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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Salmos 13, 14 e 15
3ª feira – Salmos 16, 17 e 18
4ª feira – Salmos 19, 20 e 21
5ª feira – Salmos 22, 23 e 24
6ª feira – Salmos 25, 26 e 27
Sábado – Salmos 28, 29 e 30
Domingo – Salmos 31, 32 e 33
Período atual:
Vigésima segunda semana

Caminhos para a vitória

Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim
dele são os caminhos da morte.
Pv.14:12
1. Cuidado ao tomar decisões. Não devemos nos
guiar pelas aparências (Abraão e Ló)
E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do
Jordão, que era toda bem regada.
Gn.13.10
Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas
cidades da campina e armou as suas tendas até
Sodoma.
Gn.13.12
2. O caminho do silêncio é um dos caminhos mais
difíceis para a vitória (Israel em Jericó; Jesus e a
crucificação)
A. Deus mandou o povo ficar três dias em silêncio e
depois gritar.
B. Jesus foi para o matadouro como um cordeiro
mudo.

3. Caminho da fidelidade (Josué e
Moisés)
E falava o SENHOR a Moisés face a face,
como qualquer fala com o seu amigo;
depois, tornava ao arraial; mas o moço
Josué, filho de Num, seu servidor, nunca
se apartava do meio da tenda.
Êx. 33.11
4. Caminho da justiça (Noé)
Estas são as gerações de Noé: Noé era
varão justo e reto em suas gerações;
Noé andava com Deus.
Gn. 6:9
5. O Caminho da palavra de Deus
(Salmo 119)
Escondi a tua palavra no meu coração,
para eu não pecar contra ti.
Sl. 119:11
6. Caminho da oração
Clama a mim, e responder-te-ei e
anunciar-te-ei coisas grandes e firmes,
que não sabes.
Jr. 33:3
Perguntas:
1. Quando você está em dúvida, quais
são os caminhos que você toma? (Salmo
119, 105)
2. Você tem o hábito de tomar decisões
movidas por emoções? (1 Pedro 5. 6 ao
8)
3. Você crê no amor de Deus por você?
Fale um pouco sobre isso.

ANIVERSÁRIOS
08/jan - Roberto de Oliveira Ricardo
12/jan - Ronan Maria da Conceição Alves
13/jan - Letícia de Souza Alves Perez
14/jan - Cristiane Cordeiro Machado
17/jan - Wagner Velasco de Campos
21/jan - Jéssica Oliveira dos Santos Silva
23/jan - Adalberto dos Santos Ricardo
27/jan - Jardel Pereira de Souza
29/jan - Gabriela Maria Bazilio Garcia
29/jan - Marcio de Souza Jotha
30/jan - Breno Burgarelli Coelho
30/jan - Wilen Heil e Silva
31/jan - Tânia Maria de Azevedo Rocha

MISSÕES E O MUNDO
Trump assina Ato em prol de vítimas do
Estado Islâmico
Objetivo da nova lei é aumentar ajuda e
responsabilizar EI por mortes no Iraque
e na Síria
O presidente americano Donald Trump
assinou uma lei que ajudará a assegurar
ajuda às vítimas do Estado Islâmico (EI)
na Síria e no Iraque, e a responsabilizar
os militantes por atos criminosos. Ao
assinar a lei, no começo de dezembro,
Trump disse: “Em anos recentes, o EI
cometeu atrocidades horríveis contra

minorias étnicas e religiosas na Síria e
no Iraque, inclusive cristãos”.
A nova lei foi chamada de “Ato de 2018
de alívio e prestação de contas sobre o
genocídio no Iraque e Síria”. A partir
dessa lei, os Estados Unidos se
c o m p ro m e t e ra m a a u m e n t a r a
assistência financeira às comunidades
que foram vítimas de crimes cometidos
pelo EI.

manifesta através do corpo de Cristo na
terra. Como parte desse corpo, você pode
levar esperança à Síria ao orar por eles e
também ao fazer uma doação. Com uma
doação, você abençoa o futuro desta
nação ao presentear duas crianças sírias
com uma Bíblia infantil cada.

ESCOLA DE SERVOS
Olá, servos!
A próxima aula da Escola de Servos
acontecerá no dia 20 de janeiro, a
segunda aula, no dia 27. Os horários
permanecem às 8h00 da manhã, com um
intervalo e café da manhã.
O Módulo 03 se chamará O servo e seu
relacionamento com Deus.

Família cristã caminha em bairro destruído em Homs, na Síria

O presidente americano também disse
que a nova lei permite ao Departamento
de Estado e outras agências do governo
conduzir investigações e processar os
atos do EI. A Comissão de Liberdade
Religiosa Internacional da ONU
(USCIRF) manifestou apoio à assinatura
da lei. “Com essa lei, reconhecemos a
mensagem de que os responsáveis por
esses crimes não escaparão da justiça”,
disse a vice-presidente da USCIRF,
Kristina Arriaga.
Sabemos que nossa esperança não está
em homens ou em governos, mas no
poder de Deus. Poder este que se

As apostilas serão entregues a partir do
dia 13 de janeiro, mas para isso, os
pagamentos devem ser feitos até o dia 09
(próxima quarta-feira).
Junto com as apostilas serão entregues
os exercícios que deverão ser devolvidos
para avaliação na primeira aula. A
entrega depois da data implica na perda
de um ponto.
A aplicação da avaliação em sala será
feita no segundo dia de aula, 27 de
janeiro. Lembrem-se que sua
pontualidade continua sendo avaliada.
A recuperação do Módulo 02 ainda será
divulgada aos que devem nota.
Bons estudos!
Escola de Servos.

REFLEXÃO
Texto de autoria de Bruno Pitanga,
Doutor em neuroimunologia,
neurocientista, professor universitário
e palestrante:
Pra viver melhor, não se preocupe, se
ocupe. Ocupe seu tempo, ocupe seu
espaço, ocupe sua mente.
Não se desespere, espere. Espere a
poeira baixar, espere o tempo passar,
espere a raiva desmanchar.
Não se indisponha, disponha. Disponha
boas palavras, disponha boas vibrações,
disponha sempre.
Não se canse, descanse. Descanse sua
mente, descanse suas pernas, descanse
de tudo.
Não menospreze, preze. Preze por
qualidade, preze por valores, preze por
virtudes.
Não se incomode, acomode. Acomode
seu corpo, acomode seu espirito,
acomode sua vida.
Não desconfie, confie. Confie no seu
sexto sentido, confie em você, confie em
Deus.
Não se torture, ature. Ature com
paciência, ature com resignação, ature
com tolerância.
Não pressione, impressione.
Impressione pela humildade,
impressione pela simplicidade,

impressione pela elegância.
Não crie discórdia, crie concórdia.
Concórdia entre nações, concórdia
entre pessoas, concórdia pessoal.
Não maltrate, trate bem. Trate bem as
pessoas, trate bem os animais, trate
bem o planeta.
Não se sobrecarregue, recarregue.
Recarregue suas forças, recarregue sua
coragem, recarregue sua esperança.
Não atrapalhe, trabalhe. Trabalhe sua
humanidade, trabalhe suas frustrações,
trabalhe suas virtudes.
Não conspire, inspire. Inspire pessoas,
inspire talentos, inspire saúde.
Não se apavore, ore. Ore a Deus!
Somente assim viveremos dias
melhores.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Salmos 34, 35 e 36
3ª feira – Salmos 37, 38 e 39
4ª feira – Salmos 40, 41 e 42
5ª feira – Salmos 43, 44 e 45
6ª feira – Salmos 46, 47 e 48
Sábado – Salmos 49, 50 e 51
Domingo – Salmos 52, 53 e 54
Período atual:
Vigésima terceira semana

Confiança em Deus e o amor por sua presença
“O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a
quem temerei? O SENHOR é a força da minha vida;
de quem me recearei? Quando os malvados, meus
adversários e meus inimigos, investiram contra mim,
para comerem as minhas carnes, tropeçaram e
caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu
coração não temeria; ainda que a guerra se
levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa
pedi ao SENHOR, e a buscarei: que possa morar na
Casa do SENHOR todos os dias da minha vida, para
contemplar a formosura do SENHOR e aprender no
seu templo. Porque no dia da adversidade me
esconderá no seu pavilhão; no oculto do seu
tabernáculo me esconderá; por-me-á sobre uma
rocha. Também a minha cabeça se rá exaltada sobre
os meus inimigos que estão ao redor de mim; pelo
que oferecerei sacrifício de júbilo no seu
tabernáculo; cantarei, sim, cantarei louvores ao
SENHOR. Ouve SENHOR, a minha voz quando clamo;
tem também piedade de mim e responde-me. Quando
tu disseste: Buscai o meu rosto, o meu coração te
disse a ti: O teu rosto, SENHOR, buscarei. Não
escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu
servo com ira; tu foste a minha ajuda; não me deixes,
nem me desampares, ó Deus da minha salvação.
Porque, quando meu pai e minha mãe me
desampararem, o SENHOR me recolherá.”
Salmo 27: 1 ao 10

Atenção: Este é um Salmo de Davi, onde
ele nos revela situações sobre sua vida
pessoal e íntima com o SENHOR, às
quais deveríamos observar com
atenção, pois é um modelo de
intimidade a ser seguido.
Pontos importantes:
- O que Deus é para Davi? Resposta: O
SENHOR é a minha luz e a minha
salvação.
- Por que Davi tinha intimidade com o
SENHOR? Resposta: O SENHOR é a força
da minha vida; de quem me recearei?
Tem também piedade de mim e
responde-me.
- Quem confia em Deus e tem
intimidade com o SENHOR, sempre terá
inimigos.
- O que aconteceu quando os inimigos
de Davi o perseguiram? Resposta:
Tropeçaram e caíram.
- Como Davi se portava diante dos
perigos? Resposta: Ainda que um
exército me cercasse, o meu coração
não temeria; ainda que a guerra se
levantasse contra mim, nele confiaria.
- O que Davi buscava de Deus? Resposta:
que possa morar na Casa do SENHOR
todos os dias da minha vida, para
contemplar a formosura do SENHOR e
aprender no seu templo.
- Onde Davi se escondia quando as
coisas ficavam difíceis? Resposta: Me
esconderá no seu pavilhão; no oculto do
seu tabernáculo me esconderá; por-meá sobre uma rocha.

- Davi confiava nas promessas do
SENHOR, mas o que ele esperava?
Resposta: Também a minha cabeça será
exaltada sobre os meus inimigos que
estão ao redor de mim.
- A intimidade de Davi era baseada em
quê? Resposta : oferecerei sacrifício de
júbilo no seu tabernáculo; cantarei, sim,
cantarei louvores ao SENHOR.
- O SENHOR havia revelado a Davi como
buscá-lo. O que Deus disse? Resposta:
Quando tu disseste: Buscai o meu rosto, o
meu coração te disse a ti: O teu rosto,
SENHOR, buscarei.
- De que Davi tinha medo? Resposta: Não
escondas de mim a tua face e não rejeites
ao teu servo com ira; tu foste a minha
a j u d a ; n ã o m e d e i xe s , n e m m e
desampares, ó Deus da minha salvação.
Por que Davi não tinha medo de perder os
pais? Resposta: “Porque, quando meu pai
e minha mãe me desampararem, o
SENHOR me recolherá.”

MISSÕES E O MUNDO
Drama e encorajamento
Jovem cristã sequestrada no Egito conta
experiência de ter ficado cinco dias em
cativeiro para voltar ao islã
No Egito, tornou-se comum ouvir sobre
meninas que são sequestradas a cada
ano. Geralmente elas não voltam. Mas
Maggie*, de 22 anos, voltou e aceitou nos
contar sua história. Ela tinha ido comprar
algumas coisas quando, ao sair da loja, a
puxaram para dentro de um carro. Ela foi
vendada. Quando ela se deu conta, eles já

Mas a polícia não a levou para casa. Ao
invés disso, a levou para a delegacia,
onde ela foi novamente pressionada a se
converter ao islamismo. Somente
depois de dois dias ela foi liberada e sua
família pôde buscá-la. Mas não sem um
aviso: “Não chore na rua nem conte o
que aconteceu, senão vamos te prender
de novo”. Ela conta que foi difícil segurar

*Nome alterado por segurança.

ESCOLA DE SERVOS

MÓDULO 03
O servo e sua família

Maggie participa de um ministério de
mulheres (jovens e adultas) da Portas
Abertas no Egito. As outras meninas do
ministério dizem que durante o
desaparecimento da amiga, elas oraram
fervorosamente. Não somente elas, mas
toda a comunidade cristã do vilarejo se
uniu em oração. O pastor de Maggie
registrou queixa na polícia, mas o que
ouviu dos policiais foi: “Vá para casa,
não sabemos nada sobre ela”. No
entanto, o pastor relatou o caso à mídia
e o publicou nas redes sociais. Diante da
pressão, a polícia começou a procurar
Maggie e, finalmente, achou a casa onde
ela estava sendo mantida refém.

Para Maggie, essa experiência tem dois
lados. Por um lado, o drama de tudo que
aconteceu e o medo que sentiu. Mas por
outro, há o encorajamento pelo fato do
Senhor ter ouvido as orações de suas
amigas e da família calorosa que ela tem
na igreja.

20/jan

2019

8h00 da

A jovem cristã foi mantida em uma sala
por cinco dias, tendo contado apenas
com mulheres cujos rostos eram
completamente cobertos por véus. As
mulheres lhe ofereciam comida, mas ela
não comeu nada nos cinco dias. Elas
também falavam para ela se acalmar,
pois não iriam lhe fazer mal, apenas
queriam que ela “se convertesse à
verdadeira religião”.

o choro, mas depois que estavam longe
da delegacia, caiu em prantos nos braços
de seu pai.

manhã

estavam a 300 km de seu vilarejo. Os
sequestradores tomaram seu telefone
celular e ligaram para sua família,
dizendo: “Não liguem para Maggie de
novo, ela não vai voltar”.

ATENÇÃO ALUNOS
- AS APOSTILAS DOS PAGANTES SERÁ
ENTREGUE AO FIM DESTE CULTO.
- OS ALUNOS QUE FICARAM EM
RECUPERAÇÃO NO MÓDULO 03 DEVEM
ENTREGAR SEUS TRABALHOS ATÉ DIA
27/01

REFLEXÃO
Frequentar a Igreja
Não deixemos de congregar-nos, como
é costume de alguns; antes, façamos
admoestações, e tanto mais quanto
vedes que o dia se aproxima. Hb. 10:25.

Faraday levantou-se e explicou que o
físico havia saído para um culto de
oração numa pequena igreja (uma
congregação que não contava com mais
de 20 membros), onde Faraday era
ancião.
Que exemplo de assiduidade às
reuniões de oração! Que testemunho
em favor de Cristo!
Tem-se declarado que a saúde
espiritual de uma igreja pode ser
acuradamente avaliada com base na
freqüência aos cultos de oração. Se isso
é ve rd a d e , i g re j a s c o m p o u c a
assistência estão às portas da morte
espiritual, e outras que já desistiram
completamente dessas reuniões podem
ter morrido.

Michael Faraday, grande cientista
britânico que fez várias descobertas
importantes no campo do magnetismo,
era um cristão sincero que achava mais
importante assistir aos cultos de sua
igreja do que assistir a qualquer outra
reunião. Em uma dessas "outras"
reuniões, ele manteve o auditório
boquiaberto com a demonstração das
propriedades do ímã. Encerrou sua
palestra com uma experiência tão
inédita, fascinante e impressionante,
que por algum tempo o salão
reverberou com entusiásticos aplausos.
Quando as palmas diminuíram, o
Príncipe de Gales se pôs em pé e propôs
um brinde a Faraday, mas o grande
homem não estava mais ali para recebêlo. Finalmente, um dos assistentes de

Que pode você fazer, que posso eu fazer
para despertar os cristãos dessa
letargia mortal? Que podemos nós fazer
para consolidar "o resto que estava para
morrer"? Ap. 3:2.
Nosso verso para meditação sugere que
o maior motivo para a fiel assistência
aos cultos da igreja é o fato de que "o
dia" da volta de Cristo "está agora mais
perto do que quando no princípio
cremos. Vai alta a noite e vem chegando
o dia". Rm. 13:11 e 12. Os sinais dos
tempos nos confirmam isso!
Em vista da proximidade da volta de
Cristo e da admoestação para que
sejamos fiéis na freqüência à igreja,
quão incoerente seria de nossa parte
professar a crença no segundo advento
e n q u a n to n o s d e s c u i d a m o s d a
assistência aos cultos!
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00

Jesus, o intercessor

BÍBLIA DIÁRIA

“Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste
provém de ti, porque lhes dei as palavras que me
deste; e eles as receberam, e tem verdadeiramente
conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu
rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por aqueles
que me deste, porque são teus. E todas as minhas
coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas; e nisso
sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo;
mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo,
guarda em teu nome aqueles que me deste, para que
sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no
mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado
aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu,
senão o filho da perdição, para que a Escritura se
cumprisse. Mas, agora, vou para ti e digo isto no
mundo, para que tenham a minha alegria completa
em si mesmos”.
Jo. 17. 7 ao 13

2ª feira – Salmos 55, 56 e 57
3ª feira – Salmos 58, 59 e 60
4ª feira – Salmos 61, 62 e 64
5ª feira – Salmos 65, 66 e 67
6ª feira – Salmos 68, 69 e 70
Sábado – Salmos 71, 72 e 73
Domingo – Salmos 74, 75 e 76
Período atual:
Vigésima quarta semana

É muito bom quando sabemos que pessoas tementes
ao Senhor estão intercedendo por nós, mas é
maravilhoso ter a completa certeza de que Jesus está
intercedendo o tempo todo por nossas vidas, pois
quando você e eu dormimos, Ele não dorme (Salmo
121, 3 ao 5).

Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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

Um aspecto permanente do ministério
atual de Cristo é o de interceder pelos
crentes diante do trono de Deus; 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.
“Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo
para que não pequeis; e, se alguém
pecar, temos um Advogado para com o
Pai, Jesus Cristo, o Justo”. 1Jo.2.1
Vemos aqui que o cristão nascido de
novo ainda pode pecar. Vemos também
que o cristão não tem de pecar, pelo
contrário, ele não deve viver pecando.
Para aqueles que caem no mesmo
pecado, o remédio é confessar e
abandonar esse pecado. A garantia do
perdão está no sangue de Jesus Cristo e
no seu ministério celestial como nosso
"advogado". Advogado significa, nesse
contexto, que Jesus intercede diante de
Deus em nosso favor, à base da sua
morte expiatória, do nosso
arrependimento do pecado e da nossa
fé NELE.

MISSÕES E O MUNDO
Combatendo o desencorajamento
ZemZem, que mora em um país no Chifre
da África, veio a fé em Jesus após
conhecer um cristão no hospital durante
sua primeira gravidez. Pouco a pouco, ela
se convenceu sobre Cristo e colocou sua
confiança nele. A mudança nela foi óbvia
e imediatamente a pressão da família
começou. Seu marido se divorciou, os
pais pararam de ajudá-la e a sociedade se
tornou hostil ela foi até mesmo presa
para que voltasse ao islamismo. Mas
ZemZem persistiu apesar dos desafios.
Primeiro, a Portas Abertas a ajudou com
as necessidades básicas e depois, em
cooperação com cristãos locais, deu
início a um negócio para ela. Ela vendia
gelo e água gelada, além de comandar um
pequeno quiosque de comida. A renda
era suficiente para sustentar os filhos e
pagar o custo das escolas. Ela está
sempre animada para falar sobre o
progresso das crianças na escola. Houve
também crescimento espiritual. ZemZem
se tornou um dos membros mais
confiáveis da igreja e ajuda até mesmo a
discipular novos cristãos. Cada vez que
nos encontramos, ela nos diz como está
grata pela mudança.

Perguntas:
1. Você já tem a sua lista de pessoas
pelas quais precisa interceder?
2. Você tem oferecido ao Senhor o
dízimo do seu tempo, para interceder?
3. Você tem colocado suas lutas diante
do Senhor?

Na última visita feita, encontramos os
garotos com 17, 15 e 12 anos. Mohamed,
o mais velho, está no treinamento de
habilidades para jovens que a Portas
Abertas ajuda e está indo muito bem. Ele
é um rapaz atento. Ele e seus irmãos
continuam sendo apresentados nas
orações da mãe em favor do caminhar
deles com Deus. Entretanto, soubemos
que as coisas não estão boas para

ZemZem. Ela recentemente foi forçada a
fechar sua loja porque o dono do lugar
descobriu que ela é cristã. ZemZem
ficou muito frustrada e confessou que
esses desafios a fazem se sentir que
sempre que ela começa a progredir,
alguma coisa a impede.

“Eu não sei porque Deus sempre quer
me passar por tentações”, confessou,
mas apesar de estar claramente
frustrada e um pouco deprimida, ela
ainda expressa gratidão pelo apoio
recebido por meio da Portas Abertas:
“Eu não tenho palavras para expressar o
quanto sou grata a vocês, meus irmãos e
irmãs. Enquanto minha mãe e meu pai
foram tão cruéis comigo, vocês se
tornaram meus irmãos”.

Dezenas de pessoas estão em volta da
piscina, onde aplaudem e gritam de
alegria. É uma manhã ensolarada de
domingo no Líbano, e dezesseis pessoas
estão em fila esperando para serem
batizadas. No final, eles cantaram uma
canção sobre as escolhas radicais que
fizeram e o preço que podem pagar por
isso. Para eles, a conversão pode custar a
família, o trabalho. Pode significar
perder amigos. Seguir a Jesus significa
virar a vida deles de cabeça para baixo.
Esse é um momento muito especial para
essa jovem igreja. A igreja tem 60
membros e todos eram drusos. David
(pseudônimo), o pastor da igreja,
compartilhou: “É claro, Deus trabalha
em qualquer lugar e entre todas as
pessoas, mas eu vejo o começo de um
reavivamento entre os drusos e os
curdos na Síria. Centenas têm sido salvos
durante a guerra; antes da guerra havia
apenas alguns cristãos secretos e
escondidos. Deus trabalhou de forma
especial durante esta guerra”.

Para cristãos sírios, a conversão pode
causar muitas perdas em suas vidas

Reavivamento significa novos
convertidos, novas igrejas, nova
liderança e, é claro, batismo de novos
grupos de cristãos. “Agora temos quatro
igrejas principalmente de novos cristãos
em minha cidade”, disse David. Sua
congregação é a menor igreja delas. Em
outros lugares da Síria, ex-drusos e
muçulmanos estão se tornando cristãos
em números significativos.

A Portas Abertas organiza
regularmente retiros para igrejas sírias.
Apesar da guerra, igrejas crescem e
muitos muçulmanos e drusos
conhecem a Cristo. Nos retiros eles
aprendem mais sobre a fé cristã.

Esse batismo é apenas o começo. Por
meio do seu apoio, oferecemos a esses
novos cristãos discipulado, treinamento
para os líderes e ajuda para que as igrejas
se tornem centros de esperança para as
comunidades.

Dezesseis novos cristãos sírios
batizados

REFLEXÃO
Casei em 1998 com apenas 21 anos,
nessa época não existia o costume de
enviar um cartão ou recadinho sobre a
lista de presente junto ao convite.
Recebi os cumprimentos no salão da
igreja, festa simples, sem esses luxos
exorbitantes, ao som de um pagode fui
recebendo meus presentes em uma fila
interminável e colocando numa caixa de
papelão forrada de crepom salmão.
Lembro de um presente embrulhado
num papel brilhoso com um laço bonito,
só isso, fiquei curiosa para abrir, mas
não dava e no final da festa a caixa saiu
abarrotada e pesada e o tal presente no
fundo de tudo.
Após a lua de mel, já voltando a vida ao
eixo, resolvemos abrir os presentes.
Vá r i a s b a i xe l a s , C o n j u n t o s d e
sobremesas, pratos de inox, conjuntos
de talheres, eletrodomésticos... todos
com cartão de agradecimento e
felicitações. Fomos abrindo na medida
que íamos pegando na caixa. Os de cima
primeiro. Um a um. Quando chegou no
último era esse do papel brilhoso, laço
bonito, como já tinham alguns dias de
casada não me recordava quem havia
dado, só gravei a embalagem. Abri
entusiasmada... Eram duas bacias de
plástico. Nem tinham tampa.D uas
simples bacias. Uma rosa e outra
amarela.
Eu tinha tantas bacias de todas cores
possíveis no enxoval, com tampa, inox,
kits... Minha cozinha era azul, não
combinava com nada. Não tinha cartão,
provavelmente pela simplicidade do

presente. Guardei as bacias dentro do
armário. Meses depois vi a filmagem e
descobri que foi uma vizinha bem
humilde, já senhorinha, amiga de vovó
da igreja que estava na fila sorridente
com esse pacote.
Lembro do abraço dela, do carinho
conosco, das vezes que ela foi orar em
nossa casa, abençoando meu
casamento. Fiquei pensando o motivo
dela não ter assinado o presente.
Vergonha talvez. Hoje nem ela e nem
vovó encontram-se entre nós, mas o
presente mantinha esse carinho vivo.
Hoje, apenas um mês de completar 21
anos, vou precisar jogar a bacia amarela
no lixo. Tomei todo cuidado, tenho
ainda presentes sem usar, outros
quebraram, se perderam nas
mudanças, enguiçaram e não tinham
conserto, mas as duas bacias seguiram
comigo. Temperei e marinei nelas
vários almoços e jantares felizes,
participaram de churrascos e festas. E
tive muito cuidado. Todo do mundo.
Ia fazer esse texto mês que vem, mas a
bacia rachou agora a pouco mesmo com
todos cuidados e me peguei pensativa
de como devemos valorizar todos os
momentos simples e rotineiros da
nossa vida. Era só um simples presente
para não chegar de mãos vazias e ficou
comigo quase 21 anos. Assim é uma
relação. Cuidado diário e carinho. Às
vezes é inevitável rachar e quebrar, mas
você carrega consigo a sensação que fez
o seu melhor.
Cuidem das suas bacias. Cuidem das
suas famílias.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

Sou filho de Adonai
“15 E disse-lhes Jesus: Acautelai-vos e guardai-vos da
avareza, porque a vida de qualquer não consiste na
abundância do que possui.
16 E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de
um homem rico tinha produzido com abundância.

ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Salmos 77, 78 e 79
3ª feira – Salmos 80, 81 e 82
4ª feira – Salmos 83, 84 e 85
5ª feira – Salmos 86, 87 e 88
6ª feira – Salmos 89, 90 e 91
Sábado – Salmos 92, 93 e 94
Domingo – Salmos 95, 96 e 97
Período atual:
Vigésima quinta semana

17 E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não
tenho onde recolher os meus frutos.
18 E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, e
edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as
minhas novidades e os meus bens;
19 e direi à minha alma: alma, tens em depósito
muitos bens, para muitos anos; descansa, come, bebe e
folga.
20 Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a
tua alma, e o que tens preparado para quem será? “
Lc. 12.15 ao 20

1. Guardai-vos da avareza: A avareza pode ser vista
como um tipo de idolatria, pois note que o homem
desta parábola acreditava que por possuir tantos
bens, apenas isso lhe bastava, já que em seu coração
só havia planos e projetos para sua riqueza (mas a
vida de qualquer não consiste na abundância do que
possui).

2. E disse: Farei isto: derribarei os meus
celeiros - Nessa parábola só tem dois
personagens, a principio o homem e sua
riqueza, pois ele não tinha ninguém
para conversar; e no universo daquele
homem não havia espaço para mais
ninguém.
3. Direi à minha alma: alma... Este
homem acha que é o Deus do seu
próprio universo, pois não existe mais
nada em sua mente, havia espaço
apenas para ele e o seu dinheiro.

