-te da tua imensa misericórdia!

3. 'Elôah, Deus veio de Temã, e Kâdôsh, o Santo, veio do monte 
Pâ'rân, Região das Cavernas.

Paran ou deserto de Parã (hebraico פארן מדבר Midbar Par'an),  é 
o lugar onde os israelitas passaram a maior parte dos seus 40 
anos de peregrinação. Foi neste deserto que o velhos morreram e 
um novo Israel surgiu junto com Josué e Calebe e assim um 
renovado pelo Espírito que estava em Josué e Calebe.

Habacuque faz uma intercessão pelo povo incrível, pois pede a 
Adonai para que no lugar da ira tenha misericórdia e pede a Deus 
um avivamento, no meio de todo desgaste e sofrimento, ele pede 
a Deus experiências como no passado de milagres. Precisamos 
de avivamento no meio dos desgastes e não de murmuração, 
precisamos buscar intimidade e parar de olhar para provações. 
Precisamos de experiências novas com o Senhor no meio de uma 
espera que parece que não acaba. Como Josué e Calebe, Simeão 
e Ana que virão Jesus antes da morte.

CRISTÃO DETIDO POR CARREGAR GARRAFA D'ÁGUA 
DURANTE RAMADÃ

A água estava dentro da bolsa de fotógrafo, mesmo assim ele só 
foi liberado após duas horas sendo humilhado na delegacia

 O Ramadã é um dos períodos mais tensos do ano para os cristãos 
perseguidos em alguns lugares do mundo (Foto representativa 
por razões de segurança)

Em 6 de junho, o agricultor Adel Ayoub, 52, do vilarejo de Beni 
Ibrahim estava bebendo água quando foi abordado por um grupo 
de rapazes muçulmanos. Quando disse que estava bebendo água 
porque era cristão, os rapazes começaram a bater nele até o ponto 
de quase desmaiar. Após o ataque, ele ligou para o filho, que o 
levou para casa.

Um dos incidentes aconteceu quando o fotógrafo egípcio Hani 
Shamshoun Girgis, de 31 anos, estava na estação de trem no dia 5 
de junho a caminho do jornal Tahrir, onde trabalha. Um policial 
se aproximou e pediu sua carteira de identidade. Quando viu que 
Girgis era cristão (o que está especificado no documento de 
identidade dos egípcios), começou a revistar sua bolsa e achou 
uma garrafa de água. Girgis foi, então, levado à delegacia após 
ser insultado.

Hoje termina o Ramadã, o mês do jejum muçulmano, em muitos 
países. Como os islâmicos seguem o calendário lunar, a data 
pode ser alterada para um ou dois dias a mais ou a menos de 
acordo com a localização do país. Esse é um tempo 
especialmente difícil para os cristãos que vivem em países de 
maioria muçulmana. No Egito, foram registrados três incidentes 
de agressão a cristãos durante o período este ano.

Na delegacia, eles confirmaram que ele foi preso por causa da 
garrafa de água encontrada em sua bolsa. O editor do jornal onde 
Girgis trabalha teve que comparecer à delegacia para que ele 
fosse solto. “Eu fiquei na delegacia mais de duas horas, e me 
trataram de forma muito humilhante. No trabalho eu não como 
nem bebo na frente dos meus colegas muçulmanos como um 
sinal de respeito”, afirmou o fotógrafo.

Dois cristãos agredidos por beber durante Ramadã

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

INFORMATIVO AMAI-VOS

MISSÕES E O MUNDO

EM BREVE
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