MISSÕES E O MUNDO
Cristão é sequestrado a caminho de
Alarixe, no Egito
Por ser o único passageiro cristão, Adeeb
foi tirado do ônibus e levado por homens
armados

4. Descansa, come, bebe e folga: Se ac
hava dono do seu futuro e da sua vida,
pois acreditava ter o controle de tudo.
5. Mas o que ele não sabia, é que existe
no universo um único protagonista em
toda humanidade, o Senhor da vida e da
história de todos nós.
6. Então o verdadeiro protagonista da
vida entra na história e diz: Louco, esta
noite te pedirão a tua alma, e o que tens
preparado para quem será?
Obs. Precisamos ter um relacionamento
com o Senhor, pois a riqueza rouba a
alma e o Senhor a salva.
Perguntas:
1. Como é a sua relação com o dinheiro?
Você é dizimista?
2. Você é um mordomo dos bens que
possui ou escravo do que você
tem?(Lucas 12. 21)
3. Você é muito apegado ao dinheiro?
(Lucas 16:13)

Na cidade de Alarixe, no Egito, os cristãos estão à mercê de grupos
extremistas islâmicos

Na última sexta-feira,18 de janeiro, o
cristão Adeeb Yassa, de 55 anos, foi
sequestrado de um ônibus por homens
armados e levado a um lugar
desconhecido no Egito. Os homens
armados pararam o ônibus, que estava a
caminho da cidade de Alarixe, no deserto
do Norte do Sinai, e checaram os
documentos de identidade de cada
passageiro.
Quando descobriram que Adeeb Yassa
era cristão, porque há um campo para
designar a religião na carteira de
identidade dos egípcios, eles o tiraram do
ônibus e o levaram em seu veículo de
tração nas quatro rodas. Desde então, o
cristão não foi mais visto.
Adeeb Yassa havia fugido de Alarixe dois
anos antes devido ao aumento da
pressão contra cristãos e vivia como um
deslocado interno em outra parte do
país. Ele esperava que pudesse voltar

para fazer uma rápida visita em
segurança para verificar o andamento
de alguns negócios pessoais lá. Os
passageiros muçulmanos puderam
seguir viagem e informaram à família de
Adeeb sobre o ocorrido. Adeeb não é
casado.
REPÚBLICA ÁRABE DO EGITO
Tipo de Perseguição:
Opressão islâmica
Capital: Cairo
Região: Oriente Médio
Líder: Abdel Fattah al-Sisi
Governo: República presidencialista
Religião: Islamismo, cristianismo
POPULAÇÃO: 99.4 MILHÕES
POPULAÇÃO CRISTÃ: 9.9 MILHÕES
Jovem cristã sequestrada no Egito
conta experiência de ter ficado cinco
dias em
No Egito, tornou-se comum ouvir sobre
meninas que são sequestradas a cada
ano. Geralmente elas não voltam. Mas
Maggie*, de 22 anos, voltou e aceitou
nos contar sua história. Ela tinha ido
comprar algumas coisas quando, ao sair
da loja, a puxaram para dentro de um
carro. Ela foi vendada. Quando ela se
deu conta, eles já estavam a 300 km de
seu vilarejo. Os sequestradores
tomaram seu telefone celular e ligaram
para sua família, dizendo: “Não liguem
para Maggie de novo, ela não vai voltar”.
A jovem cristã foi mantida em uma sala
por cinco dias, tendo contado apenas
com mulheres cujos rostos eram
completamente cobertos por véus. As

mulheres lhe ofereciam comida, mas ela
não comeu nada nos cinco dias. Elas
também falavam para ela se acalmar,
pois não iriam lhe fazer mal, apenas
queriam que ela “se convertesse à
verdadeira religião”.
Maggie participa de um ministério de
mulheres (jovens e adultas) da Portas
Abertas no Egito. As outras meninas do
ministério dizem que durante o
desaparecimento da amiga, elas oraram
fervorosamente. Não somente elas, mas
toda a comunidade cristã do vilarejo se
uniu em oração. O pastor de Maggie
registrou queixa na polícia, mas o que
ouviu dos policiais foi: “Vá para casa, não
sabemos nada sobre ela”. No entanto, o
pastor relatou o caso à mídia e o publicou
nas redes sociais. Diante da pressão, a
polícia começou a procurar Maggie e,
finalmente, achou a casa onde ela estava
sendo mantida refém.
Mas a polícia não a levou para casa. Ao
invés disso, a levou para a delegacia,
onde ela foi novamente pressionada a se
converter ao islamismo. Somente depois
de dois dias ela foi liberada e sua família
pôde buscá-la. Mas não sem um aviso:
“Não chore na rua nem conte o que
aconteceu, senão vamos te prender de
novo”. Ela conta que foi difícil segurar o
choro, mas depois que estavam longe da
delegacia, caiu em prantos nos braços de
seu pai. Para Maggie, essa experiência
tem dois lados. Por um lado, o drama de
tudo que aconteceu e o medo que sentiu.
Mas por outro, há o encorajamento pelo
fato do Senhor ter ouvido as orações de
suas amigas e da família calorosa que ela
tem na igreja.
*Nome alterado por segurança.

REFLEXÃO
Um homem perguntou certa vez a um
sábio:
Gostaria de saber que tipo de pessoa vai
para o Céu e que tipo vai para o Inferno.
Então ele levou o homem a refletir:
imagine duas portas.

redonda e o recipiente que fazia dar
água na boca. As pessoas ao redor da
mesa também tinham colheres com
cabos longos. Desta vez, no entanto, elas
estavam bem alimentadas, felizes e
conversando umas com as outras,
sorrindo.
O homem disse ao sábio:
"Eu não entendo!”

Em uma você verá uma
grande mesa redonda.
No centro da mesa
existe um enorme
recipiente contendo
u m a
c o m i d a
deliciosamente
perfumada.
O homem ficou com
água na boca.
As pessoas sentadas ao redor da mesa,
no entanto, são magras, pálidas e
doentes. Todas têm fome porque
precisam usar colheres com cabos
longos, presas ao braço. Elas alcançam o
prato de comida e podem pegar um
pouco, mas sendo o cabo da colher mais
comprido que o braço, não podem levar
a comida até a boca.
O homem tremeu ao ver a miséria e o
sofrimento delas.
Então o sábio disse:

“É simples, respondeu o
sábio, elas aprenderam
que o cabo da colher não
permite que você se
alimente, mas permite
que você alimente seu
vizinho. Então eles
aprenderam a alimentar
uns aos outros. Aqueles
na outra mesa, por outro
lado, só pensam em si mesmos”
Inferno e Paraíso depende das nossas
atitudes. Nós trazemos a diferença
dentro de nós!
“Na terra há o suficiente para satisfazer
as necessidades de todos, mas não para
satisfazer a ganância de alguns.
Nossos pensamentos, por melhores que
sejam, são falsas pérolas, se não são
transformadas em ações.
Seja a mudança que você quer ver no
mundo”.

"Você acabou de ver o inferno".
Ele disse ao homem que considerasse a
segunda porta. O cenário seria idêntico
ao anterior. Havia a grande mesa

Solidariedade sempre paga, ganância
não.
Colaboração: Mônica Pinheiro
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Salmos 80, 81 e 82
3ª feira – Salmos 83, 84 e 85
4ª feira – Salmos 86, 87 e 88
5ª feira – Salmos 89, 90 e 91
6ª feira – Salmos 92, 93 e 94
Sábado – Salmos 95, 96 e 97
Domingo – Salmos 98, 99 e 100
Período atual:
Vigésima sexta semana

Filhos de ADONAI
“Visto que temos uma multidão de testemunhas ao
nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos
torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente
aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em
nossos pés e nos derrubam; e corramos com
perseverança a corrida que Deus propôs para nós.
Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e
consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer
uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria
que sabia que teria depois; e agora está assentado à
direita do trono de Deus. Se vocês querem evitar se
sentirem desanimados e cansados, pensem na
resignação dele enquanto homens pecadores faziam
essas coisas tão terríveis com ele.”
Hebreus 12: 1 ao 3
1.Uma multidão de testemunhas ao nosso redor:
"multidão" se refere aos heróis da fé citados no
capitulo 11, que antecede esse capítulo.
2.Assim, temos uma multidão de exemplos de
homens e mulheres de fé que viveram antes de nós.
3.Esses heróis foram exemplos e modelos de
perseverança para todos nós.
4.Afastemos de nossas vidas qualquer coisa que nos
torne vagarosos ou nos atrase: devemos estar

atentos, para que nada neste mundo
impeça nossa caminhada espiritual ou
trave nosso ministério.
5.Especialmente aqueles pecados que
se enroscam tão fortemente em nossos
pés e nos derrubam: note que o texto
não está falando de pecados cometidos,
mas do pecado alheio que pode nos
travar espiritualmente, pois quando
valorizamos o pecado dos outros,
esquecemos de olhar para Jesus, o autor
de nossa fé.
6.D e v e m o s v i g i a r p a r a q u e
mergulhemos verdadeiramente em
Cristo e em sua vida, pois devemos viver
em Jesus; entretanto, muitas vezes
fazemos o oposto, mergulhando na
ignomínia, onde só existe dor, rancor,
sofrimento, amarras financeiras e
questões mal resolvidas.
7.Precisamos mergulhar em CRISTO e
vivermos segundo o seu Espírito. Não
podemos nos embaraçar com pecado de
espécie alguma, principalmente com o
pecado dos outros, pois devemos ajudar
o próximo, mas se não for possível,
devemos orar e não julgar.
8.Devemos olhar para Jesus e não para
os erros alheios.
9.Devemos estar focados em nosso
chamado.
10.Qualquer tipo de pecado atrapalha
nossa caminhada espiritual, até os
pecados que não cometemos; mas basta
ficar olhando e julgando o erro dos
outros que já estaremos envolvidos no
pecado.

Perguntas:
1.Você é do tipo que gasta tempo na sua
vida olhando para o erro dos outros?
(Mateus 7. 1 ao 3)
2.O pecado em sua vida é um hábito ou
um acidente?
3.Você está em CRISTO? Pois se está, viva
em CRISTO!
Ajudem-me na campanha do quilo!

MISSÕES E O MUNDO
Dois cristãos são presos na mesma
semana no Irã

Ore por esses dois cristãos, presos semana passada no Irã

Um deles é convertido há 40 anos e já
tinha passado por uma tentativa de
assassinato
Dois cristãos, um de 26 anos e outro de
64, foram presos semana passada no Irã.
As circunstâncias da prisão são muito
parecidas. Em ambos os casos, os oficiais
conduziram buscas na casa dos cristãos e
confiscaram muitos de seus pertences,
inclusive computador, celular, livros
cristãos, CDs e agenda. Os oficiais
estavam à paisana e alegaram ser do
Serviço de Inteligência do Irã.

O cristão de 26 anos, Sina Moloudian, foi
preso em casa na cidade de Isfahan, na
presença dos pais. Ele tinha hematomas
ao redor dos olhos quando foi arrastado
para fora de casa, o que evidencia que a
prisão envolveu violência. Após ser
preso, ele entrou em contato com os
pais para avisar que estava na prisão de
Dastgerd, em Isfahan, e que seria levado
a julgamento e só então saberia quais
são as acusações contra ele.

esposa foi levado a um cemitério
muçulmano, onde foi enterrada segundo
a cerimônia islâmica na presença de
guardas e com apenas cinco membros da
família, que tiveram permissão para
estar presentes.
República Islâmica do Irã
Perseguição: Opressão islâmica
Capital: Teerã

Autoridades dizem para considerá-lo
como desaparecido
O cristão ex-muçulmano Ismaeil
Maghrebinejad, que se converteu há 40
anos, foi preso na cidade de Shiraz.
Maghrebinejad era constantemente
importunado pelas forças de segurança
desde a conversão no começo dos anos
80. Fontes próximas a ele contaram à
Article 18 (agência cristã de notícias
relacionadas a direitos humanos) que
cerca de dez anos após a conversão ele
enfrentou uma tentativa de assassinato,
da qual escapou por pouco.
Depois que ele foi levado, seus
familiares contataram as autoridades
para saber para onde ele havia sido
levado, mas eles informaram que
Maghrebinejad não estava em nenhum
centro de detenção e que eles deveriam
registrar seu desaparecimento. Depois
ele entrou em contato com a família,
mas somente para dizer que não sabe
onde está e nem do que está sendo
acusado.
Em 2013, na ocasião da morte da
esposa, Mahvash, ele não pôde enterrála em um cemitério cristão. O corpo da

Região: Oriente Médio
Líder: Hassan Rohani
Governo: República teocrática
Religião: Islamismo (oficial), outras
(incluindo zoroastrismo, judaísmo e
cristianismo)
POPULAÇÃO: 82.0 MILHÕES
POPULAÇÃO CRISTÃ: 800.0 MIL

ANIVERSÁRIOS
04/fev - Maycon Pimenta
16/fev - Aldiléa Velasco
20/fev - Manassés Neves
22/fev - Aguimar Nunes
25/fev - Janete Neves
26/fev - Mônica Pinheiro
27/fev - Rosângela do Amaral
28/fev - Pr. Marco Aurélio Garcia

REFLEXÃO
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.
A Bíblia fala daqueles que oram "mal"
(Tiago 4:3).
Recentemente, li acerca de um
incidente que ilustra esse fato. Um
pastor jovem, solteiro, estivera orando
para que Deus lhe enviasse a esposa
perfeita, quando leu um artigo escrito
por uma mulher, numa revista para
cristãos solitários. Mil pensamentos
começaram a rodopiar na mente do
jovem pastor. A autora parecia
encaixar-se perfeitamente dentro do
ideal dele. Resolveu escrever uma carta
ao redator da revista, declarando que
ele tinha certeza de que a autora do
artigo era a resposta de Deus às suas
orações, e pedindo o endereço dela.
Você pode imaginar a surpresa e
consternação dele quando o redator
respondeu informando que aquela
mulher já era casada!
Esse jovem pastor era aparentemente
sincero. Mas, sincero ou não, ele deixou
de seguir as diretrizes da oração eficaz.
Não é de admirar que Deus não tenha
atendido sua oração. Quando você e eu
pedimos que Deus nos responda às
orações, precisamos ter a certeza de
que estamos alinhados com Suas três
luzes orientadoras.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Salmos 101, 102, 103
3ª feira – Salmos 104, 105, 106
4ª feira – Salmos 107, 108, 109
5ª feira – Salmos 110, 111, 112
6ª feira – Salmos 113, 114, 115
Sábado – Salmos 116, 117, 118
Domingo – Salmo 119
Período atual:
Vigésima sétima semana

Filhos de ADONAI
E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter
com ele, e ele os ensinava. E, passando, viu Levi, filho
de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe: Segue-me.
E, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando
sentado à mesa em casa deste, também estavam
sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos
muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos
e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o
comer com os publicanos e pecadores, disseram aos
seus discípulos: Por que come e bebe ele com os
publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso,
disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas
sim os que estão doentes; eu não vim chamar os
justos, mas sim os pecadores.
Marcos. 2. 13 ao 17
1. Deus chama quem Ele quer!
2. Os que têm chamado de Deus, obedecem!
3. Os que recebem o chamado, participam da
grandeza desse chamado com seus amigos!
4. O que marca nosso chamado são os frutos, ao
elevar pecados para o reino dos céus!
5. Os religiosos não se preocupam com os perdidos,

pois seus olhos estão cheios de críticas e
julgamentos!
6. Jesus deixa claro que ELE se volta
para os que precisam do seu amor e
misericórdia, e não para os que acham
que já estão salvos e não precisam de
mais nada.
7. Provavelmente Mateus deve ter
desfrutado de uma experiência
profunda e poderosa com Jesus.
8. Precisamos buscar de forma sedenta
experiências novas com o Senhor.
9. Não podemos nos conformar com
uma vida vazia, apenas lembrando das
experiências do passado.
10. Precisamos desfrutar de uma vida
completa e cheia de Deus.
Perguntas:
1.Como está a sua vida com Deus?
2.Conte uma experiência especial que
você teve com Deus.
3.Você está conformado com a vida que
vem levando?
Ajudem-me na campanha do quilo!

MISSÕES E O MUNDO
AFEGANISTÃO
Tipo de Perseguição: Opressão islâmica
Capital: Cabul
Região: Sul da Ásia
Líder: Ashraf Ghani Ahmadzai
República islâmica presidencial
Religião: Islamismo

Idioma: Pashto, dari
Pontuação: 94
População: 36.4 MILHÕES
População cristã: menos de um milhão
No período de referência da Lista
Mundial da Perseguição 2019 (1 de
novembro de 2017 a 31 de outubro de
2018), o Afeganistão suportou os
mesmos níveis extremos de pressão que
a Coreia do Norte, que ocupa a 1ª
colocação na Lista Mundial da
Perseguição. Embora a situação dos
cristãos nos dois países seja muito
diferente, em termos de pontuação, eles
só diferem ligeiramente por conta de
uma menor violência no Afeganistão.
Ambos atingem a pontuação máxima em
todas as esferas da vida, combinados com
um nível muito alto de violência dirigido
contra os cristãos.
Cinco importantes ataques suicidas
dentro de nove dias em janeiro de 2018
definiram o tom do ano, que se mostrou
particularmente violento. Nesse período,
nenhum cristão necessitado de ajuda
emergencial foi morto por sua fé,
diferente dos últimos anos. Entretanto,
isso também é devido ao fato de cada vez
menos cristãos exilados viverem no
Afeganistão.
“Eu tenho sete filhos. Um deles é
deficiente e não pode andar. Quando eu
trouxe o Novo Testamento para minha
casa, minha filha começou a se mexer. Eu
comecei a ler a Bíblia e ela começou a
andar.” SAIF (PSEUDÔNIMO), CRISTÃO
AFEGÃO
O alto nível da pontuação reflete um novo
aumento na insurgência – não só o
Estado Islâmico se juntou ao Talibã no

Afeganistão, como também passou a
controlar uma quantidade cada vez
maior do território do país. O segundo
motivo é que por, pelo menos, metade
do período de análise, as preparações
para as próximas eleições levaram a
uma situação mais instável, onde
lealdade à tribo, clã e religião é ainda
mais importante.

Mesmo assim, muitos permanecem
firmes em meio à forte perseguição e,
apesar de todos os perigos, o
cristianismo continua a crescer.

ESCOLA DE SERVOS

Assim, se encontram em secreto, o que
faz a Igreja Perseguida necessitar de
instrução bíblica e líderes preparados.
Os cristãos, em sua maioria, ficam
sozinhos ou em pequenos grupos.
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Por causa das pressões política e social,
manter em sigilo a fé em Jesus acaba
sendo a opção de muitos muçulmanos
que se convertem. Muitos foram mortos
depois que a conversão foi descoberta;
outros foram levados a clínicas
psiquiátricas, já que ninguém em
perfeito juízo abandonaria o islamismo;
m u i to s tê m s u a s p ro p r i e d a d e s
destruídas ou repassadas para outros.
Fatos que acontecem até mesmo diante
da mera suspeita de que se tornaram
cristãos.

MÓDULO 04
O servo e a sociedade

O Afeganistão é um país instável,
marcado pelo extremismo islâmico e
que não experimenta liberdade e paz há
séculos. Extremistas lutam contra as
tropas do governo afegão no nordeste
do país e atacam minorias. Devido a
t a m a n h a i n s e g u ra n ç a , é q u a s e
impossível que cristãos se reúnam
abertamente em comunidade. Por isso,
não há igrejas públicas no Afeganistão.
Materiais cristãos não podem ser
importados legalmente e a internet é
monitorada de perto.

Olá, servos!
Como anunciado, hoje é a data limite
para pagamento do Módulo 04 - O Servo
e a sociedade. Relembramos, que a data
da primeira aula ficou estipulada para
semana que vem, dia 17 de fevereiro,
mas o início se dará ÀS 9h00 DA MANHÃ.
Procure Neto, Bruna ou Pra. Ana Cláudia
após o culto.
Compreendemos que a data da entrega
da apostila (dia 13/02, quarta), ficou
muito próxima da aula, então
cobraremos o exercício pronto na
SEGUNDA AULA e não na primeira, como
de costume.

REFLEXÃO
O Bom Pastor Não Desiste

Pasteur localizou a unidade de seu filho.
U m oficia l c on tou -lhe en t ã o a
desanimadora notícia: de um
grupamento original de 1.200 homens,
menos de 300 haviam sobrevivido.

Se um homem tiver cem ovelhas, e uma
se desviar e se perder, que fará ele? Não
deixará as outras noventa e nove, e
sairá pelos montes em busca da
perdida? Mt. 18:12
Louis Pasteur, o famoso microbiologista
francês que descobriu que a maioria das
doenças é causada por germes,
dedicou-se à busca do conhecimento.
Cria, entretanto, na existência de
valores espirituais que transcendem a
ciência.
Em 1849, Pasteur casou-se com Marie
Laurent, uma de suas assistentes de
laboratório. Tiveram cinco filhos. Três
morreram na infância. Dezenove anos
mais tarde, ele sofreu uma lesão
vascular cerebral por excesso de
t ra b a l h o e f i c o u p a rc i a l m e n t e
paralisado.
Quando estourou a guerra francoprussiana em 1870, o único filho de
Pasteur, Jean Batiste, foi convocado
para servir seu país e envolveu-se na
catastrófica derrota do exército francês
em Metz. Depois de semanas sem
receber notícias do rapaz, Pasteur
deixou seu agora famoso laboratório
em Paris e foi procurá-lo. A despeito de
sua paralisia parcial, Pasteur seguiu
mancando na direção norte à procura
d o f i l h o . A s e s t ra d a s e s t ava m
congestionadas com soldados
derrotados e errantes. A jornada foi
árdua, mas depois de muitas perguntas

Mas Pasteur não desistiu. Continuou
avançando por estradas cheias de
cavalos mortos e homens sofrendo de
frio enregelante e gangrena. Chegou
finalmente ao local onde um soldado
estava enrolado até os olhos num
sobretudo pesado; mal podia ser
reconhecido em seu estado de
definhamento. Era Jean Batiste! Pai e
filho, comovidos demais para falar,
abraçaram-se em silêncio.
Na guerra entre as forças do bem e do
mal, muito filho, muita filha já sofreu
derrotas catastróficas nas mãos do
inimigo das almas. E muitos, como o
filho de Pasteur, mal podem ser
reconhecidos por causa dos estragos do
pecado. Alguns cristãos professos, até
mesmo pais, talvez creiam que esses
filhos errantes se encontrem além da
esperança. Mas mesmo que eles se
esqueçam (Is. 49:15), o Bom Pastor e os
pais fiéis nunca se esquecerão, mesmo
que por vezes tenham de administrar
um amor severo.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Salmos 120, 121, 122
3ª feira – Salmos 123, 124, 125
4ª feira – Salmos 126, 127, 128
5ª feira – Salmos 129, 130, 131
6ª feira – Salmos 1132, 133, 134
Sábado – Salmos 135, 136, 137
Domingo – Salmo 138, 139, 140
Período atual:
Vigésima oitava semana

Filhos de ADONAI
Como está a sua humanidade?
“E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e
ajuntou-se a ele grande multidão; de sorte que ele
entrou e assentou-se num barco, sobre o mar; e toda
a multidão estava em terra junto ao mar. 2 E
ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes
dizia na sua doutrina: 3 Ouvi: Eis que saiu o
semeador a semear. 4 E aconteceu que, semeando
ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e
vieram as aves do céu e a comeram. 5 E outra caiu
sobre pedregais, onde não havia muita terra, e
nasceu logo, porque não tinha terra profunda. 6 Mas,
saindo o sol, queimou-se e, porque não tinha raiz,
secou-se. 7 E outra caiu entre espinhos, e, crescendo
os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. 8 E outra
caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu; e
um produziu trinta, outro, sessenta, e outro, cem.”
Mc.4.1 a 8
Somos feitos do pó da terra e esta é a origem de nossa
humanidade. Mas quando Adão pecou, a terra passou
a produzir ervas daninhas e espinhos; triste é saber
que essas ervas e espinhos nasceram também em
nós, isto é, em nossa humanidade.
A semente é a palavra de Deus, e ela precisa penetrar

em nossa humanidade para promover a
obra que só o Espírito Santo e a palavra
podem promover.
A semente que caiu na beira do
caminho, representa as pessoas que
não valorizam e nem param para ouvir e
meditar na palavra. Assim, a palavra
fica somente na superficialidade e não
tem profundidade.
Infelizmente, essas pessoas são presas
fáceis do diabo, pois ele tem acesso à
superficialidade da mente dessas
pessoas e pode roubar a palavra
semeada, introduzindo pensamentos
fúteis e frívolos que terão mais
aceitação que a palavra de Deus.
As sementes que caem entre as pedras
representam as pessoas tão cheias de
problemas e preocupações que a
palavra não consegue penetrar e criar
raízes, pois a palavra penetra em nossa
humanidade e os entulhos da vida
bloqueiam nossa humanidade.
O sol aqui representa as lutas, que na
verdade nos fazem crescer quando a
palavra penetra com profundidade, mas
se não houver profundidade, o que foi
gerado pela palavra se seca e não segue
adiante.
Os espinhos representam os
ressentimentos e mágoas que as
pessoas insistem em guardar em seus
corações. Assim, quando recebem a
palavra, a raiva e o ódio que alimentam
suas almas as impedem de ser curadas e
ministradas pelo Senhor, pois a
natureza da palavra é o amor e esse não
é compatível com o espinho, que é
fortalecido pelo ódio e ressentimento.

A boa terra representa as pessoas
normais, mas que os problemas da vida,
cujas traições e tribulações não lhe
roubaram a humanidade. Assim, a
palavra penetra até a divisão de corpo,
alma, espírito, juntas e medula, gerando
inteligência espiritual e passamos a ter
discernimento de tudo à nossa volta.
Perguntas:
Que tipo de terra você acha que é?
Está disposto a deixar o Espírito Santo
tirar as pedras e espinhos? Ore por isso!
O que essa lição te ensinou?

MISSÕES E O MUNDO
Com 91 pontos, a Somália é novamente o
3º país na Lista Mundial da Perseguição
2019. Mergulhada em uma guerra civil
sem fim, fragmentação social (com o
sistema de clãs), tribalismo e radicalismo
islâmico, a Somália está novamente entre
os cinco países onde há mais perseguição
aos cristãos. No último ano, o Al-Shabaab
mostrou seu poder ao realizar inúmeros
ataques na capital, Mogadíscio.
Os anos de caos que se seguiram à
derrubada do regime militar do
presidente Siad Barre em 1991
culminaram no aumento de tribunais da
sharia (conjunto de leis islâmicas) e de
grupos radicais islâmicos como o AlShabaab. As atividades do Al-Shabaab,
grupo ligado à Al-Qaeda, são
regularmente mencionadas na mídia e
podem distorcer o entendimento da
perseguição aos cristãos. É importante
perceber que o Al-Shabaab, embora
trazendo combatentes de fora, é

essencialmente um grupo baseado em
clã. Igualmente importante é
reconhecer que a Somália é uma
mistura de clãs que competem entre si,
e contém milícias baseadas em clãs e
grupos religiosos.
Todos buscam uma identidade islâmica
forte contra um histórico de identidade
tribal. Mudar de religião (por exemplo,
para o cristianismo), não apenas
significa uma traição ao islã e à
comunidade muçulmana, mas também
a quebra das normas e valores do clã.
Em sociedades tribais, essa é uma séria
ofensa. De acordo com os somalis, “um
somali nasce muçulmano e morre
muçulmano”. Portanto, ainda que o AlShabaab esteja em declínio, não
significa que a ameaça para os cristãos
diminui. Um exemplo é a Somalilândia,
que declarou independência em 1991
(ainda não reconhecida): poderia ser
vista como uma região sem atividade
militante, mas os cristãos são
igualmente perseguidos lá, porque a
causa da perseguição também remonta
à religião e cultura.
A Constituição Provisória da República
Federal da Somália foi adotada em 1º de
agosto de 2012 e afirma a absoluta
p re d o m i n â n c i a d e u m a e s t r i t a
interpretação da sharia (conjunto de
leis islâmicas). De acordo com o Artigo 2
da constituição do país, “o islã é a
religião oficial do Estado; nenhuma
outra religião pode ser propagada no
país e nenhuma lei que não seja
condizente com os princípios gerais e
objetivos da sharia pode ser
promulgada”. Além disso, a constituição
categoricamente declara que a sharia é

suprema. A constituição deu um passo
para trás no que diz respeito a assegurar
liberdade religiosa, pois proibiu a
apostasia. Portanto, pode ser esperado
que um governo federal mais organizado
não leve ao fim a perseguição aos
cristãos.
Da mesma forma, como afirmado na
constituição, a província de Puntlândia
declarou que só o islã deve ser
propagado: “O islamismo deve ser a
única religião do Estado Regional de
Puntlândia; as leis e cultura do povo
devem estar baseados na religião
islâmica”. A constituição de Somalilândia
também afirma: “O islamismo é a religião
da Somalilândia e a promoção de
qualquer outra religião no território é
proibida”.
A situação política do país criou um
ambiente difícil aos cristãos,
especialmente cristãos ex-muçulmanos.
Como resultado, a perseguição aos
cristãos na Somália quase sempre
significa altos níveis de violência.
Desde 1993, a Somália está presente na
Lista Mundial da Perseguição, sendo um
país conhecido por ser hostil aos
cristãos. Violência, luto e dor têm
marcado a história do país há muitas
décadas. A maioria esmagadora da
população é muçulmana. De acordo com
estatísticas do World Christian
Database, 99,9% é muçulmana sunita. A
comunidade cristã é pequena e está sob
constante ataque.
A Portas Abertas estima que o número de
cristãos no país seja de apenas “algumas
centenas”.

REFLEXÃO
Resgatar os que Perecem
Salva-me, ó Deus, porque as águas me
sobem até à alma... Estou nas
profundezas das águas, e a corrente me
submerge. Estou cansado de clamar. Sal.
69:1-3.

Nunca me esquecerei do dia 13 de
janeiro de 1982. Naquela época, nossa
família morava em Beltsville, Estado de
Maryland. Já fazia horas que estava
nevando, quando ligamos a televisão
para saber a previsão do tempo para a
região de Washington. De repente, a
previsão meteorológica foi
interrompida pela assustadora notícia
de que um avião de passageiros da Air
Florida havia caído no rio Potomac, logo
após a decolagem do Aeroporto
Nacional de Washington. Não chegamos
a ver o que aconteceu depois, mas
ficamos sabendo mais tarde.
Larry Skutnick, um homem de 28 anos
de idade, observava as pessoas que num
helicóptero tentavam resgatar a
aeromoça Prescilla Tirado, que se
debatia na água, em perigo de afogar-se.
Por duas vezes ela deixara escapar a

corda que lhe haviam lançado. Vendo
que as forças dela estavam no fim,
Skutnick tirou sua jaqueta e as botas,
saltou para dentro da água gelada e
nadou quase trinta metros até alcançála e arrastá-la para um lugar seguro.
Após o resgate, a mídia perguntou a
Skutnick o que o havia motivado a
arriscar a própria vida para salvar
aquela moça. Skutnick respondeu
modestamente: "Poderia ser qualquer
um. Simplesmente aconteceu que eu
estava lá. Já estava lá por um bom
tempo, mas ninguém entrava na água.
Isso é algo que nunca pensei em fazer,
mas ao olhar para trás, acho que o fiz
justamente por não ter pensado.
Alguém precisava entrar na água, e
aconteceu que fui eu."
O salmista, debatendo-se no mar da
vida, sentiu a coragem falhar e clamou a
Deus por socorro. Aquele que observa a
queda de um pardal, ouviu o clamor. Ele
é tocado por nossas tristezas, e até
mesmo a expressão delas Lhe comove o
grande coração de infinito amor. Não há
em nossa vida nenhum capítulo
demasiado obscuro para que o possa
ler; perplexidade alguma por demais
intrincada para que a possa resolver.
Não é nenhuma surpresa, portanto, que
Davi tenha concluído o salmo com uma
nota triunfante. "Louvarei com cânticos
o nome de Deus, exaltá-Lo-ei com ações
de graça." Verso 30.
A que Deus maravilhoso servimos! Com
freqüência, Ele salva pecadores em
perigo de vida, usando-nos como
instrumento para Lhe cumprir os
propósitos.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Salmos 141, 142, 143
3ª feira – Salmos 144, 145
4ª feira – Salmos 146, 147, 148
5ª feira – Salmos 149, 150
6ª feira – Provérbios 01, 02, 03
Sábado – Provérbios 04, 05, 06
Domingo – Provérbios 07, 08, 09
Período atual:
Vigésima nona semana

Armas das quais os filhos de ADONAI não podem
abrir mão
“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e
na força do seu poder”
Ef.6.10
“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.”
2Co.10.4 a 6
A nossa capacitação está em Deus, nossa sabedoria
vem de Deus.
1. O nome do Senhor: Jesus disse que em nome Dele
poderíamos vencer toda força do mal. Ex: Davi e
Golias, Pedro e João na porta do templo com o coxo.
2. O sangue de Jesus: Apocalipse 5 declara que fomos
resgatados para o Senhor.
3. A palavra de Deus: ela nos livra das ignorâncias
deste mundo, pois o próprio Senhor vela sobre sua
palavra para fazer cumprir.

4. O Espírito Santo: O Senhor disse que
nunca nos deixaria órfãos e que o
Espírito intercede por nós.

MISSÕES E O MUNDO
REPÚBLICA FEDERAL DA SOMÁLIA
Perseguição: Opressão islâmica
Capital: Mogadíscio
Região: Chifre da África
Líder: Mohamed Abdullahi Mohamed
Governo: República parlamentarista
Religião: Islamismo sunita
Idioma: Somali, árabe, italiano, inglês
(principais)
Pontuação: 91
População: 15.1 milhões
População Cristã: Algumas centenas
Com 91 pontos, a Somália é novamente
o 3º país na Lista Mundial da
Perseguição 2019. Mergulhada em uma
guerra civil sem fim, fragmentação
social (com o sistema de clãs),
tribalismo e radicalismo islâmico, a
Somália está novamente entre os cinco
países onde há mais perseguição aos
cristãos. No último ano, o Al-Shabaab
mostrou seu poder ao realizar
inúmeros ataques na capital,
Mogadíscio.
“Os anos em que pensava 'eu não vou
aguentar', eu fui capaz de suportar por
causa de Jesus. O sofrimento passa. Só
precisamos buscar Jesus... somente
buscar sua graça.” AYAAN, CRISTÃ
SOMALI
Os anos de
derrubada
presidente
culminaram

caos que se seguiram à
do regime militar do
Siad Barre em 1991
no aumento de tribunais

da sharia (conjunto de leis islâmicas) e de
grupos radicais islâmicos como o AlShabaab. As atividades do Al-Shabaab,
grupo ligado à Al-Qaeda, são
regularmente mencionadas na mídia e
podem distorcer o entendimento da
perseguição aos cristãos. É importante
perceber que o Al-Shabaab, embora
trazendo combatentes de fora, é
essencialmente um grupo baseado em
clã. Igualmente importante é reconhecer
que a Somália é uma mistura de clãs que
competem entre si, e contém milícias
baseadas em clãs e grupos religiosos.
Todos buscam uma identidade islâmica
forte contra um histórico de identidade
tribal. Mudar de religião (por exemplo,
para o cristianismo), não apenas significa
uma traição ao islã e à comunidade
muçulmana, mas também a quebra das
normas e valores do clã. Em sociedades
tribais, essa é uma séria ofensa. De
acordo com os somalis, “um somali nasce
muçulmano e morre muçulmano”.
Portanto, ainda que o Al-Shabaab esteja
em declínio, não significa que a ameaça
para os cristãos diminui. Um exemplo é a
Somalilândia, que declarou
independência em 1991 (ainda não
reconhecida): poderia ser vista como
uma região sem atividade militante, mas
os cristãos são igualmente perseguidos
lá, porque a causa da perseguição
também remonta à religião e cultura.
A Constituição Provisória da República
Federal da Somália foi adotada em 1º de
agosto de 2012 e afirma a absoluta
predominância de uma estrita
interpretação da sharia (conjunto de leis
islâmicas). De acordo com o Artigo 2 da
constituição do país, “o islã é a religião
oficial do Estado; nenhuma outra religião

pode ser propagada no país e nenhuma
lei que não seja condizente com os
princípios gerais e objetivos da sharia
pode ser promulgada”. Além disso, a
constituição categoricamente declara
que a sharia é suprema. A constituição
deu um passo para trás no que diz
respeito a assegurar liberdade religiosa,
pois proibiu a apostasia. Portanto, pode
ser esperado que um governo federal
mais organizado não leve ao fim a
perseguição aos cristãos. Da mesma
forma, como afirmado na constituição, a
província de Puntlândia declarou que só
o islã deve ser propagado: “O islamismo
deve ser a única religião do Estado
Regional de Puntlândia; as leis e cultura
do povo devem estar baseados na
religião islâmica”. A constituição de
Somalilândia também afirma: “O
islamismo é a religião da Somalilândia e
a promoção de qualquer outra religião
no território é proibida”.
A situação política do país criou um
ambiente difícil aos cristãos,
especialmente cristãos exmuçulmanos. Como resultado, a
perseguição aos cristãos na Somália
quase sempre significa altos níveis de
violência. Desde 1993, a Somália está
p re s e n t e n a L i s t a M u n d i a l d a
Perseguição, sendo um país conhecido
por ser hostil aos cristãos. Violência,
luto e dor têm marcado a história do
país há muitas décadas. A maioria
esmagadora da população é
muçulmana. De acordo com estatísticas
do World Christian Database, 99,9% é
muçulmana sunita. A comunidade
cristã é pequena e está sob constante
ataque. A Portas Abertas estima que o
número de cristãos no país seja de

apenas “algumas centenas”. A estrutura
da sociedade é formada por valores
islâmicos e tribais. Somente em 2012 o
povo elegeu seu primeiro presidente,
após mais de 20 anos sem um governo
central. Por um longo período, a falta de
leis no país abriu espaço para o
crescimento do extremismo religioso.
Desde a queda de Siad Barre, em 1991, a
Somália tornou-se um refúgio para
militantes islâmicos. O grupo extremista
islâmico Al-Shabaab declarou
publicamente que “quer a Somália livre
de cristãos” e também tem orquestrado
ataques contra eles no Quênia.
A Somália é um dos países mais pobres
do mundo. Seca contínua e guerra
causaram a morte de milhões de pessoas
ao longo dos anos. A queda do regime de
Said Barre criou um vácuo que
possibilitou o florescimento da
m i l i t â n c i a ra d i c a l i s l â m i c a , e m
detrimento de cristãos e da igreja.
Em 1991, quando o sistema de governo
somali de desmantelou, grupos radicais
islâmicos formaram um comitê de
xeiques para buscar e identificar todos
os cristãos somalis, estivessem eles
dentro ou fora do país. Esse comitê
designou um grupo armado para
executar todos os cristãos somalis, o que
levou a muitas mortes entre os cristãos
na Somália e países vizinhos. Os cristãos
somalis foram forçados a viver
secretamente ou a se tornar refugiados.
Subsequentemente, a igreja visível na
Somália desapareceu; o que restou são
ruínas da maioria de igrejas católicas.
Como está agora, não há esperança de
que novas igrejas sejam construídas no
país.

REFLEXÃO
Gratidão
O homem por detrás do balcão olhava a
rua de forma distraída. Uma garotinha
se aproximou da loja e amassou o
narizinho contra o vidro da vitrine.
Os olhos da cor do céu, brilhavam
quando viu um determinado objeto.
Entrou na loja e pediu para ver o colar
de turquesa azul.
- É para minha irmã. Pode fazer um
pacote bem bonito?, diz ela.
O dono da loja olhou desconfiado para a
garotinha e lhe perguntou:
- Quanto de dinheiro você tem?
Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia
um lenço todo amarradinho e foi
desfazendo os nós. Colocou-o sobre o
balcão e feliz, disse:
- Isso dá?
Eram apenas algumas moedas que ela
exibia orgulhosa.
- Sabe, quero dar este presente para
minha irmã mais velha. Desde que
morreu nossa mãe ela cuida da gente e
não tem tempo para ela. É aniversário
dela e tenho certeza que ficará feliz com
o colar que é da cor de seus olhos.
O homem foi para o interior da loja,
colocou o colar em um estojo,
embrulhou com um vistoso papel
vermelho e fez um laço caprichado com
uma fita verde.
- Tome!, disse para a garota. Leve com
cuidado.
Ela saiu feliz saltitando pela rua abaixo.
Ainda não acabara o dia quando uma
linda jovem de cabelos loiros e
maravilhosos olhos azuis adentrou a
loja. Colocou sobre o balcão o já

conhecido embrulho desfeito e
indagou:
- Este colar foi comprado aqui?
- Sim senhora.
- E quanto custou?
- Ah!, falou o dono da loja. O preço de
qualquer produto da minha loja é
sempre um assunto confidencial entre o
vendedor e o cliente.
A moça continuou:
- Mas minha irmã tinha somente
algumas moedas! O colar é verdadeiro,
não é?
Ela não teria dinheiro para pagá-lo!
O homem tomou o estojo, refez o
embrulho com extremo carinho,
colocou a fita e o devolveu à jovem.
- Ela pagou o preço mais alto que
qualquer pessoa pode pagar. Ela deu
tudo o que tinha.
O silêncio encheu a pequena loja e duas
lágrimas rolaram pela face emocionada
da jovem enquanto suas mãos tomavam
o pequeno embrulho.

"Verdadeira doação é dar-se por inteiro,
sem restrições. Gratidão de quem ama
não coloca limites para os gestos de
ternura. Seja sempre grato, mas não
espere pelo reconhecimento de
ninguém. Gratidão com amor não
apenas aquece quem recebe, como
reconforta quem oferece."
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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

O Espírito Santo
“Se me amardes,
guardareis os meus
mandamentos. E eu
rogarei ao Pai, e ele vos
dará outro Consolador,
para que fique
convosco para sempre,
o Espírito da verdade, que o mundo não pode
receber, porque não o vê, nem o conhece; mas vós o
conheceis, porque habita convosco e estará em vós.”
- Jo.14.15 a 17
1. É Ele que nos conduz ao novo nascimento.
2. Traz plenitude para vida do dia-a-dia.
3. É um grande rio de águas vivas dentro dos que O
recebem e buscam Sua presença.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Provérbios 10, 11, 12
3ª feira – Provérbios 13, 14, 15
4ª feira – Provérbios 16, 17, 18
5ª feira – Provérbios 19, 20, 21
6ª feira – Provérbios 22, 23, 24
Sábado – Provérbios 25, 26, 27
Domingo – Provérbios 28, 29, 30, 31
Período atual:
Trigésima semana

4. Nunca nos abandona.
5. Nos leva a uma vida de intimidade com o Pai.
6. É Ele que convence o mundo do pecado.
7. Ele nos guia na verdade.

MISSÕES E O MUNDO

tiveram suas rotas mudadas e o governo
suspendeu todos os serviços de telefonia
celular.

REPÚBLICA ISLÂMICA DO PAQUISTÃO
Tipo de Perseguição: Opressão islâmica
Capital: Islamabad
Região: Sul da Ásia
Líder: Arif Alvi
Governo: República parlamentarista
Religião: Islamismo
Idioma: Punjabi, Sindhi, Saraiki
(Principais)
Pontuação: 87
População: 200.8 milhões
População cristã: 3.9 milhões
O Paquistão continua como um dos
países onde é mais difícil se viver como
cristão. Os índices basicamente
inalterados em todas as esferas da vida
mostram que a situação para os nossos
irmãos é muito difícil. A pontuação
relativa à violência continua no nível
máximo (historicamente, poucos países
atingiram esse nível). O ataque a bomba
em uma igreja em dezembro de 2017 foi
um lembrete de quanta violência os
cristãos e outras minorias religiosas
enfrentam. A lei de blasfêmia do país
continua a fazer suas vítimas.
No entanto, no último dia de apuração
da Lista Mundial da Perseguição 2019,
31 de outubro de 2018, a Suprema
Corte corajosamente decidiu absolver
Asia Bibi. A cristã havia ficado oito anos
no corredor da morte devido a
acusações de blasfêmia. Logo após sua
libertação, grupos radicais islâmicos
pararam o país. Os protestos
paralisaram a nação por alguns dias –
escolas foram fechadas, universidades
adiaram provas, voos atrasaram, trens

“Orem para que continuemos a alcançar
os rejeitados, necessitados e sozinhos.
Essa é a história dos cristãos no
Paquistão. Eu sou a história deles, eles
são minha história. Obrigada por suas
orações e apoio. Vocês são parte da nossa
história.”
A situação aumentou o medo e a tensão
entre a comunidade cristã do Paquistão.
Os cerca de 2% de cristãos do país, que já
enfrentam discriminação diariamente,
passaram a ser ainda mais hostilizados.
Uma fonte local disse: “Os cristãos estão
todos trancados em casa. As notícias são
conflitantes. Estamos todos preocupados
uns com os outros”.
Até o final de dezembro de 2018, Asia
Bibi ainda estava sendo mantida sob
custódia pelo governo para proteção em
um lugar não revelado no Paquistão, sem
poder deixar o país. Além disso, mais de
dez cristãos foram mortos por sua fé, a
maioria em conexão com a lei de
blasfêmia do país.
No sexto país mais populoso do mundo,
os cristãos representam muito pouco da
população. No Paquistão, o nível da
perseguição religiosa é extremo e
cresceu consideravelmente no último
ano, bem como o nível de violência, o
maior de todos os países da Lista Mundial
da Perseguição.
No Paquistão, grupos radicais não
apenas existem, eles estão entrando cada
vez mais na esfera pública e expandindo
sua influência, visto que alguns deles são

cortejados por partidos políticos, pelo
exército e pelo próprio governo.
O exército continua seguindo uma
política de distinção entre “bons” e
“maus” extremistas islâmicos.
Enquanto combate alguns, corteja
outros e usa esses grupos como meio de
intervenção ativa nos países vizinhos,
como Afeganistão e Índia. O perigo
dessa abordagem se revelou mais uma
vez no próprio dia das eleições, quando
aconteceu um ataque suicida assumido
pelo Estado Islâmico. Embora o exército
aja contra os que considera “maus”
extremistas, a presença deles parece
aumentar no Paquistão. O Talibã
permanece ativo e pode atacar, como o
fez na Páscoa de 2016, no bombardeio
de Lahore, em que afirmou
explicitamente ter direcionado o ataque
contra os cristãos.
Nas eleições nacionais de julho de 2018,
um inesperado número de radicais
islâmicos se candidatou, alguns deles
até mesmo convocando à conversão
fo rç a d a d a s m i n o r i a s – o q u e
explicitamente inclui os cristãos.
Embora a maioria desses candidatos
não tenha sido eleita, eles conseguiram
envolver a arena política, inclinando
partidos mais moderados ao
radicalismo. Diante disso, o maior
desafio que o país enfrenta é como lidar
com os grupos militantes islâmicos.
As reuniões aos domingos para
adoração ainda são possíveis, mas todas
as outras atividades cristãs são
fortemente desaprovadas. São comuns
os relatos de igrejas atacadas, cristãos
mortos, mulheres sequestradas e

vítimas de violência sexual, quando não
forçadas a se casar com muçulmanos,
despejadas de casa ou enviadas para fora
do país. Outras minorias religiosas têm
enfrentado o mesmo tipo de ataque.
Em 2017, o governo anunciou um novo
foco no combate à blasfêmia ocorrida
nos blogs de redes sociais.
Consequentemente, houve um número
crescente de prisões de pessoas
acusadas de terem cometido blasfêmia
nas redes sociais. Isso parece contrariar
os esforços do governo para limitar o
impacto devastador das leis de blasfêmia
sobre as minorias religiosas em
particular. Em suma, é difícil encontrar
melhorias para os cristãos e outras
minorias religiosas até agora.
Os frequentes ataques à igreja –
especialmente os de Lahore em
setembro de 2013, março de 2015 e
Páscoa de 2016, assim como o de
dezembro de 2017 à Igreja Metodista em
Quetta – destacam a situação precária
em que os cristãos se encontram.
Algumas vezes, os prédios de igrejas são
guardados e protegidos pelas
autoridades, mas com frequência as
igrejas têm que se responsabilizar por
sua própria segurança da melhor forma
que podem. Independentemente de
quem está guardando a igreja, ataques
ocorrem com frequência. As leis de
blasfêmia do país continuam a
representar um desafio significativo
para os cristãos. O governo não mexerá
nelas, principalmente após os massivos
protestos de grupos radicais islâmicos
após a Suprema Corte absolver Asia Bibi.
Meninas cristãs são ainda mais
vulneráveis.

REFLEXÃO
O Caminho
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,
a b a i xa n d o - s e , d e sv i a n d o - s e d e
obstáculos, reclamando e praquejando,
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 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" .
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Eclesiastes 01, 02, 03
3ª feira – Eclesiastes 04, 05, 06
4ª feira – Eclesiastes 07, 08, 09
5ª feira – Eclesiastes 10, 11, 12
6ª feira – Cânticos 01, 02, 03
Sábado – Cânticos 04, 05, 06
Domingo – Cânticos 07, 08
Período atual:
Trigésima primeira semana

Exortação à vigilância
Tempos de Noé
“Porém daquele Dia e hora ninguém sabe, nem os
anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu
Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também
a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como,
nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
casavam e davam-se em casamento, até ao dia em
que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que
veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também
a vinda do Filho do Homem.”
- Mt.24.36 a 39
Está faltando óleo
“O Reino dos céus pode ser ilustrado pela história de
dez damas de honra virgens que tomaram suas
lamparinas e foram ao encontro do noivo. Cinco
delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As
insensatas pegaram suas lamparinas, mas não
levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto,
levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas
lamparinas. E, como o noivo estava demorando, elas
se deitaram para descansar e adormeceram. À meianoite, elas foram acordadas pelo grito: O noivo está
chegando! Saiam para recebê-lo!”
- Mateus 25:1 a 6

1. Todas saíram para encontrar o
esposo.
2. Todas tinham lâmpadas.
3. Mas só as prudentes tinham vasilhas
reservas com óleo.
4. Todas dormiram.
5. Todas foram pegas de surpresa.
6. Mas só as que tinham óleo o acharam
o noivo.
7. Era obrigação do povo de Israel
sustentar o templo com óleo e azeite e
perfumarias para o templo, o fogo do
Menorah: “Tu, pois, ordenarás aos filhos
de Israel que te tragam azeite puro de
oliveiras, batido, para o candeeiro, para
fazer arder as lâmpadas continuamente”
- Êxodo 27:20
1. Como está seu óleo? (Marcos 13. 32 e
33).
2. Você tem levado para a casa do
Senhor seu azeite interior para adoráLo? (Êxodo 27:20)
3. O que tem roubado seu tempo? Seu
tempo é de Deus!

MISSÕES E O MUNDO
ESTADO DA ERITREIA
Com uma pontuação de 86, a Eritreia se
posicionou em 7º lugar na Lista
Mundial da Perseguição 2019. Ela teve a
mesma pontuação do ano anterior. Nos
períodos de análise anteriores, as
forças de segurança do governo

conduziram muitos ataques aos cristãos.
Materiais cristãos foram tomados e
algumas igrejas domésticas foram
danificadas. Centenas de cristãos foram
levados para centros de detenção. Depois
de mais de uma década, ainda há mais de
dez líderes cristãos em prisões
governamentais sem acusações e sob
duras condições. Foi relatado que há
milhares de presos políticos nas prisões
eritreias, entre eles cristãos. Muitos são
mantidos em condições miseráveis,
alguns em contêineres de carga sob
temperaturas escaldantes. Apesar disso,
em junho de 2018, o pastor Oqbamichel
Haiminot, da Igreja Palavra da Vida de
Asmara, foi solto após 11 anos de prisão
sem acusações, e foi relatada a soltura de
cerca de 30 cristãos no mês de julho do
mesmo ano.
Porém, a surpresa da década, também
ocorrida no ano de 2018, foi quando se
constatou que o novo primeiro-ministro
da Etiópia tinha visitado a Eritreia. Em 9
de julho, os dois países assinaram um
tratado de paz, oficialmente acabando
com décadas de conflito armado e
diplomático. Em 1998, uma dura guerra
surgiu entre os dois países em que mais
de 70 mil pessoas perderam suas vidas e
famílias foram separadas. Agora, 20 anos
depois, os dois países vão retomar a
cooperação econômica e diplomática, a
companhia aérea Ethiopia Airlines vai
começar a voar para Asmara e a Etiópia
começará a usar o porto de Assab de
novo.
Esse acordo traz esperança e emociona
ao ver tantas famílias separadas pela
guerra podendo agora se reunir pela
primeira vez, depois de
aproximadamente 20 anos. Ainda assim,

há uma pergunta legítima a se fazer: O
que isso significa para os cristãos que
têm enfrentado a prisão por décadas na
Eritreia? Não há indicações que as
centenas de cristãos atualmente na
prisão sejam soltos em breve. Qualquer
acordo de paz que não compreenda
direitos humanos e liberdade religiosa
como princípio fundamental, não se
manterá. Porém muitos esperam que a
melhora do relacionamento amenize a
pressão nos cristãos, podendo até levar
à soltura dos prisioneiros. Além disso,
com a abertura das fronteiras entre os
dois países, um grande número de
eritreus teve a oportunidade de fugir
para a Etiópia. A Eritreia é conhecida
como a Coreia do Norte da África. Um
país que já enfrentou muitos desafios.
Pobreza e insegurança estão entre os
principais problemas. O número de
refugiados eritreus na Etiópia, no
Sudão, no Quênia e em tantos outros
países claramente indica que muitos
eritreus estão profundamente
insatisfeitos com o regime atual e as
condições de vida no país de origem.
Sobre política e ajuda externas, o regime
da Eritreia manterá a cooperação com a
China, o Irã e os países do Golfo e
resistirá à pressão do Ocidente para
abrir as suas portas a organizações não
governamentais ocidentais, incluindo
as cristãs. O regime, sem dúvida,
continuará a violar os direitos humanos
dos cidadãos e a reprimir o
cristianismo, como também formas do
islamismo que não sejam percebidas
como nativas, na tentativa de promover
a harmonia social. Pois isso poderia
jogar nas mãos de grupos muçulmanos
extremistas a oportunidade de

promoverem uma agenda islâmica
radical. No entanto, poderia igualmente
enfraquecer a Igreja Ortodoxa e sufocar
os cristãos das denominações
protestantes não tradicionais e sua
capacidade de alcançar os muçulmanos
eritreus. O relatório da Comissão de
Inquérito da Organização das Nações
Unidas (ONU), de 2015, também diz que
o país está “sendo governado pelo medo
e não pela lei”. Um grande número de
cristãos eritreus sofreu
regulamentações severas impostas pelo
Estado. Em 2002, as autoridades da
Eritreia anunciaram uma nova política
d e re g i s t ro . A p o l í t i c a i s e n to u
oficialmente a Igreja Eritreana Ortodoxa
Tewahdo, o islã sunita, a Igreja Católica
Romana e a Igreja Evangélica Luterana
do processo de registro. A nova lei exigiu
a divulgação de membros e outros
documentos internos. Muitas
instituições optaram por não cumprir a
regulamentação, pois isso prejudicaria a
segurança de seus membros.

ANIVERSÁRIOS
01/mar - Patrícia Nascimento
06/mar - Lorena Ferreira
06/mar - Valéria Cristina dos Santos
07/mar - Elma da Conceição
08/mar - Maria Luíza Ricardo
14/mar - Maria das Graças Azevedo
15/mar - Camila Carvalho
15/mar - Filipe Kadosh Pereira
21/mar - Sara Caramori
24/mar - Bruna Pereira

REFLEXÃO
Conta-se que um farmacêutico se dizia
ateu e vangloriava-se de seu ateísmo.
Deus, com certeza, deveria ser uma
quimera, uma dessas fantasias para
enganar a pessoas incautas e menos
l e t r a d a s . Ta l v e z a l g u n s m a i s
desesperados que necessitassem de
consolo e esperança.
Um dia, no
quase crepúsculo, uma
garotinha adentrou sua farmácia. Era loira, de
tranças e trazia um semblante preocupado. Estendeu uma receita médica e
pediu que a preparasse. O farmacêutico,
embora ateu, era homem sensível e
emocionou-se ao verificar o sofrimento
daquela pequena, que, enquanto ele se
dispunha a preparar a fórmula, assim se
expressava: Prepare logo, moço, o
médico disse que minha mãe precisa
com urgência dessa medicação.

medicamentosa, usara a dosagem de
um violento veneno, capaz de causar a
morte a qualquer pessoa. As pernas
bambearam. O coração bateu
descompassado. Foi até a rua e olhou.
Nem sinal da pequena. Onde procurála? O que fazer? De repente, como se
fosse tomado de uma força misteriosa, o
farmacêutico se indaga: E se Deus
existir?
Coloca a mão na fronte e em desespero
clama: Deus, se existes, me perdoa. Faze
com que aconteça alguma coisa,
qualquer coisa para que ninguém beba
daquela droga que preparei. Salva-me,
Deus, de cometer um assassinato
involuntário.
Ainda se encontrava em oração, quando
alguém aciona a campainha do balcão.
Pálido, preocupado, ele vai atender. Era
a menina das tranças douradas, com os
olhos cheios de lágrimas e uns cacos de
vidro na mão: Moço, pode preparar de
novo, por favor? Tropecei, cai e derrubei
o vidro. Perdi todo o remédio. Pode
fazer de novo, pode?

Com habilidade, pois era muito bom em
seu ofício, o farmacêutico preparou a
fórmula, recebeu o pagamento e
entregou o embrulho para a menina,
que saiu apressada, quase a correr.
Retornou o profissional para as suas
prateleiras e preparou-se para
recolocar nos seus lugares os vidros dos
quais retirara os ingredientes para
aviar a receita.

Desse dia em diante, o farmacêutico
reformulou suas idéias. Decidiu ler e
estudar a respeito do que dizia não crer
e brincava.

É quando se dá conta, estarrecido, que
cometera um terrível engano. Em vez de
usar uma certa substância

Porque embora a sua descrença, Deus
que é Pai, atendeu a sua oração e lhe
estendeu a Sua misericórdia.

O farmacêutico se reanima. Prepara
novamente a fórmula, com todo
cuidado e a entrega, dizendo que não
custa nada. Ainda formula votos de
saúde para a mãe da garota.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Isaias 01, 02, 03
3ª feira – Isaias 04, 05, 06
4ª feira – Isaias 07, 08, 09
5ª feira – Isaias 10, 11, 12
6ª feira – Isaias 13, 14, 15
Sábado – Isaias 16, 17, 18
Domingo – Isaias 19, 20, 21
Período atual:
Trigésima segunda semana

A fidelidade de Deus com os fiéis
“Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te
estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o
em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme
ao SENHOR e aparta-te do mal.” - Pv. 3:5 a 7
José do Egito
- Ele deve obedecer a Deus e à sua vontade revelada.
No caso de José, fica claro que por ele honrar a Deus,
mediante sua vida de obediência, Deus o honrou ao
estar com ele.
Ouvindo a voz de Deus e obedecendo
Semelhantemente, para o próprio Jesus desfrutar do
cuidado divino protetor ante as intenções assassinas
do rei Herodes, seus pais terrenos tiveram de
obedecer a Deus e fugir para o Egito. Aqueles que
temem a Deus e o reconhecem em todos os seus
caminhos têm a promessa de que Deus endireitará as
suas veredas.
Dentro da igreja os fiéis irão se destacar dos irmãos
que não conseguem viver em fidelidade.
- Na sua providência, Deus dirige os assuntos da

igreja e de cada um de nós como seus
servos. O crente deve estar em
constante harmonia com a vontade de
Deus para a sua vida, servindo-o e
ajudando outras pessoas em nome Dele.
Devemos amar a Deus e submeter-nos a
Ele pela fé em Cristo, se quisermos que
Ele opere para o nosso bem em todas as
coisas (Rm 8.28).
Este trecho traz grande conforto ao
filho de Deus. Quando temos que
enfrentar sofrimentos nesta vida, Deus
fará o bem surgir de todas as aflições,
provações, perseguições e sofrimentos.
O bem que Deus leva a efeito é
conformar-nos à imagem de Cristo e,
finalmente, levar a efeito a nossa
Glorificação.
Essa promessa é limitada aos que amam
a Deus e lhe são submissos mediante a
fé em Cristo.
"Todas as coisas" não incluem os nossos
pecados e nossa negligência isso quer
dizer que ninguém pode alegar motivo
para pecar, justificando que Deus fará
resultar isso em bem.
Perguntas:
1. Você crê que Senhor endireitará seus
caminhos que estão tortos? (Salmos
37:3 a 5).
2. Você sabia que saber esperar o tempo
de Deus é um ato de fidelidade? Você
sabe esperar?
3. Você tem algum testemunho da ação
do Senhor sobre sua vida?

MISSÕES E O MUNDO
REPÚBLICA ISLÂMICA DO IRÃ
Tipo de Perseguição:
Opressão islâmica; paranoia ditatorial
Capital: Teerã
Região: Oriente Médio
Líder: Hassan Rohani
Governo: República Teocrática
Religião: Islamismo (oficial), outras
(incluindo Zoroastrismo, Judaísmo e
Cristianismo)
Idioma: Persa (oficial), Azeri, Curda,
Gilaki, Mazandarani, Luri, Balúchi e
Árabe
Pontuação: 85
População: 82.0 milhões
População cristã: 800.0 mil
O Irã permaneceu com 85 pontos na Lista
Mundial da Perseguição 2019, indicando
uma pressão extrema aos cristãos. O país
ficou em 9º lugar e nenhuma mudança
significativa ocorreu durante o período
de análise, comparado ao ano anterior.
Nesse mesmo período (de 1 de novembro
de 2017 a 31 de outubro de 2018), a
maior parte da violência contra cristãos
veio do governo e houve pelo menos 67
prisões. Muitos cristãos, principalmente
os convertidos, foram acusados e
sentenciados a longos períodos de
prisão. Outros ainda esperam
julgamento. As famílias também
enfrentaram humilhação pública.
Diversas igrejas domésticas foram
fechadas e muitas não estão mais
funcionando. Na República Islâmica do
Irã, líderes atuais veem a expansão da
influência do islamismo xiita no Oriente
Médio como meio de continuar a

revolução. Logo, o cristianismo é
considerado uma influência ocidental e
uma ameaça à identidade islâmica da
República.
A situação geral de perseguição no Irã é
causada por um governo islâmico
estrito, que tem o objetivo de erradicar
ou restringir qualquer influência –
incluindo o cristianismo – que possa
ameaçar sua posição de poder. Cristãos
ex-muçulmanos são os que vivenciam
maior perseguição. Além dos cristãos,
outras minorias religiosas como judeus,
bahá’ís e zoroastrianos, bem como
muçulmanos dervixes e sunitas
também são perseguidas.Devido à
pressão do governo, quase todas as
igrejas que fizeram cultos na língua
persa foram fechadas nos últimos cinco
anos e seus líderes foram presos. O alto
nível de violência é expresso no
aumento do número de cristãos presos
no país.
O Irã é uma das mais antigas entre as
grandes civilizações de existência
contínua. Em sua história mais recente,
Mohammad Khan Qajar, fundou a
dinastia Qajar, em 1794. Em 1921, o
comandante militar, Reza Khan, tomou
o poder e depois foi coroado Reza Shah
Pahlavi. Vinte anos depois, GrãBretanha e Rússia ocuparam o Irã
durante a Segunda Guerra Mundial. Um
golpe militar foi realizado com a ajuda
do serviço secreto do Reino Unido e dos
Estados Unidos em 1953, e Shah, que
fugira, retornou. A revolução iraniana
destituiu Shah em 1979 e tornou o Irã
uma república islâmica. Os clérigos
islâmicos xiitas assumiram o controle
político, proibindo qualquer influência

ocidental. À época do Shah, foi iniciado
um programa de modernização com
influências ocidentais no país. Ao mesmo
tempo, os que não concordavam eram
fortemente oprimidos. Um ano depois,
em 1980, começou a guerra Irã-Iraque,
que durou 8 anos. A história recente viu
pelo menos dois pontos notáveis na cena
política no Irã. Em julho de 2015, um
acordo entre Irã e seis potências
mundiais foi assinado com o objetivo de
restringir o programa nuclear iraniano –
especialmente o de enriquecimento de
urânio – em troca da retirada de sanções
internacionais. De acordo com a revista
The Economist, esse foi um momento
decisivo para a economia e o
envolvimento do Irã com o sistema
internacional.
A história política recente, com a
reeleição do presidente Rouhani, em
maio de 2017, enfatiza o surgimento de
uma política moderada no Irã. No
entanto, as eleições para o chefe da
Assembleia de Peritos elegeram um líder
antiocidente linha dura. Esse é um claro
lembrete de que, no final das contas, é o
líder supremo quem mexe os pauzinhos
na política iraniana. O acordo nuclear
deveria conduzir o Irã a uma maior
influência na região. Entretanto, em 8 de
maio de 2018, os Estados Unidos
anunciaram a retirada do Plano de Ação
Conjunto Global (JCPOA, da sigla em
inglês) – que é conhecido como “O
Acordo Iraniano”. Os norte-americanos
também reestabeleceram sanções
contra o Irã, que têm sérias
consequências políticas e econômicas. A
moeda iraniana, o rial, perdeu valor, mas
as consequências políticas foram ainda
mais sérias.

No nível local, não se espera que o
acordo aponte para uma melhoria em
direitos humanos, especificamente de
religião. Pelo contrário, conservadores
na política iraniana querem suprimir
todos os elementos considerados uma
ameaça ao regime islâmico.
Especialmente desde que mais e mais
iranianos estão discordando do regime
e políticas econômicas, depois dos
grandes protestos em janeiro de 2018.
Isso prejudica a legitimidade do regime.
Temendo ideologias que possam
substituir a doutrina islâmica, o
governo iraniano oprime todos os
outros grupos ideológicos ou religiosos.
Na visão dos líderes atuais, expandir a
influência do islamismo xiita no Oriente
Médio é um meio de continuar a
revolução. Particularmente no Iraque, o
islamismo xiita recuperou a influência
desde o desaparecimento de Saddam
Hussein.
E, a partir do surgimento do Estado
Islâmico em grandes áreas do Iraque,
milícias xiitas (iranianas) têm lutado
contra eles, desempenhando um papel
importante, como na derrota do Estado
Islâmico na batalha de Mossul, em julho
de 2017. O general Soleimani, do
Exército dos Guardiões da Revolução
Islâmica (IRGC), se vangloriou em um
discurso, em julho de 2017, de que a
influência de Teerã no Oriente Médio se
expandiu “dezenas de vezes” como
resultado da guerra síria.
Assim, o Irã goza de maior influência
como poder regional no Oriente Médio,
diferentemente da intenção dos
Estados Unidos.

REFLEXÃO
Mão Ajudadora
“Ora, nós que somos fortes, devemos
suportar as debilidades dos fracos, e
não agradar-nos a nós mesmos”
- Rm. 15:1
Alguns anos atrás, um amigo meu
passou por uma cirurgia em sua mão
esquerda, a fim de corrigir uma
condição conhecida como contratura de
Dupuytren. A cirurgia prejudicou a
circulação do sangue naquela mão.
Como resultado, ele descobriu que,
quando o tempo esfriava, sua mão
direita parecia procurar
automaticamente a esquerda para
aquecê-la.

É esse o tipo de cooperação em nível
espiritual de que Paulo está falando em
nosso texto. Em várias de suas epístolas,
o apóstolo compara a igreja de Cristo a
um corpo, e suas várias partes a
membros da igreja (Rm. 12:4-6; I Co.
12:13-27 e Ef. 4:11-13).
Aplicando a experiência de meu amigo à
analogia de Paulo, descobrimos que, se
observarmos o amor de um membro
começando a esfriar (Mt. 24:12), nós
que somos espiritualmente saudáveis
faremos tudo o que estiver ao nosso
alcance para "aquecê-lo".
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Isaias 22, 23, 24
3ª feira – Isaias 25, 26, 27
4ª feira – Isaias 28, 29, 30
5ª feira – Isaias 31, 32, 33
6ª feira – Isaias 34, 35, 36
Sábado – Isaias 37, 38, 39
Domingo – Isaias 40, 41, 42
Período atual:
Trigésima terceira semana

O deserto não pode impedir os filhos de ADONAI
de brilhar

O Anjo do Senhor (Jesus), fala através de uma sarça
no deserto. O deserto está cheio de sarças, mas só
uma ardia e tinha o testemunho do Anjo do Senhor
que declarava que era santo o lugar onde ela estava.
- Ex.3:2 ao 5
Aqui é Jesus falando com Moisés e ELE vê o
sofrimento do seu povo; mas o Senhor é um Deus de
aliança, pois já se passaram mais de quatrocentos
anos desde Abraão, e o Senhor lembra-se do seu
pacto e promessas. Mas quem tem aliança com o
Senhor deve clamar.
- Ex.3:6 ao 9
O coração do Senhor sempre baterá de frente com o
nosso, pois o Senhor faria toda a obra, precisando
que apenas um homem O obedecesse. E até hoje é
assim, o Senhor quer salvar, curar e realizar grandes
milagres, mas alguém precisa ouvir a Sua voz e
obedecer. Moisés criou muitas dificuldades para
obedecer e assim nós continuamos fazendo até hoje.
- Ex.3:10 ao 22
Mas o Senhor revelou tudo como havia de ser para
Moisés (Ex.4: 1 ao 7)

O Senhor restaura nosso ministério e
nos liberta para realizarmos o nosso
chamado.
Moisés e o cajado - símbolo de
autoridade; mas quando abrimos mão
do nosso chamado, ele irá nos perseguir
e a nossa vida não anda. Mas quando
nos posicionamos e assumimos nosso
chamado, somos restaurados.
Moisés e a mão leprosa - Deus revela o
pecado que está oculto em nosso
coração "e conhecereis a verdade e a
verdade vos libertará"; o Senhor revela
diante de Moisés o estado do seu
coração.
1. Você tem consciência de que se o
Senhor te chamou, você tem um
chamado? (Marcos 1. 17 e 18)
2. Você acredita que grande parte dos
seus problemas podem ser em função
da sua negligência com o seu
ministério? (Jonas 1. 4 ao 17)
3. O mundo está te perguntando: Jn.1.8
- Que ocupação é a tua? E donde vens?
Qual é a tua terra? E de que povo és tu?
Qual será a sua resposta? (1 Coríntios 9,
15 ao 19)

MISSÕES E O MUNDO
REPÚBLICA ÁRABE DA SÍRIA
Tipo de Perseguição: Opressão islâmica
Capital: Damasco
Região: Oriente Médio
Líder: Bashar al-Assad
Governo: República

Religião: Islamismo, cristianismo
Idioma: Árabe, curdo, armênio, aramaico
Pontuação: 82
População: 18.3 milhões
População cristã: 814.0 mil
A Síria é considerada protagonista da
“maior crise de deslocados no mundo”,
segundo a Organização das Nações
Unidas (ONU). Mais de metade da
população síria antes da guerra 22
milhões deixaram suas casas. Segundo a
ONG Observatório Sírio de Direitos
Humanos, 511 mil pessoas já morreram.
A ONU calcula que 5,6 milhões de
pessoas deixaram a Síria, se refugiando
em outros países, e mais de 6 milhões
foram deslocadas internamente pela
violência. Ocupando a 11ª posição na
Lista Mundial da Perseguição 2019, a
Síria que foi a 15ª colocada em 2018,
subiu quatro posições em função dos
incidentes violentos. Outro fator foi a
dificuldade de receber informações
confirmadas de um país no caos da
guerra civil.
A guerra, que começou como uma revolta
popular em 2011, tem raízes mais
profundas e complicadas do que costuma
ser noticiado, e incluem o conflito de
classes, as divisões rurais contra as
urbanas e a liberdade política reprimida.
Isso explica, em parte, porque o conflito
evoluiu com rapidez para um conflito
sectário extremamente violento que já
dura oito anos. O componente religioso
do conflito é primariamente entre
sunitas e alauitas. No entanto, muitos
sunitas em áreas controladas pelo
governo apoiam o regime de Assad a fim
de se proteger da violência de grupos
religiosos. Com o influxo de combatentes

estrangeiros, a oposição se tornou
“islamizada” e a guerra civil tomou a
forma de um jihad contra o governo
sírio. No conflito, todos os sírios estão
sofrendo, mas alguns grupos estão em
posição mais vulnerável que outros.
Uma das principais características da
população cristã da Síria é a
combinação de sua identidade étnica e
religiosa. Os cristãos sírios estão
concentrados em áreas estratégicas do
país, que são vitais tanto para o governo
quanto para a oposição, como as
cidades de Aleppo, Damasco, Homs e
seus arredores. A concentração
geográfica de cristãos em áreas
estratégicas é um fator importante em
sua vulnerabilidade, assim como seu
apoio ao governo.
A igreja esteve presente na Síria desde o
tempo do Novo Testamento, onde a
conversão de Saulo/Paulo é
mencionada no caminho de Damasco
(em Atos 9). O apóstolo Paulo foi
inicialmente parte da igreja em
Antioquia, onde os discípulos de Jesus
foram chamados cristãos pela primeira
vez. Ao longo dos séculos seguintes, o
cristianismo se espalhou por todas as
partes da Síria. Foi no século 7, quando o
cristianismo ainda era a religião
majoritária na Síria, que o califa Omar
demitiu funcionários cristãos e seu
sucessor obrigou-os a se vestir de forma
diferente dos outros. Um século depois,
o califa Abbasid al-Mahdi forçou os
cristãos árabes da tribo tannukh a se
converterem ao islamismo. Em Homs,
os cristãos se revoltaram em 855 d.C. e
seus líderes foram crucificados nos
portões da cidade. No século 9, o islã
ganhou vantagem, muitas igrejas se

tornaram mesquitas e, por volta de 900
d.C., aproximadamente metade da
população síria era muçulmana. Os
séculos 12 e 13 foram marcados por
problemas que os cristãos
experimentaram em áreas controladas
alternadamente por exércitos dos
cruzados e muçulmanos. Em 1124, a
catedral de Aleppo foi transformada em
uma mesquita. Em 1350, o cristianismo
tornou-se uma religião minoritária: de
uma população de um milhão, apenas
100 mil eram cristãos. A queda de
Constantinopla e a ocupação otomana da
Síria foram um obstáculo para reunir a
igreja no século 15. No entanto, no século
seguinte, os cristãos ortodoxos, jacobitas
e armênios foram reconhecidos pelo
sultão otomano como comunidades
independentes com seus próprios
tribunais e leis.
A pressão europeia forçou o Império
Otomano a fazer reformas no século 19: a
igualdade de todos os cidadãos foi
proclamada, independentemente de
qual fosse a religião. As tensões sectárias
entre os dois principais grupos
religiosos do Líbano Central, os drusos e
os cristãos levaram a massacres de
cristãos no Monte Líbano, que se
espalharam para Damasco em 1860,
onde 25 mil cristãos foram mortos. Cerca
de meio século depois, começando em
1915, um grande número de armênios
fugiu, ou foi deportado, para a Síria no
decorrer dos massacres generalizados
de cerca de 1,5 milhão de armênios e
meio milhão de cristãos assírios na
Turquia. Ao longo dos séculos, a igreja
cristã na Síria passou e ainda passa
níveis consideráveis de perseguição.
Atualmente, a guerra civil está fazendo

com que muitos cristãos sírios deixem
seu país, estabelecendo-se
principalmente no Líbano, Turquia e
Ocidente.
De acordo com o World Christian
Database, as denominações principais
são ortodoxas (ortodoxos gregos,
ortodoxos sírios, igreja assíria do leste e
armênios) e católicos romanos,
seguidos por um grupo relativamente
pequeno de protestantes. O número de
protestantes é pequeno, mas cresce a
maioria era ortodoxo ou católico, mas
também há alguns de origem
muçulmana.
A Síria é um país majoritariamente
muçulmano: de acordo com a CIA World
Factbook, 74% de todos os
muçulmanos são sunitas e 13% são
alawi, ismaili e xiitas. Uma das
principais características da população
cristã da Síria é a sua identidade étnica e
religiosa complicada. A concentração
geográfica dos cristãos em áreas
estratégicas também tem sido um fator
importante na sua vulnerabilidade:
áreas como Aleppo e Damasco e suas
circunvizinhanças e as áreas do sul, em
Homs, perto da fronteira do Líbano,
foram vitais para o governo e os
esforços de guerra da oposição.

REFLEXÃO
Medo de Cair
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
permitirmos. A promessa é segura: "O
Deus eterno é a tua habitação, e por
baixo de ti estende os braços eternos."
Dt. 33:27.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Isaias 43, 44, 45
3ª feira – Isaias 46, 47, 48
4ª feira – Isaias 49, 50, 51
5ª feira – Isaias 52, 53, 54
6ª feira – Isaias 55, 56, 57
Sábado – Isaias 58, 59, 60, 61
Domingo – Isaias 62, 63, 64, 65, 66
Período atual:
Trigésima terceira semana

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!
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.

MISSÕES E O MUNDO
República do Iraque
Tipo de Perseguição: Opressão islâmica
Capital: Bagdá
Região: Oriente Médio
Líder: Barham Salih
Governo: República federal
parlamentarista
Religião: Islamismo (oficial) e
cristianismo
Idioma: Árabe (oficial), curdo (oficial),
turcomeno, siríaco e armênio
Pontuação: 79
População: 39.3 milhões
População cristã: 225.0 mil
Na Lista Mundial da Perseguição 2019, a
pontuação do Iraque caiu de 86 para 79
pontos, indo da 8ª para a 13ª colocação. A
pontuação do Iraque para pressão e
violência diminuiu com a derrota
territorial do Estado Islâmico.
Entretanto, isso não quer dizer que está
tudo bem, a ideologia do Estado Islâmico
não está morta e tem influência sob a
população local. O número de cristãos
mortos aumentou ligeiramente e eles

continuam sendo feridos física e
mentalmente, ameaçados e violentados
sexualmente.
O cristianismo tem uma longa história
no Iraque. Antes da invasão norteamericana em 2003, o Iraque era lar de
uma das maiores comunidades cristãs
do Oriente Médio. Hoje, a comunidade
cristã, presente ali há dois milênios, luta
para não se extinguir.
Ao longo dos últimos anos, o Iraque vem
sofrendo com a estrutura incerta,
conflituosa e instável de um governo
incapaz de cumprir a lei e prover o
mínimo de segurança a seus cidadãos.
Os níveis de corrupção estão subindo e a
violência intolerante parece não ter fim.
Cristãos na região enfrentam duas
diferentes batalhas: uma é com a região
do Curdistão iraquiano; outra é uma
limpeza religiosa no Iraque promovida
por grupos de extremistas islâmicos
que desejam tornar o país puramente
islâmico.
O Iraque só recebeu reconhecimento
como Estado no início do século 20. A
nação étnica e religiosamente diversa é,
portanto, ainda jovem. Sofre com a
violência sectária e a corrupção, que são
os principais fatores que dificultam o
progresso e o processo democrático.
Estritamente relacionado está o
problema da impunidade, que afeta
muito a condição dos cristãos
iraquianos e o surgimento de grupos
islâmicos radicais que não toleram
qualquer outra religião que não seja
uma forma violenta do islã. Embora a
situação geral no Iraque esteja longe de
ser estável, existem desenvolvimentos

esperançosos, já que a campanha militar
das forças de coalizão contra o Estado
Islâmico na região de Mossul parece ser
bem-sucedida (pelo menos até o fim de
2017), permitindo que os cristãos
retornem a várias aldeias.
No entanto, especialistas alertam que
após a derrota do Estado Islâmico, a
guerra poderia entrar em erupção entre
as forças xiitas e os curdos.
Os movimentos fanáticos, como o Estado
Islâmico (EI), são conhecidos por terem
como alvo os cristãos e outras minorias
religiosas. Normalmente através de
sequestros e assassinatos. Embora o EI
tenha perdido quase completamente seu
território no Iraque, sua ideologia não
está morta e tem influenciado a
população local. A ideia de que os
cristãos são “infiéis” e "impuros" se
espalhou amplamente.
Mais perseguição ocorre por meio de
líderes islâmicos em qualquer nível,
principalmente na forma de discurso de
ódio nas mesquitas. Funcionários do
governo em todos os níveis ameaçam os
cristãos e "incentivam a emigrar". Os
líderes locais, a família e a comunidade
colocam séria pressão sobre os cristãos
ex-muçulmanos para que eles retornem
ao islã e, às vezes, planejam matá-los
quando há rejeição.
Ao não promover uma sociedade
pluralista, os partidos políticos também
contribuem para a perseguição aos
cristãos. O sequestro de cristãos
geralmente vem sob a forma de crime
organizado, com motivos financeiros e
religiosos.

REFLEXÃO
O defeito
Um carregador de água na Índia levava
dois potes grandes, ambos pendurados
em cada ponta de uma vara a qual ele
carregava atravessada em seu pescoço.
Um dos potes tinha uma rachadura,
enquanto o outro era perfeito e sempre
chegava cheio de água no fim da longa
jornada entre o poço e a casa do chefe; o
pote rachado chegava apenas pela
metade. Foi assim por dois anos,
diariamente, o carregador entregando
um pote e meio de água na casa de seu
chefe. Claro, o pote perfeito estava
orgulhoso de suas realizações. Porém, o
pote rachado estava envergonhado de
sua imperfeição, e sentindo-se
miserável por ser capaz de realizar
apenas a metade do que ele havia sido
designado a fazer.
Após perceber que por dois anos havia
sido uma falha amarga, o pote falou para
o homem um dia à beira do poço:
"Estou envergonhado, e quero pedirlhe desculpas."

O homem ficou triste pela situação do
velho pote, e com compaixão falou:
"Quando retornarmos para a casa de
meu senhor, quero que percebas as
flores ao longo do caminho."
De fato, à medida que eles subiam a
montanha, o velho pote rachado notou
as flores selvagens ao lado do caminho,
e isto lhe deu certo ânimo. Mas ao fim da
estrada, o pote ainda se sentia mal
porque tinha vazado a metade, e de
novo pediu desculpas ao homem por
sua falha. Disse o homem ao pote: "Você
notou que pelo caminho só havia flores
no seu lado. Eu ao conhecer o seu
defeito, tirei vantagem dele. E lancei
sementes de flores no seu lado do
caminho, e cada dia enquanto
voltávamos do poço, você as regava. Por
dois anos eu pude colher estas lindas
flores para ornamentar a mesa de meu
senhor. Sem você ser do jeito que você é,
ele não poderia ter esta beleza para dar
graça à sua casa."

"Por quê?" Perguntou o homem. "De
que você está envergonhado?"

Cada um de nós temos nossos próprios
e únicos defeitos. Todos nós somos
potes rachados. Porém, se permitirmos,
o Senhor vai usar estes nossos defeitos
para embelezar a mesa de seu Pai. Na
grandiosa economia de Deus, nada se
perde.

- "Nesses dois anos eu fui capaz de
entregar apenas a metade da minha
carga, porque essa rachadura no meu
lado faz com que a água vaze por todo o
caminho da casa de seu senhor. Por
causa do meu defeito, você tem que
fazer todo esse trabalho, e não ganha o
salário completo dos seus esforços,"
disse o pote.

Nunca deveríamos ter medo dos nossos
defeitos. Se os reconhecermos, eles
poderão ser transformados por Deus
para causar beleza. Nas nossas
fraquezas o Senhor diz que seremos
fortes , portanto vamos deixá-Lo agir
com liberdade em nossas vidas para
sermos sim transformados a Sua REAL
imagem e semelhança.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Isaias 43, 44, 45
3ª feira – Isaias 46, 47, 48
4ª feira – Isaias 49, 50, 51
5ª feira – Isaias 52, 53, 54
6ª feira – Isaias 55, 56, 57
Sábado – Isaias 58, 59, 60, 61
Domingo – Isaias 62, 63, 64, 65, 66
Período atual:
Trigésima terceira semana

Os filhos de Adonai não falam dos seus problemas

“E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus,
porque em verdade vos digo que qualquer que disser
a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não
duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo
que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso, vos
digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o
recebereis e tê-lo-eis. E, quando estiverdes orando,
perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para
que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas
ofensas. Mas, se vós não perdoardes também vosso
Pai, que está nos céus, vos não perdoará
as vossas ofensas” - Mc.11.22 a 26
Sem fé é impossível agradar a Deus. Você só acredita
em alguém se tiver intimidade, capacitação e
atributos.
Gastar sua energia e aplicar suas palavras na direção
certa, pois aqui no verso 23 Jesus manda dirigir a
palavra para montanha que é uma representação dos
problemas e tribulações. Mas insistimos em falar
para os outros das nossas montanhas e não falamos
para montanha que ela seja lançada fora de nossas
vidas. Pare de falar das suas montanhas, mande que
elas saiam da sua vida em nome de Jesus.

Precisamos crer em nossos corações, a
montanha não vai sair da noite pro dia
não, mas Jesus ensina a fórmula secreta.
Ele orienta que, quando estivermos
orando para montanha ser removida,
devemos lembrar que temos que
perdoar todas as ofensas que estiverem
no coração.
Nossa fé e milagres estarão ligados ao
estado de nossa alma, pois uma alma
limpa e um coração puro, com certeza
resultarão em grandes milagres.
Exemplo: Davi falou ao gigante.
1. Você é do tipo que fica se lamentando
pros outros? (Salmos 46).
2. Você faz guerra contra seus
problemas ou eles te levam ao
abatimento total? (Salmos 40: 1 ao 4).
3. Onde estão suas montanhas? Diante
das pessoas ou diante de Deus? (1 Pedro
5: 6 ao 9).
Gostaria que além das células, os casais
lessem juntos em casa e respondessem
as perguntas um para o outro.

MISSÕES E O MUNDO
Arábia Saudita
Tipo de Perseguição: Opressão islâmica
Capital: Riad
Região: Oriente Médio
Líder: Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud
Governo: Monarquia absolutista
islâmica
Religião: Islamismo (oficial), ortodoxo
ocidental, protestantismo, catolicismo
romano, judaísmo, hinduísmo, budismo

e siquismo
Idioma: Árabe (oficial)
Pontuação: 77
População: 33.5 milhões
População cristã: 1.4 milhão
Com uma classificação de 77 pontos, a
Arábia Saudita ficou na posição 15 da
Lista Mundial da Perseguição 2019. A
diminuição de dois pontos comparado ao
ano anterior é mais explicada pela
redução no número de incidentes
violentos contra cristãos. Atualmente,
um número menor de cristãos foi detido
e forçado a deixar o país. A pontuação
geral para pressão nos cristãos
permanece mais ou menos constante no
nível extremo na Arábia Saudita, um dos
poucos países do mundo onde a
construção de igrejas é proibida.
Muitos convertidos estão sob forte
pressão de suas famílias e estão
temerosos de enfrentar reações
violentas se sua nova fé se tornar
conhecida. Convertidos correm um risco
alto de serem sentenciados à morte por
apostasia, entretanto, até onde se sabe,
n ã o h o uve n i n g u é m e xe c u t a d o ,
oficialmente, por essa razão nos últimos
anos. Segundo os observadores, a
presença cristã nativa na Arábia Saudita
está aumentando. Os cristãos não apenas
crescem em número, mas também na
ousadia em compartilhar o evangelho.
Como resultado, é provável que os
cristãos sauditas experimentem mais
perseguições no futuro.
Em apenas poucas décadas, a Arábia
Saudita tornou-se um dos maiores
exportadores de petróleo do mundo. À
medida que os preços do petróleo caíram

em 2016, o país decidiu implementar
medidas de austeridade e reduzir bônus
e subsídios especiais para funcionários
públicos e militares. Depois que os
preços do petróleo aumentaram
novamente, esses benefícios foram
reinstalados em abril de 2017.
O reino saudita depende muito da
indústria do petróleo e está tentando
diversificar sua economia e criar mais
empregos para os sauditas, conforme
estabelecido em seu ambicioso plano de
desenvolvimento socioeconômico
Visão Saudita 2030. Esse plano, iniciado
em 2016, se concentra não apenas na
economia saudita, mas também
menciona a importância de criar “uma
sociedade vibrante” e de “viver pelos
valores islâmicos”.
O documento de estratégia também
sublinha claramente a orgulhosa
identidade islâmica do país saudita e
seu papel principal no mundo
muçulmano. A Arábia Saudita, no
momento, passa por mudanças sociais
consideráveis. A internet desempenha
um papel importante nesse
desenvolvimento, o que abre maiores
oportunidades para o ministério cristão
on-line. Por outro lado, o número de
cristãos que entram no país pode cair ao
longo do tempo, como resultado da
“saudização” da força de trabalho.
O governo anunciou que quer que o país
siga uma “forma moderada de
islamismo” e até recebeu e visitou um
líder cristão estrangeiro. Também teve
início a permissão para cinemas, shows
ao ar livre e mesmo motoristas
mulheres no estrito Reino Islâmico.

Ta m b é m h o u v e e n c o n t r o s c o m
representantes do Vaticano e de igrejas
copta e anglicana, que são passos
revolucionários para a realeza saudita e
indicadores de uma grande abertura
para o envolvimento direto interreligioso. Porém, essas conversas não
levaram a nenhuma melhora concreta no
tratamento de expatriados e imigrantes
cristãos no país, e não há indícios de
qualquer melhoria na liberdade
religiosa dos cristãos sauditas.
O culto cristão público é proibido na
Arábia Saudita e seus cidadãos são
oficialmente autorizados a aderir ao islã.
A Portas Abertas estima que haja mais de
1,4 milhão de cristãos na Arábia Saudita,
principalmente trabalhadores
estrangeiros de origem asiática, africana
ou ocidental. Igrejas oficiais não são
permitidas no país para cristãos de
qualquer denominação. O pequeno
número de cristãos sauditas se encontra
em secreto.
De acordo com o World Christian
Database (WCD), a vertente principal é,
de longe, a Igreja Católica Romana,
seguida de congregações independentes
e ortodoxas. Protestantes tradicionais
são poucos.
A maioria dos trabalhadores imigrantes
cristãos são católicos das Filipinas e da
Índia.
Edifícios de igreja não existem na Arábia
Saudita, então, todos os cristãos
estrangeiros devem se encontrar
secretamente em pequenos grupos, caso
contrário correm alto risco de serem
presos.

REFLEXÃO
Amar é fácil
Esta história é sobre um soldado que
finalmente estava voltando para casa,
após a terrível guerra do Vietnã. Ele
ligou para seus pais, em São Francisco, e
lhes disse:Mãe, Pai, eu estou voltando
para casa, mas, eu tenho um favor a lhes
pedir.
Claro meu filho, peça o que quiser!
Eu tenho um amigo que eu gostaria de
trazer comigo.
Claro meu filho, nos adoraríamos
conhecê-lo!
Entretanto, há algo que vocês precisam
saber, ele fora terrivelmente ferido na
última batalha, sendo que ele pisou em
uma mina e perdeu um braço e uma
perna. O pior é que ele não tem nenhum
lugar para onde ir e, por isso, eu quero
que ele venha morar conosco.
Eu sinto muito em ouvir isso filho, nós
talvez possamos ajudá-lo a encontrar
um lugar onde ele possa morar e viver
tranqüilamente!.
Não, mamãe e papai, eu quero que ele
venha morar conosco!
Filho, você não sabe o que está nos
pedindo. Alguém com tanta dificuldade,
seria um grande fardo para nós. Nós
temos nossas próprias vidas e não
podemos deixar que uma coisa como

esta interfira em nosso modo de viver.
Acho que você deveria voltar para casa e
esquecer este rapaz. Ele encontrará
uma maneira de viver por si mesmo.
Neste momento, o filho bateu o telefone.
Os pais não ouviram mais nenhuma
palavra dele. Alguns dias depois, no
entanto, ele receberam um telefonema
da polícia de São Francisco. O filho deles
havia morrido depois de ter caído de
um prédio. A polícia acreditava em
suicídio. Os pais angustiados voaram
para São Francisco e foram levados para
o necrotério a fim de identificar o corpo
do filho. Eles o reconheceram, mas, para
o seu horror, descobriram algo que
desconheciam: O filho deles tinha
apenas um braço e uma perna.
Os pais, nesta história são como muitos
de nós. Achamos fácil amar aqueles que
são bonitos ou divertidos, mas, não
gostamos das pessoas que nos
incomodam ou nos fazem sentir
desconfortáveis.
De preferência, ficamos longe destas e
de outras que não são saudáveis,
bonitas ou "espertas" como "nós
acreditamos que somos". Dou Graças a
DEUS por nos enviar Seu Filho Jesus
Cristo que não nos trata desta maneira.
Alguém que nos ama com um amor
incondicional, que nos acolhe dentro de
uma só família. Esta noite, antes de nos
recolhermos, façamos uma pequena
oração para que DEUS nos dê a força
que precisamos para aceitar as pessoas
como elas são, e ajudar a todos, a
c o m p re e n d e r a q u e l e s q u e s ã o
diferentes de nós.

/abr
14
~2019~
f

~ #749
ediçao

AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Jeremias 01, 02, 03
3ª feira – Jeremias 04, 05, 06
4ª feira – Jeremias 07, 08, 09
5ª feira – Jeremias 10, 11, 12
6ª feira – Jeremias 13, 14, 15
Sábado – Jeremias 16, 17, 18
Domingo – Jeremias 19, 20, 21
Período atual:
Trigésima quarta semana

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 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.
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.
'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.
Por Pastor Paulo Pereira

MISSÕES E O MUNDO
EGITO
O Egito é um país extremamente
importante na região devido à sua
localização estratégica, seu tamanho
territorial e populacional e por sua
influência histórica e diplomática. A
igreja no Egito também é de suma

importância, uma vez que a presença
cristã no país representa a maior
população cristã sobrevivente da região.
Ao longo do século 20 em diante, parece
que as visões concorrentes do Estado
egípcio têm competido pelo domínio no
país.
Uma visão (avançada pelo exército e
estabelecimento político) enfatiza mais o
nacionalismo em oposição à religião,
enquanto, por outro lado, os islâmicos,
incluindo a Irmandade Muçulmana,
querem tornar a religião o fundamento e
o elemento central da identidade egípcia.
Ambas as visões ofereceram aos cristãos
egípcios pouco no que se refere aos
direitos e segurança e, à medida que a
concorrência entre esses dois campos se
desenrola, os cristãos egípcios estão
frequentemente no fogo cruzado
político, e são forçados a fazer escolhas
difíceis.
“Ficamos arrasados quando nossa igreja
foi fechada e alguns membros foram
presos. Eles não fizeram nada, estavam
a p e n a s o ra n d o ! A vo n t a d e d o s
muçulmanos aqui é mais importante que
a lei.”
Um dos muitos líderes cristãos cuja
igreja foi fechada em 2018 no Egito
O alto nível de analfabetismo, estagnação
econômica e pressão demográfica
também significam que
independentemente da dispensa política
no país a sociedade egípcia continua a
ser suscetível à influência das versões
mais radicais e intolerantes do islã que
são particularmente atraentes para os
jovens e os pobres.

O maior grupo cristão do país, os coptas,
foram indicados ao Prêmio Nobel da Paz
em 2018 devido à “sua recusa de
retaliação contra perseguição contínua
e mortal de governos e grupos
terroristas no Egito e em outros
lugares”. Acredita-se que pela primeira
vez, em 116 anos da história do prêmio,
um grupo étnico-religioso tenha sido
nomeado.
Geograficamente, os cristãos residem
em todo o país, com maior concentração
no Alto Egito e nos subúrbios do Cairo e
Alexandria. A igreja está sob constante
pressão e os cristãos gozam de direitos
e liberdade muito limitados. Os cristãos
no país enfrentam múltiplos desafios,
que incluem:Ataques violentos de
militantes islâmicos dirigidos a cristãos
e igrejas,Discriminação pela sociedade
(islâmica), Roubo de terra e
desapropriação, Repressão e leis
discriminatórias impostas pelo Estado,
Prisões arbitrárias e detenções pela
polícia, após terem protegido a igreja
contra ação violenta de multidões ou
terem sido acusados falsamente de
blasfêmia.
REDE ATUAL DE IGREJAS - Entre as
igrejas históricas, a comunidade copta é
a maior, sendo ortodoxas em sua
maioria. Também há denominações
protestantes estabelecidas em todo o
país. A grande minoria copta, apesar de
enfrentar dificuldades (como
discriminação na educação, saúde e leis
que entravam aspectos essenciais da
vida da igreja), tem sido ao longo dos
anos tolerada pelo Estado e pela
maioria muçulmana por causa de sua
presença histórica e por ser uma

população de alguns milhões. Mas em
anos recentes isso tem mudado, fazendo
com que sejam alvo, tanto de vizinhos
muçulmanos quanto de grupos radicais
islâmicos.
Há também uma pequena, mas
crescente, comunidade de cristãos exmuçulmanos que suportam o peso da
perseguição, principalmente por parte
de familiares, que os punem por
abandonar a fé islâmica. Comumente, os
convertidos ao cristianismo são
agredidos fisicamente e expulsos de
casa.
Há vários grupos evangélicos e
pentecostais no país, alguns deles sendo
a segunda ou terceira geração de
convertidos do islamismo. Outros vêm
d e u m c o n tex to o r to d oxo . E l e s
enfrentam pressão da sociedade
islâmica e, em um nível menor, da igreja
ortodoxa.

ANIVERSÁRIOS
01/abr - Israel de Moura
03/abr - Israel Basílio
04/abr - Cristiane Cardoso
06/abr - José Roberto Ramos
08/abr - Sueli Rosa
12/abr - Ricardo Henrique Alves
13/abr - Karoline Carvalho
16/abr - Lorrana Coelho
19/abr - Douglas Felizardo
21/abr - Cristiano Jordão
24/abr - Walmir Moreira
25/abr - Amanda Xavier
26/abr - Carla Pinheiro
26/abr - Elizete Aparecida
28/abr - Aline Moreira

REFLEXÃO

construído Hospital Roosevelt, no
mesmo Estado, obtinham uma elevada
taxa de convalescenças bem-sucedidas.

Críticas à Bíblia
“Se vir que a praga se estendeu nas
paredes da casa, ele [o sacerdote]
ordenará que arranquem as pedras, em
que estiver a praga, e que as lancem fora
da cidade num lugar imundo: e fará
raspar a casa por dentro ao redor, e o pó
que houverem
raspado lançarão fora
da cidade num lugar
imundo” - Lv. 14:3941.
Os críticos da Bíblia
no início do século
dezenove passaram
um bom período
ridicularizando
algumas das leis de saúde ordenadas
pelo código mosaico - entre elas, a
prática de remover o reboco das casas
de pacientes leprosos. Embora não
tenhamos todas as respostas para o
porquê desses regulamentos, hoje não
mais ouvimos esse tipo específico de
zombaria, e com uma razão.
Há cerca de 100 anos, antes que a teoria
de Pasteur sobre os germes fosse
claramente entendida, os cientistas
observaram que os cirurgiões que
realizavam amputações no Hospital
Bellevue, no Estado de Nova Iorque,
e s t ava m p e rd e n d o u m n ú m e ro
alarmante de pacientes para as
infecções. Observaram também que os
mesmos cirurgiões, que realizavam o
mesmo tipo de cirurgia no recém-

A partir das estatísticas, os cientistas
concluíram que, embora se tomasse
muito cuidado com a esterilização dos
instrumentos cirúrgicos e com a
própria sala de cirurgia, de algum modo
o reboco e o assoalho do velho prédio do
hospital deviam estar abrigando
germes. Estes
faziam caminho
até às feridas dos
amputados,
causando o
desenvolvimento
de sepsia. Como
conseqüência, o
Dr. H. B. Sands
introduziu uma
r e s o l u ç ã o
segundo a qual dali em diante nenhuma
cirurgia grande fosse realizada no
Hospital Bellevue.
A ciência posteriormente confirmou a
lei levítica de Moisés. Hoje, alguns dos
germes que se tornaram resistentes aos
antibióticos, como o staphylococcus
aureus, continuam a ser uma ameaça
aos pacientes porque eles se instalam
no reboco e no piso dos hospitais.
Que podemos aprender de tudo isso?
Que, embora não saibamos dar uma
explicação racional para tudo o que a
Bíblia diz, não devemos procurar ser
mais sábios do que aquilo que está
escrito (II Co. 4:6). O futuro ainda pode
trazer descobertas adicionais que
comprovem a autenticidade da Bíblia.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Jeremias 21, 22, 23
3ª feira – Jeremias 24, 25, 26
4ª feira – Jeremias 27, 28, 29
5ª feira – Jeremias30, 31, 32
6ª feira – Jeremias 33, 34, 35
Sábado – Jeremias 36, 37, 38
Domingo – Jeremias 39, 40, 41
Período atual:
Trigésima quinta semana

A Santificação
“Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em
santificação do Espírito, para a obediência e
aspersão do sangue de Jesus Cristo” 1Pe 1.2
Queridos e amados Amaivianos, o caminho da
santificação envolve vários aspectos e vamos tratar
de alguns neste alimento semanal. Primeiramente,
não podemos esquecer que o sangue do nosso
SENHOR JESUS não é um cartão de crédito sem
limites para perdoar pecados, mas é sem limites para
todo cristão responsável que leva Deus a sério e tem
comprometimento em levar uma vida de santidade.
E neste caso, o pecado é apenas um acidente em sua
vida, pois Deus é luz, portanto, aqueles que não
andam na luz não têm comunhão com Ele.
“E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos
anunciamos: que Deus é luz, e não há nele treva
nenhuma. 6 Se dissermos que temos comunhão com
ele e andarmos em trevas, mentimos e não
praticamos a verdade. 7 Mas, se andarmos na luz,
como ele na luz está, temos comunhão uns com os
outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos
purifica de todo pecado. 8 Se dissermos que não
temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não
há verdade em nós. 9 Se confessarmos os nossos
pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os

pecados e nos purificar de toda
injustiça. 10 Se dissermos que não
pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua
palavra não está em nós” 1Jo.1.5

de casa, o que você está levando para o
mundo ver: um(a) servo(a) de Deus ou
alguém que nunca brilhará para a glória
de Deus? (Romanos 12. 1 e 2)

A santidade reside em se ter uma vida
na luz e andar em comunhão com todos
os nossos irmãos: Mas, se andarmos na
luz, como ele na luz está, temos
comunhão uns com os outros, e o
sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos
purifica de todo pecado.

3. Você é uma pessoa maliciosa, que julga
as pessoas antes mesmo de conhecê-las e
é precipitado em seus julgamentos?
(Mateus 5, 7)

Não podemos pensar que estamos
limpos, baseados na nossa própria
justiça, pois é importante saber que a
nossa santificação é fruto de uma
relação íntima com o PAI.

Uzbequistão

Precisamos fazer uma autoanálise para
saber se o que vestimos agrada a Deus,
pois no íntimo de nossas almas, existe
uma intenção em nossas vestes - Será
que é para nos tornarmos mais
atraentes sexualmente?
Quando falamos, existe algum tipo de
malícia, maldade ou alguma intenção
ruim? Será que estamos controlando
nossa língua? Nossos julgamentos são
feitos com os olhos de Deus, cheios de
amor, compaixão e misericórdia, ou
não?
1. Como está sua intimidade com o Pai?
Você tem olhado para os seus próprios
erros e com isso vem buscando uma
santificação maior a cada dia? Ou perde
muito tempo olhando apenas os erros
dos outros? (I Coríntios 11, 28 e 29 e
Mateus 7. 1 e 2)
2. Quando você acaba de se vestir e sai

MISSÕES E O MUNDO
A religião principal do país é o islamismo.
A população muçulmana é
predominantemente sunita (95,5%). No
entanto, seria errado chamar o
Uzbequistão de país muçulmano, pois 70
anos de ateísmo durante a era soviética
deixaram uma profunda influência. O
governo (os herdeiros dos soviéticos
ateus) é firmemente secular e mantém o
islamismo sob controle.
As pessoas no Uzbequistão ainda
reverenciam o seu glorioso passado
islâmico quando as universidades e
madraças (escola islâmica) de
Samarcanda e Bukhara eram famosas
pela pesquisa científica e atraíam
pessoas de todo o mundo. Seus três
reinos muçulmanos (khanates) já
chegaram a controlar uma vez vastas
áreas da Ásia Central (uma área
geográfica muito maior que o atual
Uzbequistão).
Embora o islamismo no país seja
geralmente de caráter tradicional e
moderado, a nação sofreu ataques no
passado de grupos islâmicos radicais

como o Movimento Islâmico do
Uzbequistão (IMU) e a União Islâmica
da Jihad, ambos conectados à Al-Qaeda.
Até agora, o governo conseguiu expulsálos do país. O vale de Fergana, no
Sudeste do Uzbequistão, é conhecido
pela presença de muçulmanos radicais.

Nove dos dez adultos na reunião foram
detidos e levados à delegacia de polícia.
Os cristãos reclamaram que os detidos
foram interrogados por duas horas e
forçados a escrever declarações,
ameaçados e fisicamente molestados.
(Fonte: Forum 18)

A pequena minoria cristã de apenas
1,1% da população é fraca devido a
muita divisão e pouca cooperação entre
as diferentes denominações.

O governo do Uzbequistão tem um
departamento especial para monitorar
atividades religiosas e censurar
literatura religiosa.

A maioria dos cristãos pertence a
minorias étnicas – principalmente
russa e coreana. A emigração russa em
grande escala explica a taxa negativa de
crescimento geral do cristianismo no
Uzbequistão (-1,6%).
Um dos principais problemas para os
cristãos no Uzbequistão, e em outros
países da Ásia Central, é o fato de que há
muita divisão e pouca cooperação entre
as várias denominações. Isso torna a
igreja fraca e a joga nas mãos do
governo.
NOTAS SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL
Em 24 de maio de 2018, Nabijon
Bolikulov foi preso em Karshi por cinco
dias e três outros cristãos foram
multados por cultuar sem permissão. O
juiz disse para Bolikulov: “Ore em casa.
É contra a lei do Estado se reunir para
cultuar sem um registro estadual”.
(Fonte: Forum 18)
Em novembro de 2017, 14 oficiais de
várias agências estatais invadiram a
casa de Stanislav Kim em Urgench, na
região de Khorezm, no noroeste do país.

É muito difícil registrar novas igrejas e o
registro de comunidades religiosas já
existentes se tornou mais difícil.
A perseguição aos cristãos no
Uzbequistão tende a ser pesada. Houve
relatos de incursões em reuniões
religiosas, tortura, espancamentos,
proibição de práticas religiosas e outras
formas de tratamento severo para
prisioneiros, aos quais o governo
considera “extremistas religiosos”.
O Uzbequistão é o único país da Ásia
Central que possui uma Sociedade
Bíblica oficialmente aberta. O governo
lhe dá permissão para publicar, importar
e distribuir literatura religiosa, mas o
controle do Estado em cada movimento
dessa organização é tão grande que a
Sociedade Bíblica só parece existir no
papel.

REFLEXÃO
Onde o Senhor vai encontrá-lo?
Passei meu ano de calouro do segundo
grau em um pequeno internato cristão
nas colinas ocidentais do Estado da
Carolina do Norte. Um colega me contou
certo dia que na montanha atrás da
escola havia uma caverna, onde um
desertor do exército confederado se
escondera durante a Guerra Civil. Meu
amigo deu-me as indicações para
encontrar o local; um dia subi sozinho e
realmente encontrei a caverna.

troglodita sobreviver em condições tão
primitivas? Mais tarde fiquei sabendo
que havia uma fonte natural não muito
distante da caverna; à noite, o homem
percorria sorrateiramente as fazendas
das redondezas para procurar alimento
e outras coisas necessárias.
Além desse soldado sem nome, houve
outros que desertaram durante a
G u e r r a C iv i l . D o i s h o m e n s s e
esconderam num vale da mesma região
- e não ficaram sabendo que a guerra
tinha acabado senão uns dois anos
depois de haverem cessado as
hostilidades.
A Bíblia diz que, quando Cristo vier a
segunda vez, haverá duas classes de
pessoas: aquelas que se esconderão nas
covas e cavernas da terra por estarem
despreparadas para encontrá-Lo, e
aquelas que olharão para cima e dirão
com alegria: "Eis que Este é o nosso
Deus, em quem esperávamos, e Ele nos
salvará; este é o Senhor, a quem
aguardávamos: na Sua salvação
exultaremos e nos alegraremos." Is.
25:9.

Imaginei que fosse uma caverna ampla,
clara, confortável, com abundante
suprimento de água. Não era. Tinha
pouca altura; mal dava para se ficar em
pé lá dentro, e era desoladoramente
escura. Mas havia evidências de
habitação humana. Como, pergunteime perplexo, conseguiu aquele

A maneira como vivemos hoje
determinará em que grupo nos
encontraremos amanhã. Poderemos
estar entre os que se esconderão "nas
cavernas e nos penhascos" e clamarão
"aos montes e aos rochedos: Caí sobre
nós, e escondei-nos da face dAquele que
Se assenta no trono, e da ira do
Cordeiro" (Ap. 6:15 e 16), ou
poderemos estar entre os que
encontrarão o Senhor em paz. A escolha
é nossa.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Jeremias 42, 43, 44
3ª feira – Jeremias 45, 46, 47
4ª feira – Jeremias 48, 49
5ª feira – Jeremias 50, 51
6ª feira – Lamentações 01, 02, 03
Sábado – Lamentações 04, 05
Domingo – Ezequiel 01, 02, 03
Período atual:
Trigésima sexta semana

ARREPENDEI-VOS
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. ―
Mateus 3:8.
E eu, em verdade, vos batizo com água, para o
arrependimento; mas aquele que vem após mim é
mais poderoso do que eu; não sou digno de levar as
suas sandálias; ele vos batizará com o Espírito Santo
e com fogo. ― Mateus 3:11.
O profeta João deixa bem claro que quem se converte
e se arrepende apresenta frutos de arrependimento
que são: caridade, gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança
(Gálatas 5:22).
Não existe arrependimento sem mudança de mente:
E não vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos pela renovação do vosso
entendimento, para que experimenteis qual seja a
boa, agradável e perfeita vontade de Deus. ―
Romanos 12:2
É necessário gerar em nós mesmo o entendimento de
que quando nos convertemos de verdade não somos
mais donos de nossa própria vida! Agora nossa vida
pertence à outra pessoa, é como num casamento;

agora teremos que nos moldar à
vontade do outro, pois nos sujeitar por
amor a quem entregamos nossa vida,
entregar nossa felicidade nas mãos da
outra pessoa por amor (e o amor lança
fora todo medo).
Quando entregamos nossa vida para
Jesus, fazemos uma aliança de amor
com Ele e confiamos a Ele nossa
felicidade, nossos direitos, nossa vida,
enfim, tudo!
Não podemos ficar no controle, pois
nosso trabalho agora é confiar e saber
que é Ele que governa, ainda que
contrariando completamente nossa
vontade muitas vezes. À partir de agora
até nossa vontade pertence a Ele,
porque senão mesmo quando orarmos,
expulsarmos demônios e outras coisas,
nada vai acontecer, pois ainda
continuamos no controle.
Existem pessoas que vêm para a igreja e
continuam com os mesmos
comportamentos: não se submetem a
ninguém, são manipuladores, montam
dentro da igreja seu próprio grupinho,
esquecem que a igreja é um corpo.
Agora mesmo, se uma pessoa desta ler
isso, a primeira palavra que ela vai dizer
é “eu não faço isso, quem faz isso é o
irmão fulano!”.
Uma pessoa que tem fruto do Espírito
sempre irá meditar na exortação e
declara: “Senhor se isso for para mim,
trata de mim, pois quero que seja feita
sua vontade e não a minha”, e isto sim é
ter o fruto do Espírito.
por Pastor Paulo Pereira

MISSÕES E O MUNDO
Mianmar
Mianmar é predominantemente budista
e os budistas desempenharam um papel
na luta contra o regime militar em 2007.
Antes disso, os grupos budistas radicais
não tinham sido muito políticos, mas
quando surgiu o movimento “969” (mais
tarde chamado “Ma Ba Tha”), isso
rapidamente mudou. Esse grupo tem
uma agenda nacionalista e convida
outros religiosos a defender o país contra
qualquer ameaça. Em agosto de 2015,
antes das primeiras eleições livres e
justas, o grupo Ma Ba Tha conseguiu
apresentar as “Leis para a Proteção da
Raça e Religião”. Essas visam, em
primeiro lugar, ir contra a minoria
muçulmana, especialmente os rohingya
do estado de Rakhine, que vivem nas
fronteiras com Bangladesh. A minoria
dos muçulmanos não tem cidadania e a
maioria deles habita em campos de
deslocados internos ou deixou o país
devido à perseguição em curso. Um
ataque mortal contra um posto
fronteiriço em outubro de 2016,
deixando nove mortos e reivindicado por
um grupo islâmico radical, levou as
autoridades a se tornarem ainda mais
ativas contra os muçulmanos. A retórica
e as ações do Ma Ba Tha também se
tornaram mais radicais, levando as
autoridades a proibirem as ações do
grupo em maio de 2017. Isso, por sua vez,
levou-os a anunciar que continuariam
seu trabalho sob um nome diferente, mas
foram banidos novamente em 2018.
”Associação Patriótica de Mianmar” é o
novo nome do grupo extremista Ma Ba

Tha, e foi fundada em janeiro de 2014
com o objetivo de defender o Budismo
Theravada contra supostas ameaças.
Em primeiro lugar, isso significava ir
contra a minoria muçulmana,
especialmente os rohingya, mas os
cristãos também foram pressionados
por monges.
A adoção das chamadas “Leis sobre a
Proteção da Raça e Religião” de agosto
de 2015 foi celebrada por grupos
nacionalistas budistas, como o Ma Ba
Tha, em todo o país. Considerando que
essas leis visam principalmente a
minoria muçulmana no estado de
Rakhine, os cristãos também são
afetados por elas: as conversões devem
seguir um processo administrativo,
incluindo a notificação de diferentes
autoridades. Qualquer casamento misto
exige, na prática, uma conversão para o
budismo, protegendo assim mulheres
budistas de homens muçulmanos. O
budismo radical tem visado os
muçulmanos mais do que os cristãos,
mas os relatórios dizem que os monges
budistas continuam a converter os
filhos de minorias cristãs atraindo-os
para os templos. Uma perseguição mais
forte vem do exército, no entanto, onde
até mesmo assassinatos de cristãos
perseguidos são relatados. Resta saber
se a perseguição por monges e grupos
budistas radicais se intensificará devido
ao censo do governo de 2014, que revela
um aumento surpreendente no número
de cristãos; de 4,6% em 1973, subiu
para 6,2%, mesmo que um grande
número de cristãos das regiões
devastadas pela guerra no estado
cristão de Kachin, não entre nessa
conta. Os cristãos em Mianmar

consideram esse número muito baixo, já
que a contagem não foi realizada em
Kachin. A maioria dos cristãos pertence
às minorias étnicas e não à maioria
birmanesa. De acordo com o censo, os
budistas representam 87,9% e os
muçulmanos 4,3% (porém, cerca de um
milhão de muçulmanos rohingya não
foram contados). A recente proibição
dos movimentos radicais budistas não
causou mudança nenhuma, pois eles
e n c o n t ra ra m o u t ra s f o r m a s d e
c o n t i n u a r. F a m í l i a s b u d i s t a s ,
muçulmanas e tribais perseguem os
p a re n t e s q u e s e c o nve r t e m a o
cristianismo, pois a conversão é vista
como traição familiar e comunitária. Até
m e s m o
n o s
e s t a d o s
predominantemente cristãos, as igrejas
estão sendo atacadas. Mais de cem mil
cristãos vivem como deslocados no país
e não têm acesso à comida e cuidado à
saúde. Funcionários do governo local,
especialmente das áreas rurais, são
frequentemente tendenciosos em
relação aos líderes budistas. Isso
significa que as minorias, como os
cristãos, que em muitos casos são uma
m in oria relig iosa e ét n ic a , sã o
desfavorecidas e não têm como procurar
justiça. Esses cristãos, além disso,
padecem com a brutal, e quase
esquecida, guerra de longo prazo no país.
Essa violência é alimentada por uma
crescente ênfase no budismo e a
exclusão de todas as outras minorias,
bem como por uma guerra contínua
contra insurgências, afetando – entre
outros – predominantemente os estados
cristãos de Kachin, Shan e Karen. Essa
guerra passa despercebida, encoberta
pela situação amplamente divulgada dos
muçulmanos rohingya.

Na maioria das escolas, antes do início
das aulas, todos os alunos são obrigados
a recitar um ensino budista ou uma
oração, incluindo os não budistas. Os
convertidos são discriminados de
várias maneiras. Um professor se
recusou a dar a um aluno cristão uma
lista de perguntas fornecidas a outros
para estudar para uma prova. Em outro
caso, quando uma família vendeu um
terreno, os ganhos foram distribuídos a
todos os irmãos da família, exceto ao
convertido.
Em 31 de janeiro de 2018, dois cristãos
desapareceram em Mansi, no estado de
Kashin, vistos pela última vez em
custódia do exército. Seus corpos foram
encontrados em março, pode-se
presumir com certeza que eles foram
torturados e mortos pelo exército,
apesar da comissão de direitos
humanos considerá-los insurgentes.
Ainda de acordo com um relatório de
julho de 2018, o exército birmanês
destruiu mais de 60 igrejas em 18
meses. Entre elas, estão igrejas e escolas
cristãs. Dois batistas, Langjaw Gam
Seng e Dumdaw Nawng Lat, foram
presos pelo exército em janeiro de
2017, quando mostraram a um
jornalista uma igreja que tinha sido
bombardeada. Eles foram sentenciados
a até quatro e dois anos,
respectivamente, em 29 de outubro do
mesmo ano. Eles foram soltos em abril
d e 2 0 1 8 , a p ó s a a n i s t i a g e ra l
presidencial. Em setembro de 2018, um
grupo insurgente comunista, United Wa
State Army (UWSA), que controla parte
leste do estado de Shan, fechou todas as
igrejas construídas depois de 1992 e

deteve mais de 100 pastores, líderes das
igrejas e alunos de estudo bíblico.

REFLEXÃO
O que de mais irônico há em nosso
mundo, é vermos pessoas que afirmam
procurar a felicidade, que a buscam em
livros e reflexões e perdem tempo
aprendendo filosofias tolas, quando
deveriam começar por uma análise ao
seu próprio coração. É impossível
encontrarmos a felicidade em algum
lugar, se nós mesmos não estamos
preparados para a recebermos e não
dermos os passos certos em nosso
interior.

Pense um pouco em como encara o seu
dia a dia. Lamenta e resmunga sempre
que acorda de manhã, ou agradece pela
oportunidade de estar vivo? Tenta fugir
e se abate perante problemas, ou os
encara como oportunidades de sentir o
gosto de mais uma vitória? As coisas
que vivemos a cada momento não vão
mudar perante nossa perspetiva, mas
se sempre cultivarmos a atitude
correta, elas nos poderão trazer os
melhores resultados. Seja mais alegre a
cada hora que passa, viva de forma mais
positiva cada experiência. Você vai
aprender algo de novo em todas as
ocasiões e descobrirá o segredo para
ser feliz!
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Ezequiel 04, 05, 06
3ª feira – Ezequiel 07, 08, 09
4ª feira – Ezequiel 10, 11, 12
5ª feira – Ezequiel 13, 14, 15
6ª feira – Ezequiel 16, 17, 18
Sábado – Ezequiel 19, 20, 21
Domingo – Ezequiel 22, 23, 24
Período atual:
Trigésima sétima semana

A SANTIFICAÇÃO

A busca da santificação deve ser incluída como uma
necessidade vital para a vida humana, assim como
comemos, respiramos etc.
É importante que nós, como filhos de Deus, sintamos
a necessidade de buscar a santidade, pois implica
num relacionamento íntimo e profundo com Pai.
Santificação significa “tornar santo”, “consagrar”,
“separar do mundo” e “apartar-se do pecado”, a fim
de termos ampla comunhão com Deus e serví-lo com
alegria.
Além do sentido de “santificar” como aparece em 1Ts
5.23, o padrão bíblico da santificação é expresso em
termos tais como “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo
o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu
pensamento”( Mt 22.37), “irrepreensíveis em
santidade” (1Ts 3.13), “aperfeiçoando a santificação”
(2Co7.1), “o amor de um coração puro, e de uma boa
consciência, e de uma fé não fingida” (1Tm 1.5)
“sinceros e sem escândalo algum” (Fp 1.10),
“libertados do pecado” (Rm 6.18), “mortos para o
pecado” (Rm 6.2), “para servirem à justiça para
santificação” (Rm 6.19), “guardamos os seus

mandamentos” (1Jo 3.22) e “vence o
mundo” (1Jo 5.4).

influenciar parcialmente as principais
decisões.

Tais exemplos descrevem a operação do
Espírito Santo mediante a salvação em
Cristo, pela qual Ele nos liberta da
escravidão e do poder do pecado (Rm
6.1-14), nos separa das práticas
pecaminosas deste mundo atual,
renova a nossa natureza segundo a
imagem de Cristo, produzem nós o fruto
do Espírito e nos capacita a viver uma
vida santa e vitoriosa de dedicação a
Deus (Jo 17 v.15 ao 19 e v.23).

2) Para o futuro político, isto é, no que se
refere aos direitos civis e à liberdade de
religião, significa que é improvável que o
Laos se atente para as minorias religiosas
a curto prazo.

Perguntas:
1.O tempo bem aproveitado nos leva à
santidade! Como você tem gastado seu
tempo? ( Efésios 5, 14 ao 17)
2.Você sente necessidade de ser uma
pessoa melhor? (1Tessalonissenses 5.
22 e 23)

3) Após a presidência do país na ASEAN
(Associação de Nações do Sudeste
Asiático, bloco econômico criado em
1967, composto por 10 países da região),
o Laos será novamente ignorado por
observadores internacionais e a situação
dos cristãos perseguidos no país
provavelmente continuará, em grande
parte, despercebida.
Em meados da década de 1970, o regime
comunista iniciou uma campanha contra
a minoria cristã para erradicá-la do Laos,
mas fracassou. Apesar disso, a igreja está
prosperando e a perseguição não impede
os cristãos de seguirem a Cristo.

3.O que te falta para melhorar?

MISSÕES E O MUNDO
Laos
Apesar dos desafios sociais e das boas
notícias de uma economia em bom
desenvolvimento, um fator permanece
de suma importância: o Laos depende
dos vizinhos maiores como Vietnã e
China. Como um país sem litoral, ele
precisa ter acesso ao mar e depende
especialmente da China para grandes
projetos de infraestrutura. Essa
dependência tem várias implicações:
1) Para a economia do país, isso
significa que o governo só pode

Em geral, há mais liberdade de culto para
os cristãos nas áreas urbanas do que nas
áreas rurais. Nas áreas rurais, os cristãos
correm sempre o risco de serem
perturbados, assediados ou mesmo
presos pelas autoridades locais. Em
cidades maiores, os cristãos podem
encontrar mais espaço para atividades,
desde que não perturbem a paz. Há
também relatos de que os cristãos das
minorias étnicas são expulsos por suas
comunidades e forçados a viver na selva,
onde muitas vezes permanecem meses
ou anos e finalmente precisam se mudar.
Ainda há uma grande necessidade de
literatura e Bíblias cristãs em línguas
minoritárias. Por exemplo: 50% da

população total cristã é da tribo Khmu e
ainda não tem uma Bíblia em seu
próprio idioma. Visto que a maioria dos
cristãos é muito pobre e é
frequentemente expulsa de seus
vilarejos, ajuda socioeconômica é
igualmente necessária.
Em seu relatório anual de 2018, a
Comissão dos Estados Unidos sobre
Liberdade Religiosa Internacional
voltou a colocar o Laos em sua lista de
países do Nível 2. (Países de nível 2 são
selecionados para ser monitorados
devido à natureza e extensão de
violações à liberdade religiosa nas quais
o governo toma parte ou tolera).
No período de apuração da Lista
Mundial da Perseguição 2019 (1 de
novembro de 2017 a 31 de outubro de
2018), três igrejas receberam ordem de
fechamento. Ao menos 27 cristãos
foram detidos e mais de 60 fisicamente
agredidos ao serem expulsos de casa,
em março de 2018. Há relatos de que
igrejas da minoria hmong foram
destruídas, mas não puderam ser
confirmados, por isso não foram
considerados na pontuação da Lista.
A lei de associações entrou em vigor em
1 de novembro de 2017 e tem
complicado a vida da igreja. Como
resultado direto dessa atualização,
agora os cristãos da província de Luang
Prabang são mais pressionados pela
polícia para parar de realizar cultos. A
nova lei requer um lugar de culto
registrado que seja de propriedade da
igreja e de um ministro registrado para
ser considerada legal. No entanto, é
quase impossível cumprir essa

exigência. Primeiro, porque ninguém
venderia um terreno para uma igreja.
Segundo, porque a nova lei afirma que a
construção de igrejas precisa ser
aprovada pelo primeiro-ministro.
Em agosto de 2016, o primeiro-ministro,
Thongloun Sisoulith, expediu um novo
regulamento: o Decreto 315 sobre
Administração e Proteção de Atividade
Religiosas. O decreto define o papel do
governo como o árbitro final de
atividades religiosas permissíveis. Em
agosto de 2017, o governo lançou uma
atualização, que trouxe mais restrições
para cristãos no período de apuração da
Lista Mundial da Perseguição 2019.
O país ainda está sob o comando do
Partido Comunista e, portanto, a religião
é algo que as autoridades veem como
hostil. Enquanto o budismo é aceito
como sendo parte da herança do país até
certo ponto e as religiões animistas são
vistas como superstições indescritíveis,
o cristianismo é visto como estrangeiro,
ligado aos valores ocidentais e hostis.
Os cristãos somam 3,2% da população e
estão divididos em cerca de dois terços
de protestantes e um terço de católicos.
Uma grande proporção de católicos tem
origem étnica lao, enquanto a maioria
dos protestantes, principalmente
membros da Igreja Evangélica Lao,
pertence a grupos étnicos minoritários
como hmong e khmu. Na verdade, mais
de 50% da população total cristã é da
tribo khmu.
Os cristãos são regularmente
perseguidos pelas autoridades
governamentais (comunistas) e por

membros locais do Partido Comunista.
Há ocasiões em que as autoridades
cooperam com os líderes religiosos
locais, principalmente líderes tribais
das aldeias e, às vezes, monges budistas
também, para pressionar os cristãos,
e s p e c i a l m e n t e o s c o nve r t i d o s .
Converter-se ao cristianismo e
enfrentar perseguição em sua própria
família é muito frequente. Também
houve esforços para monitorar as
atividades das igrejas domésticas com a
ajuda de igrejas registradas. Os
cidadãos comuns, especialmente nas
áreas rurais, observam os cristãos com
suspeita e até mesmo expulsam da
aldeia em determinadas ocasiões.
As autoridades comunistas monitoram
fortemente todas as atividades
religiosas e as controlam, inclusive as
da igreja registrada. Como todos os
encontros devem ser notificados à
administração, as igrejas domésticas
devem operar de forma clandestina,
pois são consideradas "reuniões
ilegais". Os cristãos ex-muçulmanos
enfrentam o peso da perseguição. Eles
são considerados pessoas fora da
comunidade (budista-animista) e,
consequentemente, são perseguidos
pela própria família e pelas autoridades
locais, muitas vezes agitando a
comunidade ou usando líderes
religiosos locais.

REFLEXÃO
Numa reunião de pais, numa escola da
periferia de uma grande cidade, a
diretora incentivava o apoio que os pais
deveriam dar aos filhos. Ela insistia que

eles deveriam dar um jeito e mesmo
encontrando-se todos a trabalhar fora,
deviam encontrar uma forma de se
fazer presentes. Ela ficou muito
surpresa quando um pai levantou e
contou, no seu jeito humilde, que ele
não tinha tempo de ver o filho durante a
semana, pois quando ele muito cedo
saía para trabalhar, a criança ainda
estava a dormir. Depois à noite quando
voltava, já era tarde e o filho tinha ido
para a cama. Se ele não tivesse esse
horário não teria como sustentar a sua
família.
Ele tentava redimir-se beijando o filho
todas as noites quando chegava em
casa. E, para que o filho tivesse certeza
da sua presença, dava um nó na ponta
do lençol. Isso acontecia religiosamente
todas as noites! Quando o menino
acordava, sabia através do nó, que o pai
havia estado ali para beijá-lo.
O nó era o elo de comunicação entre
eles. Mais surpresa ficou a diretora
quando constatou que o filho desse pai
era um dos melhores alunos da sala.
Essa história nos faz refletir como são
muitos os jeitos de um pai, mesmo sem
tempo, se fazer presente.
Você já deu hoje um “nó no lençol”?

ANIVERSÁRIOS
24/mai - Ana Roseli Siqueira
28/mai - Fernanda Souto
31/mai - Paulo Pereira
23/mai - Thiago Marinho
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Ezequiel 25, 26, 27
3ª feira – Ezequiel 28, 29, 30
4ª feira – Ezequiel 31, 32, 33
5ª feira – Ezequiel 35, 36, 37
6ª feira – Ezequiel 38, 39, 40
Sábado – Ezequiel 41, 42, 43, 44
Domingo – Ezequiel 45, 46, 47, 48
Período atual:
Trigésima oitava semana

A SANTIFICAÇÃO

Santificação (do grego hagiasmos), significa “tornar
santo”, “consagrar”, “separar do mundo” e “apartarse do pecado”, a fim de termos ampla comunhão com
Deus e serví-lo com alegria:
1) Além do termo “santificar” (1Ts 5.23), o padrão
bíblico da santificação é expresso em termos tais
como “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu
pensamento” (Mt 22.37), “irrepreensíveis em
santidade” (1Ts 3.13), “aperfeiçoando a santificação”
(2Co 7.1), “a caridade de um coração puro, e de uma
boa consciência, e de uma fé não fingida” (1Tm 1.5),
“sinceros e sem escândalo algum” (Fp 1.10),
“libertados do pecado” (Rm 6.18), “mortos para o
pecado” (Rm 6.2), “para servirem à justiça para
santificação” (Rm 6.19), “guardamos os seus
mandamentos” (1Jo 3.22) e “ve nce o mundo” (1Jo
5.4).
Tais termos descrevem a operação do Espírito Santo
mediante a salvação em Cristo, pela qual Ele nos
liberta da escravidão e do poder do pecado (Rm 6.114), nos separa das práticas pecaminosas deste
mundo atual, renova a nossa natureza segundo a

imagem de Cristo, produz em nós o
fruto do Espírito e nos capacita a viver
uma vida santa e vitoriosa de dedicação
a Deus (Jo 17.15-19,23; Rm 6.5, 13, 16,
19; 12.1; Gl 5.16, 22,23).
2) Esses termos não subentendem uma
perfeição absoluta, mas a retidão moral
de um caráter imaculado, demonstrada
na pureza do crente diante de Deus, na
obediência à sua lei e na inculpabilidade
desse crente diante do mundo (Fp
2.14,15; Cl 1.22; 1Ts 2.10; Lc 1.6). O
cristão, pela graça que Deus lhe deu,
morreu com Cristo e foi liberto do poder
e domínio do pecado (Rm 6.18); por
isso, não precisa nem deve pecar, e sim
obter a necessária vitória no seu
Salvador, Jesus Cristo.
Mediante o Espírito Santo, temos a
capacidade para não pecar (1Jo 3.6),
embora nunca cheguemos à condição
de estarmos livres da tentação e da
possibilidade do pecado.
1. O que você faz para se consagrar?
2. Para você o que é pior: jejuar ou orar?
3. O que é a presença de Deus para você
?

MISSÕES E O MUNDO
Vietnã
Com 70 pontos, o Vietnã se colocou na
20ª posição na Lista Mundial da
Perseguição 2019, apenas com um
ponto a mais do que no ano anterior. A
pontuação por violência é 1,6 mais alta
que no ano passado, refletindo como as

autoridades recorrem a diferentes
formas de violência e parecem dispostas
a aceitar o eco internacional negativo:
igrejas foram fechadas e cristãos
forçados a deixar o país. As novas
regulamentações religiosas,
implementadas a partir de 1 de janeiro
de 2018, não mudaram nada
substancialmente, apesar de no papel
parecer uma melhoria. Regulamentos
mais restritos na comunicação on-line
ajudarão a restringir e limitar o espaço
que os cristãos aproveitam, ainda mais.
Pressão e violência contra cristãos que
pertencem a minorias étnicas continuam
sem alteração.
Os comunistas consideram a igreja como
um grupo perigoso facilmente capaz de
mobilizar grandes massas. Os
modernizadores gostariam de ver os
princípios de doi moi “renovação”
(introduzidos pelo menos parcialmente
na economia privada para instigar o
crescimento), traduzidos para várias
partes da vida e da política nacionais.
Claro, ninguém se atreve a duvidar
abertamente do domínio do Partido
Comunista, mas esse grupo gostaria de
ver uma nova abertura do país. Além de
conservadores e modernizadores, um
terceiro grupo simplesmente aceita o
status quo e está ansioso para extorquir o
máximo do desenvolvimento econômico
para seus próprios propósitos. Os
cristãos ou outras minorias que entram
em seu caminho enfrentarão tratamento
arbitrário ou mesmo perseguição
definitiva.
A proteção do governo comunista é o
primeiro e mais importante objetivo que
foi esclarecido mais uma vez pela revisão

do código penal, publicado em 20 de
junho de 2017, exigindo que todos os
advogados informem as autoridades se
seus clientes ameaçam a segurança
nacional. Tudo e todos devem se
submeter à sobrevivência do Partido
Comunista e sua ideologia, portanto as
autoridades continuarão a observar os
cristãos com suspeita e, se julgarem
necessário, agir contra eles.
Nos últimos anos, o governo comunista
vem reforçando os controles sobre a
liberdade de expressão, associação e
culto. A censura da mídia está
a u m e n t a n d o , e s p e c i a l m e n te n a
internet.
Novos convertidos para algumas
comunidades protestantes enfrentam
discriminação, intimidação e pressão
para renunciar a fé. Indivíduos,
incluindo líderes e ativistas católicos,
continuam presos ou detidos por
atividades religiosas.
Os cristãos não podem imprimir suas
próprias Bíblias no Vietnã,
especialmente nas línguas
minoritárias; uma notável exceção é a
Bíblia infantil muito querida e
distribuída entre as famílias
vietnamitas. Especialmente novos
convertidos e os cristãos em áreas
remotas apreciam suas histórias fáceis
de entender.
Muitos cristãos não possuem
conhecimentos bíblicos fundamentais,
tornando-os vulneráveis a falsos
ensinamentos. Muitos líderes da igreja
veem esse desenvolvimento como mais
ameaçador do que a perseguição em si.

Em 2018, o Vietnã sentenciou e prendeu
um número de ativistas cristãos,
blogueiros e pastores protestantes, por
exemplo, Le Dinh Luong, condenado em
agosto de 2018 a uma sentença de 20
anos por um alegado atentado para
“derrubar o governo”.
O movimento sem precedentes para
deportar um professor católico para a
França e um pastor protestante para os
Estados Unidos em 2017, foi seguido em
2018 pela deportação do proeminente
advogado de direito Nguyen Van Dai, e
pela prisão e extradição do membro do
grupo Irmandade para Democracia, Le
Thu Ha, para a Alemanha, em junho de
2018.
Finalmente, em outubro de 2018, a
famosa blogueira cristã, Nguyen Ngoc
Nhu Quynh, mais conhecida como “Mãe
Cogumelo”, foi liberta depois de cumprir
dois dos dez anos de sentença, mas
apenas sob a condição que ela seria
exilada nos Estados Unidos.
Crianças cristãs de minoria étnica são
discriminadas na escola e não recebem a
mesma atenção das outras; suas
necessidades médicas também são
negligenciadas com frequência. Algumas
não têm permissão nem mesmo de
frequentar escolas por causa da fé cristã.
Quando alunos tribais nas regiões
montanhosas centrais se convertem ao
cristianismo, o diretor do colégio os
ameaça com expulsão. Professores
também desencorajam alunos cristãos,
dizendo que ninguém vai empregá-los
como cristãos depois de se formarem,
então é melhor já desistirem da fé.

REFLEXÃO

minha casa comer pizza se você quiser!
Eu quero!

Ane Atchavo fez uma belíssima
publicação em seu Facebook e a história
ganhou nada menos que 250 mil
curtidas na internet. Por que esse
grande sucesso? É que a história é capaz
de deixar evidente a beleza do universo
infantil. Confira!
To fazendo uns freela de foto em buffet
infantil, eis que escuto a seguinte
conversa entre dois meninos de (acho
que) 6 anos:
Mas você conhece o aniversariante de
onde?
Não conheço, minha mãe trabalha aqui
ela que me trás em todas as festas
Nossa, que legal! Mas seu pai deixa você
vir em festa todo dia?
Meu pai trabalha de entregar as pizzas
na pizzaria de noite, aí ele não pode ficar
comigo também.
Você gosta mais do trabalho da sua mãe
ou do seu pai?
Ah não sei, porque meu pai ganha pizza
de graça e eu como pizza todo dia, é
muito legal.
Nossaaaa... eu queria comer pizza todo
dia! Meu pai é médico de pessoa e
minha mãe é médico de dente, sabe?
Muuuito chato!
Chato mesmo! Mas você pode ir na

Se você levar um currículo do seu pai,
eu peço pro meu pai entregar pro chefe
dele e seu pai pode entregar pizza
também, ele fez isso pro meu tio.
O que é um currículo?
É um papel de pedir emprego.
Ah, vou falar pra ele!
Eu queria gravar essa conversa (e
apertar essas crianças).
Nenhuma criança nasce preconceituosa, arrogante ou elitista, os adultos é
que estragam elas.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Daniel 01, 02, 03
3ª feira – Daniel 04, 05, 06
4ª feira – Daniel 07, 08, 09
5ª feira – Daniel 10, 11, 12
6ª feira – Oséias 01, 02, 03
Sábado – Oséias 04, 05, 06
Domingo – Oséias 07, 08, 09
Período atual:
Trigésima nona semana

O caráter cristão
A retidão moral de um caráter imaculado, é
demonstrada na pureza do crente diante de Deus, na
obediência à Sua Lei e na inculpabilidade desse
crente diante do mundo (Fp 2.14,15; Cl 1.22; 1Ts
2.10; Lc 1.6).
O cristão, pela graça que Deus lhe deu, morreu com
Cristo e foi liberto do poder e domínio do pecado (Rm
6.18); por isso, não precisa nem deve pecar, e sim
obter a necessária vitória no seu Salvador, Jesus
Cristo. Mediante o Espírito Santo, temos a
capacidade para não pecar (1Jo 3.6), embora nunca
cheguemos à condição de estarmos livres da
tentação e da possibilidade do pecado.
A santificação no Antigo testamento foi demonstrada
na vontade manifesta de Deus para os israelitas; eles
tinham o dever de levar uma vida santificada,
separada da maneira de viver dos povos à sua volta
(Êx 19.6, Lv 11.44).
De igual modo, a santificação é um requisito para
todo crente em Cristo. As Escrituras declaram que
sem santificação ninguém verá o Senhor (Hb 12.14).
Os filhos de Deus são santificados mediante a fé (At
26.18), pela união com Cristo na sua morte e

ressurreição (Jo 15.4-10; Rm 6.1-11; 1
Co 130), pelo sangue de Cristo (1Jo 1.79), pela Palavra (Jo 17.17) e pelo poder
regenerador e santificador do Espírito
Santo no seu coração (Jr 31.31-34; Rm
8.13; 1Co 6.11; 1Pe 1.2; 2Ts 2.13).
Perguntas:
1.O que você pensa sobre o caráter
cristão?
2.Afinal, temos os mesmos direitos que
o mundo tem? (João 17. 14 a 18).
3.Você tem vivido segundo os conceitos
do mundo?

MISSÕES E O MUNDO
República Centro-Africana
A República Centro-Africana (RCA) é
um dos países menos estáveis do
mundo e enfrenta vários desafios
assustadores. Apesar da presença de
uma considerável força de paz da
Organização das Nações Unidas (ONU)
e dos esforços liderados pela mesma e
outros atores internacionais para
começar um processo de paz, isso
provou ser ilusório no país.
Particularmente na região norte, a
situação para os cristãos é terrível.
O país teve 9 pontos a mais que em
2018, ocupando a 21ª posição na Lista
Mundial da Perseguição 2019. A razão
p a ra o a u m e n t o d e p o n t o s é ,
principalmente, devido à intensificação
do conflito entre os grupos rebeldes
Seleka e as milícias Anti-Balaka.

Numerosos grupos dissidentes do Seleka
são particularmente responsáveis por
matar cristãos.
Devido às óbvias implicações religiosas
do conflito, tanto cristãos como
muçulmanos e animistas são afetados
pela violência. O estado de anarquia na
RCA persiste há cerca de meia década e
parece continuar inalterado. Há pouca
esperança de que a situação melhore
num futuro próximo, visto que a força de
paz da ONU no país também não obteve
êxito em mudar a situação.
As fontes mais significativas da
perseguição na RCA são grupos
militantes extremistas e paramilitares,
que poderiam ser considerados grupos
ex-Seleka. Dois deles são a Frente
Popular para o Renascimento da
República Centro-Africana (FPRC) e a
União pela Paz na República CentroAfricana (UPC).
Até certo ponto, muitos desses grupos
poderiam ser considerados grupos
religiosos violentos. No entanto, também
é possível caracterizá-los como partidos
políticos e organizações paramilitares.
N a s p a r t e s p re d o m i n a n t e m e n t e
muçulmanas do país, as pessoas comuns
influenciadas pelos ensinamentos de
imãs (líderes islâmicos) fanáticos e
intolerantes também atuam como
motivadores da perseguição. Os anciãos
tribais ou étnicos também
desempenham um papel nesse processo,
uma vez que reforçam a pressão contra
os convertidos para o cristianismo.
Constitucionalmente, a RCA é um Estado
secular, mas, no passado, os governantes

autocráticos confiaram no apoio das
organizações religiosas principalmente igrejas.
As iniciativas de educação lideradas por
m i s s i o n á r i o s s ã o p ra t i c a m e n te
inexistentes. No entanto, a assistência
humanitária, entregue por
organizações religiosas, tem um papel
importante a desempenhar no alívio do
impacto negativo do conflito dos
últimos anos.
A animosidade contínua entre grupos
militantes é uma causa de instabilidade
e um grave perigo para as igrejas e para
a população cristã e muçulmana.

líderes cristãos que denunciaram a
violência foram ameaçados e as igrejas
foram queimadas e saqueadas. O conflito
resultou no deslocamento de milhares
de cristãos, que foram forçados a viver
em campos e perder suas casas e meios
de subsistência.
Além da insegurança e da violência que
todos os cristãos enfrentam, os cristãos
ex-muçulmanos também sofrem com a
perseguição que vem de seus familiares
mais próximos. A comunidade local,
muitas vezes, os rejeita e também tenta
forçá-los a renunciar a fé através da
violência.

A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS
O conflito nos últimos anos mudou
fundamentalmente o relacionamento
entre cristãos e muçulmanos. A menos
que haja um processo de reconciliação e
uma tentativa de pôr fim ao ciclo de
impunidade, há um grave risco de que a
polarização continue e se transforme
em um conflito religioso.
Apesar das eleições em 2015 e 2016,
que muitos esperavam que trariam uma
nova chance de reconciliação, a exmilícia Seleka não parece disposta a
baixar as armas e ainda há um sério
risco de uma recaída em um conflito
violento com conotações religiosas. A
igreja, o Estado e a sociedade na RCA
estão envolvidos em uma experiência
dramática.
Líderes cristãos das principais
denominações têm condenado a
violência do grupo anti-Balaka. Os

Cristãos locais estão muito preocupados
que incursões islâmicas sejam
estabelecidas no país e líderes cristãos
repetidamente apontam que a rebelião
que levou ao golpe tem uma agenda
religiosa.
Na superfície, o relacionamento entre
cristãos e muçulmanos foi bom no
passado, mas a tensão aumentou. Em
particular, cristãos ex-muçulmanos
enfrentam mais perseguição. Cristãos
que moram em áreas muçulmanas no
n o r t e , l e s t e e o e s t e r e l a t a ra m
perseguição em forma de discriminação
e outras pressões sociais.

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

esconderam num vale da mesma região
- e não ficaram sabendo que a guerra
tinha acabado senão uns dois anos
depois de haverem cessado as
hostilidades.
A Bíblia diz que, quando Cristo vier a
segunda vez, haverá duas classes de
pessoas: aquelas que se esconderão nas
covas e cavernas da terra por estarem
despreparadas para encontrá-Lo, e
aquelas que olharão para cima e dirão
com alegria: "Eis que Este é o nosso
Deus, em quem esperávamos, e Ele nos
salvará; este é o Senhor, a quem
aguardávamos: na Sua salvação
exultaremos e nos alegraremos." Is.
25:9.
A maneira como vivemos hoje
determinará em que grupo nos
encontraremos amanhã. Poderemos
estar entre os que se esconderão "nas
cavernas e nos penhascos" e clamarão
"aos montes e aos rochedos: Caí sobre
nós, e escondei-nos da face dAquele que
Se assenta no trono, e da ira do
Cordeiro". Ap. 6:15 e 16, ou poderemos
estar entre os que encontrarão o Senhor
em paz. A escolha é nossa.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Oséias 10, 11, 12
3ª feira – Oséias 13, 14
4ª feira – Joel 01, 02
5ª feira – Joel 03
6ª feira – Amós 01, 02, 03
Sábado – Amós 04, 05, 06
Domingo – Amós 07, 08, 09
Período atual:
Quadragésima semana

Buscando a santificação
A santificação é uma obra de Deus, com a cooperação
do seu povo (Fp 2.12,13; 2Co 7.1). Para cumprir a
vontade de Deus quanto à santificação, o crente deve
participar da obra santificadora do Espírito Santo, ao
cessar de praticar o mal (Is 1.16), ao se purificar “de
toda imundícia da carne e do espírito” (2Co 7.1 e Rm
6.12) e ao se guardar da corrupção do mundo (Tg
1.27 e Rm 6.13,19).
Passos importantes:
A verdadeira santificação requer que o crente
mantenha profunda comunhão com Cristo (Jo 15.4),
mantenha comunhão com os crentes (Ef 4.15,16),
dedique-se à oração (Mt 6.5-13; Cl 4.2), obedeça à
Palavra de Deus (Jo 17.17), tenha consciência da
presença e dos cuidados de Deus (Mt 6.25-34), ame a
justiça e odeie a iniquidade (Hb 1.9), mortifique o
pecado (Rm 6), submeta-se à disciplina de Deus (Hb
12.5-11), continue em obediência e seja cheio do
Espírito Santo (Rm 8.14; Ef 5.18).
Perguntas:
1. Você sente o Espírito Santo te tratando e
conduzindo a sua vida? (João 14. 16 e 17)

2. Você tem parado para ouvir a voz de
Deus? (Tiago 4, 7 ao 11)
3. Você tem vivido segundo os seus
próprios pensamentos? (Mateus 9:4)

MISSÕES E O MUNDO
Argélia
Argélia subiu 12 pontos do ano anterior,
que era de 58. A pressão esteve em um
nível muito alto, ou acima, em quase
todas as esferas da vida. A pontuação
por violência aumentou
principalmente devido ao fechamento
de diversas igrejas e o aumento do
medo relacionado a isso. No período de
análise deste ano (1 de novembro de
2017 a 31 de outubro de 2018), o
governo argelino continuou a repressão
e m c o m u n i d a d e s p ro te s t a n te s .
Diversas igrejas foram fechadas por
autoridades da Argélia. Algumas
tiveram permissão para reabrir depois
de alguns meses, mas outras
permanecem fechadas. Essas ações
criam incerteza entre os cristãos
argelinos.
Porém, em junho de 2018, um
convertido argelino foi absolvido
depois de ser sentenciado por carregar
uma Bíblia e outros itens cristãos com
ele. Anteriormente, ele tinha recebido a
sentença máxima de prisão, sendo que
esse “crime” seria punível com seis
meses e uma multa. Em abril do mesmo
ano, um cristão convertido foi solto
após 18 meses na prisão. Ele foi
sentenciado a 5 anos de prisão e
recebeu uma multa por postar
declarações em sua página no

Facebook, consideradas insultos ao
islamismo. Sua sentença foi reduzida
após receber perdão presidencial.
Apesar do seu passado violento e da
persistente ameaça das insurgências
islâmicas, a Argélia é relativamente
estável. No entanto, esta estabilidade é
frágil, uma preocupação é a crescente
pressão econômica sobre o governo, na
medida em que tenta lidar com o
aumento do nível de desemprego e o
descontentamento econômico com a
queda da receita do gás natural.
Outro motivo de preocupação é o
potencial de uma batalha sobre quem vai
substituir o presidente Bouteflika
quando ele cumprir seu mandato, ou
morrer. Outra preocupação é o medo de
que a ilegalidade na Líbia possa
prejudicar a estabilidade na Argélia, uma
vez que os dois países compartilham uma
fronteira longa. Qualquer instabilidade
que surja na Argélia, como resultado de
qualquer dessas causas, é suscetível de
tornar a situação para os cristãos pior do
que é atualmente. O quarto mandato
consecutivo para o presidente Bouteflika
(reeleito em 2014) reafirma a apatia do
regime em relação a qualquer mudança
democrática. O governo continua a
aplicar a Portaria 06-03, que regula o
exercício do culto religioso além do
islâmico, em um esforço para controlar a
minoria cristã argelina, particularmente
na região de Cabília.
A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS - O
governo da Argélia descreve sua
população como "argelina, muçulmana e
árabe". Historicamente, a Argélia é uma
mistura étnica de povos da descendência
árabe e berbere. Etnicidade e linguagem

são questões sensíveis após muitos
anos de marginalização do governo da
cultura berbere. Hoje, a questão árabeberbere é mais um caso de identificação
de um indivíduo com linguagem e
cultura do que uma distinção racial ou
étnica. Cerca de 20% da população se
identifica como berberes e fala idiomas
berberes. Os berberes são divididos em
vários grupos étnicos, nomeadamente a
Cabília (o maior), Chaoui, Mozabites e
Touareg. A sociedade na Argélia é
dividida desde que os moradores da
Cabília são profundamente
disc rim in a dos. Por exem p lo: o
problema da habitação na Argélia é pior
na região da Cabília, uma vez que o
governo recusa deliberadamente a
ajudar a região com projetos
habitacionais. Outras regiões estão
sendo ajudadas com projetos de
habitação criados e financiados pelo
governo.
Como na maioria dos países do Norte da
África, a Argélia é um país em que os
muçulmanos são a maioria esmagadora.
De acordo com dados do World
Christian Database 2018, cerca de
98.3% dos argelinos são muçulmanos.
Quase todos os muçulmanos argelinos
são muçulmanos sunitas e há uma
pequena comunidade de argelinos que
pertencem à seita ibadi do islã. No
entanto, a presença do islamismo xiita é
insignificante. A influência islâmica
radical está crescendo. Mas, ao mesmo
tempo, a abertura ao evangelho e ao
cristianismo está crescendo
rapidamente na Argélia. Os cristãos
dentro das famílias muçulmanas
enfrentam discriminação legal do
Estado em questões de status pessoal e

hostilidade dentro da própria família.
Uma forte fonte de perseguição na
Argélia é a intolerância de parentes e
vizinhos de cristãos ex-muçulmanos,
exercendo pressão sobre eles, tornando
difícil para os cristãos expressarem sua
fé. O Estado também aumenta essa
pressão através de suas leis e burocracia
administrativa que restringem a
liberdade de religião. A perseguição que
os cristãos enfrentam também é
reforçada pela tensão entre amazighs e
árabes, uma vez que a maior parte do
crescimento da igreja argelina está
ocorrendo na região da Cabília entre os
amazighs, também conhecidos como
berberes étnicos. A influência e a
atividade dos grupos islâmicos radicais
na região também são fonte de perigo e
perseguição para os cristãos argelinos.
Os cristãos na Argélia enfrentam várias
restrições e desafios que são impostos à
sua liberdade de religião, seja pelo
Estado ou pela sociedade. Existem leis
que regulam o culto não muçulmano e
banem a conversão do islamismo, e
também há leis de blasfêmia que
dificultam aos cristãos compartilhar sua
fé por medo de que suas conversas
possam ser consideradas blasfêmias.
Os cristãos também enfrentam rejeição e
discriminação em sua vida diária.
Membros da família e vizinhos tentam
forçar convertidos a aderir às normas
islâmicas e seguir os ritos islâmicos. A
pressão e o perigo enfrentados pelos
cristãos são particularmente elevados
nas regiões rurais, que são as mais
conservadoras do país. Essas regiões
atuaram como uma fortaleza para
insurgentes islâmicos na luta contra o
governo na década de 1990.

REFLEXÃO
Pedra Rejeitada
Vocês já leram nas Escrituras que a
pedra rejeitada pelos construtores
passou a ser a mais importante do
edifício? Isto é obra do Senhor e é uma
coisa admirável de se ver. Mc. 12:10
Durante milênios, uma pedra
permaneceu sem ser tocada por mãos
humanas no leito de um riacho no
Estado da Carolina do Norte, Estados
Unidos. Certo dia, um homem ergueu a
pedra, viu que seu peso era fora do
comum e decidiu usá-la como retentor
de porta em sua casa. Ali ficou durante
anos. Um dia, um geólogo passou por
aquele caminho e percebeu a pedra.
Seus olhos experientes reconheceram
nela uma pepita de ouro - o maior
volume de ouro nativo encontrado a
leste das Montanhas Rochosas.
Uma antiga tradição rabínica diz que,
quando foi construído o templo de
Salomão, as pedras maciças para as
paredes e os alicerces foram cortadas
da rocha viva e modeladas na própria
pedreira, sendo depois transportadas
para o monte onde se erguia o templo.
De acordo com a história, uma pedra de
tamanho incomum foi levada para o
local, mas os construtores não
encontraram o lugar certo para colocála, de modo que ficou de lado, sem uso.
Enquanto continuavam o trabalho do
alicerce, aquela pedra parecia estar
sempre no caminho deles. Durante
longo tempo permaneceu negligen-

ciada e até rejeitada. Então, um dia, os
construtores chegaram ao local onde
devia ser colocada a pedra angular. Para
poder suportar o tremendo peso do
templo, a pedra precisava ter tamanho e
resistência enormes.
Tentaram colocar várias pedras, mas
nenhuma era apropriada. Por fim, a
atenção deles foi chamada para a pedra
rejeitada fazia tanto tempo. Exposta às
intempéries durante aqueles anos
todos, ela não revelava nenhum defeito
ou rachadura e, quando colocada no
devido ângulo, encaixou-se
perfeitamente. O salmista, em nosso
texto, alude a essa tradição, e os rabis
reconheciam que fazia referência ao
Messias.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Obadias
3ª feira – Jonas 01, 02, 03, 04
4ª feira – Miquéias 01, 02, 03
5ª feira – Miquéias 04, 05, 06, 07
6ª feira – Naum 01, 02, 03
Sábado – Habacuque 01, 02, 03
Domingo – Sofonias 01, 02, 03
Período atual:
Quadragésima primeira semana

O caminho da Santificação
Segundo o novo testamento, a santificação não é
descrita como um processo lento, de abandonar o
pecado pouco a pouco. Pelo contrário, é apresentada
como um ato definitivo mediante o qual o crente, pela
graça, é liberto da escravidão de Satanás e rompe
totalmente com o pecado, a fim de viver para Deus
(Rm 6.18; 2Co 5.17; Ef 2.4,6; Cl 3.1-3).
Ao mesmo tempo, no entanto, a santificação é
descrita como um processo vitalício pelo qual
continuamos a mortificar os desejos pecaminosos da
carne (Rm 8.1-17). Assim, somos progressivamente
transformados pelo Espírito à semelhança de Cristo
(2Co 3.18), crescemos na graça (2Pe 3.18), e
devotamos maior amor a Deus e ao próximo (Mt
22.37-39; 1Jo 4.10-12, 17-21).
A santificação também pode significar outra
experiência específica e decisiva, à parte da salvação
inicial. O crente pode receber de Deus uma clara
revelação da sua santidade, bem como a convicção de
que Deus o está chamando para separar-se ainda
mais do pecado e do mundo, para andar ainda mais
perto Dele (2Co 6.16-18). Com essa certeza, o crente
se apresenta a Deus como sacrifício vivo e santo e
recebe da parte do Espírito Santo graça, pureza,

poder e vitória, para viver uma vida
santa e agradável a Deus (Rm 12.1,2;
6.19-22).
Perguntas:
1.Qual o caminho que você tem seguido
para se santificar? (João 17, 17)
2.Se a santificação não depende de você,
o que te santifica? (1 João 1, 7)
3.Como começa a santificação?
(Romanos 12, 1 ao 10)

MISSÕES E O MUNDO
Turcomenistão
Um país em rápido desenvolvimento,
principalmente devido à descoberta de
grandes quantidades de petróleo e gás.
No entanto, isso é uma moeda de dois
lados. Por um lado, isso permite
grandes investimentos, que são
destacados em relatórios e planos de
fazer da capital, Ashgabat, a “cidade de
mármore”. O x da questão é que o país se
torna mais dependente da exportação
de gás e petróleo e dado o alto grau de
sigilo e corrupção apenas um pequeno
grupo irá se beneficiar disso. O grande
declínio no preço do petróleo afetou
seriamente o país.
O país é considerado um dos regimes
mais restritivos do mundo, onde não há
liberdade de imprensa nem de
informação. É muito difícil para
estrangeiros entrarem no país. Foi
iniciado um novo culto em torno da
personalidade do presidente
Berdymukhamedov. Além disso, há um

alto nível de monitoramento de cada
grupo da sociedade (inclusive cristãos),
assim como acesso restrito à mídia e
recursos estrangeiros. Consequentemente, é difícil obter informações fora
do país. Em 12 de abril de 2016, uma
nova lei de religião foi introduzida,
restringindo a vida da igreja ainda mais.
Desde então a vida tem sido difícil para os
cristãos.
A maioria da população do país é
muçulmana predominantemente sunita.
No entanto, seria errado chamar o
Turcomenistão de um país muçulmano.
Cerca de 70 anos de ateísmo durante a
era soviética deixaram uma profunda
influência. O governo (os herdeiros dos
soviéticos ateus) é firmemente secular e
tem o islã sob controle. Os cidadãos
muçulmanos seguem a cultura islâmica
básica em vez dos ensinamentos
muçulmanos rigorosos.
Apesar disso, não há liberdade de
religião no Turcomenistão, embora haja
afirmações em contrário na constituição
do país. O governo ditatorial do
Turcomenistão usa um enorme corpo de
agentes estaduais (polícia, serviços
secretos, imãs locais) para monitorar de
perto todas as atividades religiosas. Isso
impôs tantas restrições à liberdade
religiosa que se pode dizer que ela não
existe no Turcomenistão. Esse é o caso de
todas as religiões, não só da fé cristã.
A situação dos cristãos no
Turcomenistão continua ruim e até
mesmo piorou um pouco. A pressão do
governo continua imbatível, o que foi
c o r re t a m e n t e d e s c r i t a e m u m a
publicação do Forum 18: “As autoridades

continuam a fazer batidas em reuniões e
cultos nos lares, com detenções,
torturas, ameaças e multas a indivíduos,
bem como confisco de literatura. Em
muitos incidentes, policiais do sexo
feminino abusaram de mulheres cristãs
que tentavam exercer seu direito de
liberdade de religião e crença”.
Existem duas principais fontes de
perseguição para os cristãos no
Turcomenistão o Estado e o ambiente
muçulmano. A perseguição do Estado
vem sob a forma da polícia, serviços
secretos e autoridades locais que
monitoram atividades religiosas e
atendem regularmente aos cultos. As
autoridades estaduais muitas vezes
invadem igrejas não registradas. A
cultura islâmica geral torna
particularmente difícil a vida para os
convertidos ao cristianismo.
Mesmo as igrejas ortodoxas russas e
apostólicas armênias podem
experimentar os cultos dominicais
sendo monitorados. A impressão ou
importação de materiais cristãos é
restrita. Cristãos ex-muçulmanos
enfrentam o peso da perseguição tanto
do Estado como da família, amigos e
comunidade. Onde as igrejas não foram
registradas, os cristãos enfrentam
repetidas incursões policiais, ameaças,
prisões e multas. Depois do
Uzbequistão, o Turcomenistão é o país
da Ásia Central mais repressivo para as
minorias religiosas. Dado o aumento do
nacionalismo e a "orientação espiritual"
do novo presidente, a pressão sobre os
cristãos provavelmente permanecerá
em um nível muito alto, mas com níveis
baixos de violência.

Incidentes violentos raramente são
reportados porque os cristãos não
ousam compartilhar esse tipo de
informação com estrangeiros. No
período de apuração da Lista Mundial da
Perseguição 2019 (1 de novembro de
2017 a 31 de outubro de 2018), cerca de
sete cristãos foram detidos por pouco
tempo e 25 agredidos; duas casas foram
danificadas durante buscas policiais.
Em abril de 2018, uma reunião
doméstica de cristãos ex-muçulmanos
foi revistada e todos os presentes foram
d e t i d o s , l e va d o s à d e l e g a c i a e
interrogados por várias horas. Após o
interrogatório, todos foram liberados,
mas desde então estão sob estrita
vigilância da polícia. Familiares de
convertidos, a comunidade muçulmana
local e as autoridades interferem e
frequentemente perturbam atividades
da igreja. Tem havido controle mais
cerrado sobre a vida da igreja, desde que
uma nova lei sobre religião foi
introduzida em 2016.

ANIVERSÁRIOS
02/jun - Amanda Passos
02/jun - Rosângela Ricardo
06/jun - Nathan Pinheiro
11/jun - Fátima Simões
12/jun - Ilda Araújo
17/jun - Suyane Pereira
18/jun - Elizabeth Barbosa
20/jun - Gilsimar Sodré
25/jun - Nete Carvalho
29/jun - João Pedro Pereira
30/jun - Pedro Duarte

REFLEXÃO

evangelísticas e, pela graça de Deus,
rompeu com o hábito de uma vez por
todas.

Romper com o Pecado
Uma das lembranças que meu pai me
deixou foi uma agendinha que ele
conservava desde a adolescência. Numa
das páginas aparecem estas palavras
escritas com uma letra que não era a
dele: "Prometo deixar de fumar assim
que meu estoque de tabaco se acabe.
(Assinado) Dudley."
Um dia perguntei a papai se o tal Dudley
tinha cumprido a promessa. Ele
respondeu que, aparentemente, sim por algum tempo. E contou que uma ou
duas semanas mais tarde encontrou
Dudley com um maço de Bull Durham
no bolso da camisa. Quando papai lhe
perguntou por que andava com aquilo
de um lado para outro, Dudley brincou:
"Levo o maço comigo para o caso de eu
ser tentado."
Alguns podem achar engraçada a
resposta de Dudley, mas abandonar o
mal não é uma questão divertida. Pode
haver conseqüências eternas. Quando
se trata de pecado, a melhor coisa é
romper definitivamente, em vez de "ir
levando" até conseguir livrar-se.
É triste dizer que, não muito tempo
depois de tentar fazer com que Dudley
parasse de fumar, papai fugiu de casa,
andou pelos caminhos do mundo e ele
próprio adquiriu o hábito de fumar. Fico
feliz porque Deus, em Sua misericórdia,
não O abandonou. Dez anos mais tarde,
papai assistiu a algumas reuniões

Antes disso, papai havia tentado várias
vezes parar de fumar, diminuindo aos
poucos o número de cigarros fumados
por dia. Não conseguiu. Não quero dizer
que Deus não possa usar esse método
com algumas pessoas. Creio que Ele
pode e o faz. Com efeito, creio que Ele
até mesmo ajuda as pessoas que alegam
ter parado abruptamente, gabando-se
de que Deus não teve nada a ver com
isso. Como podem ter tanta certeza de
que Deus não teve nada a ver? Depois de
tudo, quem pode dizer que por trás dos
bastidores Deus, em Sua misericórdia,
não os tenha ajudado? Em qualquer
caso, o conselho inspirado de Daniel
sugere que o método preferido de Deus
é o de "pôr termo" (pôr fim) nos
pecados de uma vez por todas, e não aos
pouquinhos.
“Portanto, ó rei, aceita o meu conselho,
e põe fim aos teus pecados, praticando
a justiça”. Daniel 4:27
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30

Qual é a nossa condição em Cristo?
Efésios 1

Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00

Somos filhos de Deus:

Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Ageu 01, 02
3ª feira – Zacarias 01, 02, 03
4ª feira – Zacarias 04, 05, 06
5ª feira – Zacarias 07, 08, 09
6ª feira – Zacarias 10, 11, 12
Sábado – Zacarias 13, 14
Domingo – Malaquias 01, 02, 03, 04
Período atual:
Quadragésima segunda semana

1.Fomos abençoados com todas as bênçãos: As
bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa
redenção e cabeça da igreja: verso. 3 Bendito o Deus e
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos
abençoou com todas as bênçãos espirituais nos
lugares celestiais em Cristo.
Busque o Senhor de todo seu coração, ande em Sua
presença, faça o que é certo, não fale mal de ninguém,
troque toda murmuração por orações e súplicas,
compreenda mais as limitações das pessoas. E assim
tudo começa a melhorar.
1.Fomos escolhidos: verso. 4 como também nos
elegeu Nele antes da fundação do mundo, para que
fôssemos santos e irrepreensíveis diante Dele em
Amor.
Não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que
te escolheu. Então, não duvide do quanto você é
especial.
2.Fomos predestinados: verso. 5 E nos predestinou
para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo,

segundo o beneplácito de sua vontade.
Sua história está escrita pelo Senhor
que te escolheu. Aprenda a crer e a
esperar, pois todas as coisas cooperam
para o bem dos que amam ao Senhor.
Perguntas:
1.Se somos abençoados, por que
passamos por tantas lutas? Observe a
parte B do verso 4 e me responda: Você
está fazendo a sua parte?
2.Por que fomos eleitos? A resposta é
beneplácito da sua vontade.
3.Como você se sente por ter sido
escolhido por Deus? E o que tem feito
para o Senhor como agradecimento? (1
Coríntios 9. 15 ao 19)

MISSÕES E O MUNDO
MALI
Desde que islâmicos tomaram o poder
do norte do Mali em abril de 2012, e o
subsequente esforço liderado pela
França para restaurar a autoridade No
país, EM 2013, a situação das liberdades
civis a direitos políticos ainda não
voltou ao nível de antes de 2012, tanto
no norte como no sul do país. Os
rebeldes tuaregues e as autoridades
malianas assinaram um acordo em 18
de junho de 2013, pavimentando o
caminho para a retomada da
administração e das forças do exército
do Mali para a cidade de Kidal, no norte,
que era controlada por combatentes do
Movimento Nacional pela Libertação de
Azawad (MNLA). No entanto, esse não

foi um acordo de paz abrangente que pôs
fim à rebelião. Em maio de 2013, todas as
regiões do norte do Mali retornaram ao
controle do governo, exceto a região mais
ao nordeste de Kidal.
O conflito entre o governo e agentes
militantes de oposição no Mali não é
novo. O maior grupo de oposição que
representa a maior ameaça ao governo é
o MNLA. Ele representa as milícias
tuaregues que lutam pela independência
desde 2011, mas seu legado remonta a
1916. Desde 1916, houve pelo menos
cinco rebeliões tuaregues no norte do
Mali, tanto sob o domínio francês como
no período pós-independência, desde
1960. Todas as rebeliões foram parte do
esforço de estabelecer um estado no
norte do Mali, separado da liderança
nacional, um estado chamado Azawad.
Em junho de 2015, os rebeldes tuaregues
pertencentes à Coalizão de Movimentos
Azawad firmaram um acordo de paz com
o governo. No entanto, a situação de
segurança no Mali ainda é frágil e grupos
militantes islâmicos continuam a fazer
ataques. O Mali era um país
relativamente tolerante para os cristãos,
devido ao maior registro de liberdades
democráticas e civis em comparação com
outros países de maioria muçulmana da
região. No entanto, a guerra civil e a
oportunidade que ela proporcionou para
grupos militantes islâmicos mudaram a
situação e apresentam um sério risco e
desafio para os cristãos. Esses grupos,
como Al-Qaeda no Magreb Islâmico
(AQMI), ainda estão ativos,
principalmente na região norte e têm
como alvo as forças de paz da
Organização das Nações Unidas (ONU). O
Conselho de Segurança da ONU

aumentou o número de tropas de
manutenção da paz no país e também
expandiu seu mandato para permitir
que elas tomassem ações militares mais
robustas contra os grupos extremistas.
A situação no Mali ainda é frágil e levará
vários anos antes de haver paz e
estabilidade no país. Com a proliferação
de grupos jihadistas como o Estado
Islâmico no Grande Saara, o vasto
território do Mali, que não está sob
efetivo controle do governo, está se
tornando um santuário para radicais
islâmicos que são uma ameaça para a
segurança de toda a região. O principal
desafio que os cristãos enfrentam hoje
no Mali é a presença de grupos
islâmicos radicais no país, que cria
medo e insegurança entre os cristãos.
Em novembro de 2015, extremistas
islâmicos invadiram um hotel de luxo
em Bamako e mataram mais de 20
pessoas, a maioria das quais eram
turistas ocidentais. O Al-Mourabitoun,
um grupo islâmico formado em 2013,
afirmou que o ataque foi realizado por
eles. Um ataque mais recente ocorreu
em junho de 2017 em um resort
frequentado por estrangeiros e oficiais
do governo nos arredores da capital,
Bamako. Apesar de um acordo de paz e
reconciliação assinado entre os
rebeldes e o governo do Mali em 2015,
os confrontos armados continuaram
entre tropas governamentais e
rebeldes.
O Mali é um país predominantemente
muçulmano (88,7% da população) e a
maioria deles são adeptos do islamismo
malikita, que é uma versão da religião
influenciada pelo sufismo (corrente
mística e contemplativa do islamismo).

Essa vertente é moderada e tolerante
com outras religiões. No norte do Mali,
especialmente entre os tuaregues, a
influência de versões mais radicais do
islamismo cresceu nos últimos anos. Há
também uma presença significativa de
etno-religiosos ou animistas no país.
Tal como acontece com muitos
muçulmanos no Mali, os cristãos
malianos muitas vezes combinam a fé
com as crenças animistas indígenas.
Grupos radicais islâmicos das tribos
árabes e os tuaregues no norte do Mali
têm pouco respeito pelas práticas
religiosas influenciadas pelos sufistas.
Eles chegaram a destruir os santuários
dos sufistas, datados do século 13, em
Timbuktu, quando os mesmos
controlavam a cidade em 2012. Os
muçulmanos malianos tendem a ser
moderados e tolerantes com outras
crenças religiosas. Também havia um
alto nível de tolerância em relação aos
convertidos ao cristianismo durante o
período colonial. No entanto, essa
tolerância foi desvanecendo com o
passar do tempo e agora é altamente
perigoso ser conhecido como cristão exmuçulmano. Embora a maioria dos
cristãos do Mali viva no sul do país, eles
têm passado por pressão crescente,
como resultado da ameaça de atividades
dos militantes islâmicos no norte. Os
cristãos que vivem no sul do país
desfrutam de relativa liberdade de
religião em comparação com o norte. No
entanto, apesar do grau e da intensidade
de ameaça de ataques de extremistas
islâmicos serem maiores no norte, os
que vivem no sul também enfrentam
ameaças de ataques e sequestros.
Cristãos ex-muçulmanos enfrentam

vários graus de pressão de membros da
família e vizinhos para renunciar a fé
em Cristo Os grupos islâmicos
extremistas na parte norte do país,
auxiliados por radicais estrangeiros
ligados à Al-Qaeda, assumiram uma
parte significativa da parte norte do
país em 2012 e, embora esses grupos
tenham sido expulsos da maior parte do
território que ocupavam, sua influência
ainda é sentida. Além da radicalização
da população muçulmana que tais
grupos causaram, a rebelião em curso
ainda representa uma ameaça para os
cristãos no país. Quando grupos
islâmicos radicais assumiram o
controle da parte norte do país em
2012, as igrejas foram queimadas e os
c r i s t ã o s t i v e r a m d e f u g i r. O
deslocamento de cristãos ainda afeta
aqueles que perderam suas casas e
cujas igrejas foram destruídas. Embora
alguns cristãos e congregações tenham
retornado ao norte sob proteção
policial, eles ainda vivem sob a ameaça
de ataques de radicais. As atividades
evangelísticas no norte são
especialmente arriscadas e podem
levar a relativos ataques de
muçulmanos radicais. Os missionários
cristãos que operam no Mali também
vivem sob constante ameaça de
sequestro e alguns realmente foram
sequestrados por jihadistas.

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

mesma idade. Um dia, quando Leo
Buscaglia estava saindo da escola, uma
gangue de arruaceiros o cercou e
começou a crivá-lo de apelidos por
causa de sua ascendência italiana.
Humilhado e aos prantos, rompeu o
círculo de seus atormentadores e
correu para casa. Lá, trancou-se no
banheiro e chorou amargamente.
Seu pai o ouviu chorando e perguntou
qual era o problema. Quando Leo
contou o que havia acontecido, esperou
que seu pai tomasse imediatas
providências - ou que batesse nos
desordeiros ou pelo menos reclamasse
com os pais deles, exigindo que fossem
castigados. Seu pai não fez nem uma
coisa, nem outra. Em vez disso,
começou a mencionar algumas coisas
acerca dos italianos, das quais Leo
podia orgulhar-se. Mas isso não
acalmou o garoto.
- Eu não gosto de ser diferente! Quero
ser como todos os outros.
- Como todos os outros? Você quer dizer
que gostaria de ser como aqueles
garotos que o insultaram?
- Não! - rosnou Leo em resposta.
- Então tenha orgulho daquilo que você
é. Afinal de contas, todo o mundo é
diferente de todas as demais pessoas.
Mas o conselho de Paulo ao jovem
Timóteo foi além do conselho que o pai
de Leo deu a seu filho. Sendo um modelo
de cristão, podemos conquistar o
respeito alheio.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Mateus 01, 02, 03
3ª feira – Mateus 04, 05, 06
4ª feira – Mateus 07, 08, 09
5ª feira – Mateus 10, 11, 12
6ª feira – Mateus 13, 14, 15
Sábado – Mateus 16, 17, 18
Domingo – Mateus 19, 20, 21
Período atual:
Quadragésima terceira semana

ESTOU CRUCIFICADO COM CRISTO
“Já estou crucificado com Cristo; e vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na
carne vive-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou
e se entregou a si mesmo por mim” Gálatas 2, 20.
Quem vai para cruz com precisa saber que ela:
* …é lugar de humilhação voluntária: “e, achado na
forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo
obediente até à morte e morte de cruz” Fp.2.8 – Jesus
foi para cruz por mim e por você porque quis. Ele
tinha um grande propósito: fazer a vontade do Pai e
nós não podemos agir diferente. Jesus é o nosso
exemplo, então vá para cruz voluntariamente para
agradar nosso Pai celeste.
* …é lugar de intercessão: “E dizia Jesus: Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E,
repartindo as suas vestes, lançaram sortes” Lc.23.34
– Jesus estava intercedendo por quem o feriu e isso
nos inclui, pois nosso pecado feriu Jesus.
* …é lugar de vexame e vergonha: “Portanto, nós
também, pois, que estamos rodeados de uma tão
grande nuvem de testemunhas, deixemos todo
embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e
corramos, com paciência, a carreira que nos está

proposta, olhando para Jesus, autor e
consumador da fé, o qual, pelo gozo que
lhe estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à
destra do trono de Deus” Hb.12.1 e 2 –
Não podemos deixar o pecado nos atar
ou nos fazer reféns dele. É necessário
passar vexames, confrontar nosso
pecado e deixarmos o vexame e a
vergonha virem para deixar nossa
honra por conta do Senhor que é fiel.
* …é lugar onde temos uma aparente
derrota: “E o povo estava olhando. E
também os príncipes zombavam dele,
dizendo: Aos outros salvou; salve-se a si
mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de
Deus. E também os soldados
escarneciam dele, chegando-se a ele, e
apresentando-lhe vinagre, e dizendo:
Se tu és o Rei dos judeus, salva-te a ti
mesmo” Lc.23.35 ao 37. – Lembre se:
estamos na cruz, mas não estamos
sozinhos, pois estamos crucificados
com Cristo. Se Ele passou, também
passaremos. Se Ele venceu,
venceremos. Se Ele foi exaltado,
também seremos… a seu tempo.
* …é lugar de obediência plena: “e,
achado na forma de homem, humilhouse a si mesmo, sendo obediente até à
morte e morte de cruz” Fp.2.8 – A
obediência não uma ato de prazer, mas
um ato de amor por alguém que
estamos sujeitos. Por isso, nenhuma
autoridade deve ser imposta, mas
conquistada.
* …é lugar do maior amor: “Já estou
crucificado com Cristo; e vivo, não mais
eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que
agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho

de Deus, o qual me amou e se entregou a
si mesmo por mim” Gl.2.20 – Não
podemos seguir Jesus por interesse, mas
por amor!
Pr. Paulo B. Pereira

MISSÕES E O MUNDO
Mauritânia
A situação geral, política, econômica e
social na Mauritânia torna o país propício
ao surgimento do islamismo radical. O
Estado mauritano não conseguiu lidar
com a prática da escravidão, melhorar a
situação econômica da maioria dos seus
cidadãos e estabelecer um sistema de
governança mais responsivo e
responsável. Isso criou um ambiente
propício à propagação da intolerância
religiosa. Apesar da colaboração do
governo e da reputação internacional,
como um aliado próximo do Ocidente, na
luta contra o terrorismo e a militância
islâmica, a situação no país é complexa e
faz da Mauritânia um país perigoso para
viver como cristão.
O crescimento da radicalização islâmica
na região está criando medo entre os
cristãos. A lei do país impõe severas
restrições à pregação da fé cristã. Em
abril de 2018, a Mauritânia adotou uma
nova lei que torna a pena de morte por
apostasia ou blasfêmia obrigatória.
Antes, o “infrator” tinha três dias para
voltar atrás na decisão de se converter. A
lei foi adotada em reposta a uma decisão
do Tribunal de Apelação de diminuir a
pena de morte a dois anos de prisão para
um blogueiro que supostamente postou

material considerado blasfêmia
(quando na verdade estava falando de
racismo motivado por religião que ele e
sua casta enfrentaram). Os batismos só
podem ser realizados em segredo e
muitos convertidos do islamismo ficam
relutantes em serem batizados,
temendo a descoberta e acusações de
apostasia contra eles. Embora a igreja
católica tenha permissão para renovar o
interior das igrejas, é proibida a
renovação do exterior dessas e a
construção de igrejas pertencentes a
outras denominações. Todas as igrejas,
inclusive a católica, têm que operar com
cuidado para evitar acusações de
proselitismo.
Apesar de ser partidária dos mais
importantes tratados internacionais de
direitos humanos, que asseguram
liberdade de religião, a Mauritânia
ainda tem um direito penal que
sanciona pena capital para “apostasia”.
O Estado não reconhece e dificilmente
tolera convertidos que ousam tornar
sua conversão pública. Qualquer pessoa
que trabalhe para o governo tem que
professar o islã e participar de eventos
religiosos do Estado.
Imigrantes cristãos frequentemente
enfrentam aberta discriminação. Em
tempos recentes, tem havido uma forte
campanha anti-imigrantes. Ataques
racistas e xenófobos geralmente tomam
uma conotação anticristã também. O
ambiente geral a nível nacional faz com
que muitos convertidos sejam forçados
a manter a fé em segredo. É
virtualmente impossível para cristãos
serem visíveis e participar em questões
nacionais abertamente.

A M a u r i t â n i a é c o m p l e t a m e n te
dominada pelo islamismo. A influência e
proeminência de versões mais austeras e
intolerantes do islã tornaram-se cada
vez mais visíveis na Mauritânia. A
atividade e a ajuda dos países árabes da
região do Golfo têm sido significativas
neste processo. Acredita-se que a
Irmandade Muçulmana tenha sido muito
importante na Mauritânia até
recentemente.
De acordo com as estatísticas da World
Christian Database (WCD), 99,2% dos
mauritanos são muçulmanos e existem
alguns milhares de adeptos das religiões
étnicas tradicionais ou animistas. Essa
realidade também é reforçada pela
designação oficial do país como a
República Islâmica da Mauritânia. Os
cristãos constituem apenas uma fração
muito pequena da população. Embora
tradicionalmente o islamismo na
Mauritânia tenha sido fortemente
influenciado pelo sufismo, a influência
do salafismo tornou-se muito
proeminente nas últimas décadas.
A designação oficial da Mauritânia é
"República Islâmica da Mauritânia" e seu
governo autocrático, muitas vezes, tenta
conquistar legitimidade projetando-se
como um protetor da religião islâmica. A
pressão familiar e social é especialmente
intensa para cristãos ex-muçulmanos. A
influência da ideologia islâmica radical
está em ascensão, incluindo as ações
tomadas pelo governo para implementar
leis da sharia (conjunto de leis
islâmicas). Portanto, o Estado é uma
fonte importante de perseguição. Os
pregadores islâmicos radicais
contribuem para a radicalização da

sociedade e para propagar o
antagonismo e o ódio aos não
muçulmanos. Qualquer expressão de fé
por cristãos não mauritanos, por
e xe m p l o , m i g r a n t e s d a Á f r i c a
Subsaariana ou trabalhadores
humanitários, também corre o risco de
ser processada sob as leis do país, que
criminalizam a tentativa de conversão
dos muçulmanos.
Além do risco de perseguição das
autoridades, os cristãos na Mauritânia
também enfrentam o risco de violência
por grupos extremistas, como Al-Qaeda
no Magreb. Os cultos coletivos são
particularmente difíceis devido ao
a m b i e n t e re s t r i t ivo q u e t o r n a
impossível para os cristãos,
especialmente para as congregações
dos ex-muçulmanos, se encontrar
abertamente e conduzir celebrações.

REFLEXÃO
Visitantes Reais
Num dia do início do século vinte, ao
entardecer, Eduardo VII da Inglaterra
estava caminhando no campo com a
rainha, quando ela torceu o pé e
machucou seriamente o tornozelo.
Sentindo muita dor, ela ficou mancando
com bastante dificuldade, apoiada no
ombro do esposo. Já estava escuro
quando chegaram a uma cabana e o rei
bateu à porta.
- Quem é? - perguntou uma voz de
homem lá de dentro.
- Eduardo, seu rei - respondeu o
monarca.

- Pare com essa besteira! - gritou o
zangado morador - Vá embora!
O rei continuou batendo. Finalmente o
homem exigiu:
- Quem está aí e o que deseja?
- Repito: sou Eduardo, o rei. Por favor,
deixe-me entrar!
- Vou ensiná-lo a não atormentar um
homem que está querendo dormir! rugiu o morador, levantando-se da
cama.
Ab r i n d o b r u s c a m e n te a p o r t a ,
descobriu, para seu grande embaraço,
que era mesmo o rei. Desculpando-se
profusamente, convidou o casal real a
entrar e providenciou ajuda imediata.
Anos mais tarde, ao relatar o incidente,
o homem observou: "E pensar que
quase o mandei embora sem abrir a
porta!”
Há dois mil anos, os pais de outro Rei
bateram à porta de uma hospedaria e
pediram acomodação. Quando o
albergueiro foi atendê-los, viu que a
senhora estava na fase final da gravidez.
Pelo menos, poderia ter oferecido a eles
o seu próprio quarto, naquela
emergência. Em vez disso, ofereceulhes o estábulo, e lá Jesus nasceu.
Hoje, neste exato momento, o Rei que
um dia foi bebê em Belém, e que agora é
seu Amigo celestial, está junto à porta
de seu coração, batendo. Pede entrada.
Anseia entrar e conviver com você, do
mesmo modo como deseja que você
comungue com Ele e aprenda a
conhecê-Lo melhor.
“Eis que estou à porta, e bato" - diz o Rei
de amor. Alguém teria coragem de
mandá-Lo embora?
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Fiéis em Cristo

“Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de
Deus, aos santos que estão em Éfeso
e fiéis em Cristo Jesus” Ef.1.1
Todo crente "fiel" tem vida somente estando "em
Cristo Jesus".
1. Os termos "em Cristo Jesus", "no Senhor", "Nele",
ocorrem 160 vezes nos escritos de Paulo (36 vezes só
em Efésios). "Em Cristo", significa que o crente vive e
age agora na esfera de Cristo Jesus. O novo ambiente
do redimido é o da união com Cristo.
"Em Cristo" o crente tem comunhão consciente com
seu Senhor, e, nesse relacionamento, sua própria
vida é considerada a vida de Cristo
manifesta através dele” Gl 2.20

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Mateus 22, 23, 24
3ª feira – Mateus 25, 26, 27, 28
4ª feira – Marcos 01, 02, 03
5ª feira – Marcos 04, 05, 06
6ª feira – Marcos 07, 08, 09
Sábado – Marcos 10, 11, 12
Domingo – Marcos 13, 14, 15
Período atual:
Quadragésima quarta semana

Essa comunhão pessoal com Cristo é a coisa mais
importante na experiência cristã. A união com Cristo
é uma dádiva de Deus mediante a fé.
2. A Bíblia contrasta nossa nova vida "em Cristo" com
a velha vida não regenerada, "em Adão". Enquanto a
velha vida é caracterizada pela rebeldia, pecado,

condenação e morte, nossa nova vida
"em Cristo" é caracterizada pela
salvação, vida no Espírito, graça
abundante, retidão e vida eterna.
Seja fiel, seja filho de Deus e ame ao
Senhor acima de tudo.

MISSÕES E O MUNDO
Turquia
A Turquia é quase um continente por si
só. Assim também quando se trata da
perseguição aos cristãos. É o único país
do mundo onde a religião principal, o
islamismo, está totalmente combinada
com o nacionalismo feroz. Por isso, é
possível afirmar que as principais
fontes de perseguição contra cristãos
são funcionários do governo. Em geral,
a opinião é que um verdadeiro turco
deve ser muçulmano sunita. Esse
nacionalismo religioso cresceu após o
golpe fracassado de 15 de julho de
2016.
O presidente Erdogan usou a situação
para ampliar seu poder e posição,
embora seu comportamento ditatorial
não tenha conduzido a nenhuma
perseguição direta aos cristãos. Em vez
disso, ele está trabalhando
indiretamente para transformar a
Turquia em um país muçulmano sunita,
deixando pouco espaço para as
minorias.
Em um nível mais local, há uma forte
oposição das famílias sobre os
convertidos ao cristianismo, pois deixar
o islamismo é trair a identidade turca,
islâmica e da família. Esse tipo de

opressão é vista como "normal" e
dificilmente é relatada ou documentada,
a menos que haja violência física.
A Turquia está atualmente passando por
uma mudança gradual de um país
estritamente secular para um país
baseado em normas e valores islâmicos.
Quando o secularismo prevaleceu, os
cristãos experimentaram muitas
restrições, já que o Estado interpretou o
secularismo como permissão para
controlar. Sob o atual regime do
presidente Erdogan, o secularismo
diminuiu e o país está aceitando uma
influência islâmica mais abertamente. De
acordo com a legislação turca baseada no
Tratado de Lausanne de 1923, apenas
quatro grupos religiosos são
reconhecidos pelo Estado: o islamismo
sunita, a ortodoxia grega, os apostólicos
armênios e o judaísmo.Essa informação é
registrada nos documentos oficiais de
cada cidadão, ou seja, passaporte ou
cartão de identificação. A única
alternativa é deixar o espaço para a
religião em branco. Desde 2017, novas
carteiras de identidade não têm mais o
campo para designar a religião. Afiliação
religiosa ainda é registrada no chip
eletrônico no documento de identidade e
ainda é comum que oficiais do governo
perguntem sobre a religião das pessoas.
A legislação turca não permite o estudo
de ministros cristãos em centros de
educação privados. Como resultado,
todos os seminários apostólicos
ortodoxos (armênios e gregos) foram
fechados à força, e continuam assim até
hoje. Contudo, sob as garantias do
Tratado de Lausanne, as comunidades
grega e armênia ainda mantêm as escolas
de ensino fundamental credenciadas

pelo Ministério da Educação. As igrejas
católica e protestante são capazes de
proporcionar treinamento ministerial
para seus filhos nas instalações da
igreja. É claro, os cristãos turcos não
experimentam facilidade devem
continuar seus estudos informalmente
ou treinar seus pastores e líderes no
exterior.
A compra de instalações para igrejas é
muito difícil, uma vez que as leis de
zoneamento tendem a ser arbitrárias. A
lei turca estipula que apenas certos
edifícios podem ser designados como
igrejas. Se um edifício será ou não dado
a um grupo religioso para uso como
igreja dependerá muito das tendências
políticas e pessoais do prefeito, bem
como da atitude da população local. Os
não muçulmanos são silenciosamente
banidos de empregos na burocracia
estatal e nas forças de segurança. Eles
afirmam que, quando se alistam para o
serviço militar, sua filiação religiosa é
observada por seus superiores e
também há um "controle de segurança"
por causa disso. Não há não
muçulmanos entre oficiais militares
turcos, governadores provinciais ou
prefeitos. No entanto, pela primeira vez
na história da Turquia, um cidadão
ortodoxo siríaco foi eleito para o
parlamento nas eleições de junho de
2011.
Em maio de 2010, o governo divulgou
um decreto a todos os órgãos do
governo, afirmando que os direitos das
minorias cristãs e judaicas devem ser
respeitados e seus líderes tratados com
respeito. Em agosto de 2011, o governo
publicou um decreto para devolver os

bens confiscados pelo Estado que
pertenciam às finanças gregas, armênias
ou judaicas.
Duas questões devem ser observadas
neste contexto: para o retorno das
propriedades é essencial ser uma
organização registrada; e em todas essas
ações não há nenhuma menção à igreja
protestante turca emergente. Os
decretos não impediram o governo de
confiscar mais de cem títulos de
propriedade da antiga igreja siríaca
desde 2014. Ao todo 55 ações foram
devolvidas em maio de 2018, depois que
o parlamento da União Europeia
também abordou a questão.
A conversão não é proibida por lei. No
entanto, é provável que haja implicações
sociais e familiares para a conversão do
islamismo ao cristianismo ou de uma
denominação cristã para outra. Isso faz
com que os cristãos, às vezes, conduzam
uma vida dupla e escondam a conversão.
Os cristãos ex-muçulmanos que
escondem a identidade de sua família e
parentes também escondem a oração, a
Bíblia, os materiais cristãos, o acesso à
televisão e sites cristãos, etc. Aqueles
que escondem a identidade cristã,
muitas vezes, têm muito medo de
conhecer outros irmãos.
A conversão para o cristianismo é
considerada inaceitável pelas famílias
conversadoras. Assim, é mais difícil para
os convertidos serem abertos sobre sua
crença em particular para as mulheres.
Eles estão sob vigilância por parte de
suas famílias e comunidades e às vezes
são detidos em casa na tentativa de
forçá-los a negar a nova fé.

REFLEXÃO
Lidar com o ódio
Raiva e ódio só produzem brigas e
confusão; mas o amor esquece e perdoa
todas as ofensas. Pv. 10:12
Aaron Burr, soldado americano e líder
político, era talentoso, capaz e bemapessoado, mas junto com essas
admiráveis qualidades tinha um
aspecto odioso de caráter, que acabou
causando a sua queda.

mais uma vez jogou sua influência
contra ele, e Burr perdeu de novo. O
ressentimento reprimido agora
flamejou como ódio ostensivo.
Burr desafiou Hamilton para um duelo.
Hamilton aceitou. Os dois homens se
encontraram em uma área isolada
perto de Weehawken, Estado de Nova
Jersey. O tiro da pistola de Burr matou
Hamilton.

Por ocasião da eleição nacional de 1800,
Thomas Jefferson concorreu para a
presidência dos Estados Unidos como
líder do Partido Democrático, tendo a
Burr como o seu candidato para a vicepresidência.
Devido a um erro crasso no processo
eleitoral, Burr recebeu o mesmo
número de votos de Jefferson. Como
resultado, a eleição teve de ser decidida
no Congresso.

A vingança pode ter tido um gostinho
doce, mas acabou com a carreira
política de Burr.

Lá, Burr passou a incentivar os
congressistas para que o elegessem
presidente, em lugar de Jefferson. Este,
por sua vez, foi suficientemente sábio
para manter-se calado. Mas Alexander
Hamilton, um oponente federalista que
odiava Burr e, aparentemente, percebia
mais do que Jefferson os defeitos de
caráter de Burr, persuadiu o Congresso
a eleger Jefferson, e não Burr. Este
jamais perdoou a Hamilton.

Em vez disso, perdeu tudo o que
esperava conquistar e morreu como um
velho e amargo homem.

Em 1804, quando Burr concorreu para
o governo de Nova Iorque, Hamilton

O ódio, no fim das contas, é
autodestrutivo.

Muito tempo depois, ele admitiu que
teria sido mais sábio enterrar o ódio.
Caso o tivesse feito, poderia ter
conseguido finalmente tornar-se
presidente dos Estados Unidos.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Marcos 16
3ª feira – Lucas 01 02, 03
4ª feira – Lucas 04, 05, 06
5ª feira – Lucas 07, 08, 09
6ª feira – Lucas 10, 11, 12
Sábado – Lucas 13, 14, 15
Domingo – Lucas 16, 17, 18
Período atual:
Quadragésima quinta semana

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 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. 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.
‘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.

MISSÕES E O MUNDO
China
A China marcou 65 pontos na Lista
Mundial da Perseguição 2019, subindo
para a posição 27. Em 2018, ela estava
em 43º lugar, com 57 pontos. O aumento
da violência contribuiu apenas um
pouco para o aumento geral da
pontuação. Cristãos estão
testemunhando muito mais problemas
com as autoridades e essa pressão é
sentida especialmente na esfera da

igreja. É importante lembrar que a China
é grande e a situação dos cristãos pode
ser muito diferente em várias partes do
país. Entretanto, é correto dizer que a
situação dos cristãos se deteriorou por
todo o país, conforme mostram
relatórios de diferentes províncias. O
aumento de sete pontos é um dos
maiores que a China já teve na Lista
Mundial da Perseguição. Entretanto, isso
revela o crescimento de incidentes e a
forte e crescente pressão sentida por
todas as igrejas, não importa se afiliadas
ao governo ou não.
O presidente Xi Jinping continua a
consolidar seu poder de forma agressiva,
eliminando todos aqueles que não são
leais a ele e ampliando o alcance do
partido em todas as áreas da sociedade,
incluindo negócios, mídia e o terceiro
setor. Na multidão de desafios que o
governo enfrenta, a liderança da China
luta para manter tudo sob controle. Seu
objetivo de manter o poder inclui a
necessidade de controlar todas as
religiões, especialmente a minoria cristã
que cresce bastante. Quanto ao futuro, a
questão é se as autoridades
governamentais conseguirão ver os
cristãos como uma força positiva na
sociedade. Se assim for, os cristãos
poderão se tornar aliados para o
desenvolvimento do país e, assim,
tornarem-se contribuintes para o
estabelecimento de uma "sociedade
harmoniosa". Os próximos anos
mostrarão se as igrejas locais serão
valorizadas como um ativo ou rejeitadas
como uma ameaça.
Desde a década de 1980, a China
testemunhou um enorme crescimento da

comunidade cristã, embora não sejam
encontrados números exatos. O que é
claro, no entanto, é que foi a pressão da
perseguição que realmente ajudou a
igreja a crescer. Esse crescimento agora
apresenta muitos desafios:
O m a t e r i a l i s m o c re s c e n t e e o
consumismo representam uma séria
ameaça. Também não é fácil encontrar e
treinar líderes capazes de cuidar de
congregações em crescimento.
- As igrejas precisam de ajuda no
d e s e nvo lv i m e n t o d e a t i t u d e e
estruturas missionárias. Os
representantes da igreja se
comprometeram a enviar 20 mil
missionários até 2030. Os missionários
se depararam com dificuldades que a
igreja local não sabe como lidar. Por
exemplo: adaptação à cultura local,
pastorado, contato da igreja em casa,
filhos, seguro (doença, família,
aposentadoria), etc.
- Os cristãos que se converteram em
outros países muitas vezes retornam e
não se sentem em casa nas estruturas
das igrejas chinesas atuais. Isso, por sua
vez, pode fazer com que sejam
observados com cautela, embora
muitos consigam se integrar depois de
algum tempo.
- Sem dúvidas, a perseguição dos
cristãos aumentou no período de
análise da Lista Mundial da Perseguição
2019 (1 de novembro de 2017 a 31 de
outubro de 2018) com a nova campanha
do partido para influenciar as igrejas
ativas ao invés de apenas controlá-las a
distância. Se história é algo para se
passar, a pressão adicional pode levar as
igrejas chinesas a crescer em resiliência

e, no final, em número também.
Entretanto, conforme a geração mais
velha, que enfrentou perseguição severa
nos anos 1960 e 1970, morrer, há
preocupações se a jovem geração de
líderes estará pronta para enfrentar o
desafio da perseguição combinado ao
materialismo.
- Não houve mortes relatadas no período
da Lista Mundial da Perseguição 2019.
Entretanto, muitos ataques contra
igrejas andavam de mãos dadas com
líderes cristãos sendo detidos e com
cristãos sendo atacados e agredidos. Tais
incidentes ocorreram em diversas
províncias.
- Houve diversos incidentes (similares à
campanha contra cruzes em Zhejiang de
2014 a 2016) de cruzes no exterior de
prédios sendo destruídas, tanto de
prédios de igrejas ou domésticas.
Também houve muitos casos de
senhorios colocados sob pressão pelas
autoridades para cancelar contratos de
aluguel com igrejas.
Em outro esforço para controlar e vigiar
todos os cidadãos, as delegacias de
polícia em quase toda província chinesa
têm dispositivos para monitorar
celulares e extrair dados, de acordo com
um relatório de agosto de 2018. Isso tem
se tornado muito importante para o
Estado, desde que a comunidade on-line
da China passou de um bilhão de
usuários.
- Em dezembro de 2018, um número
significativo de missionários
estrangeiros foi forçado a partir devido a
provas ou suspeitas de atividades
missionárias. Outros tiveram seus vistos
anuais simplesmente recusados ao
tentarem renová-los, sem nenhuma
explicação.

REFLEXÃO
Esteja Preparado
Se o pai de família soubesse a que hora
viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que
fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai
também vós apercebidos; porque, à hora
em que não cuidais, o Filho do homem
virá. - Mt. 24:43 e 44.
Em março de 1914, a Expedição
Imperial Britânica para a Antártica saiu
da Inglaterra sob a liderança de Ernest
Shackelton, com a intenção de cruzar o
continente gelado a partir de uma base
no Mar de Weddell, rumo a McMurdo
Sound, via Pólo Sul. Acontece que o seu
navio, o Endurance, ficou preso entre
placas de gelo. Depois de ficar à deriva
entre banquisas por cinco meses,
conseguiram escapar para a Ilha do
Elefante, no arquipélago Shetland do
Sul. De lá, Shackelton e cinco homens
navegaram 1.300 quilômetros num
barco baleeiro até à ilha Georgia do Sul,
onde obtiveram ajuda.
Três vezes Shackelton partiu para
resgatar seus homens encalhados, e
toda vez era impedido pelo mar
congelado. Em sua quarta tentativa,
entretanto, ele encontrou um estreito
canal entre as placas de gelo e por fim
alcançou-os. Ao chegar, ficou feliz por
vê-los preparados para embarcar sem
um momento de demora.
Depois que diminuiu a emoção do
resgate, Shackelton perguntou a seus
homens como foi que eles estavam
prontos para embarcar no momento em

que ele havia chegado. Contaram-lhe
que, todas as manhãs, o líder assistente
que ele havia designado enrolava o seu
saco de dormir e dizia: "Deixem suas
coisas prontas, rapazes; o patrão pode
chegar hoje.”
A segunda vinda de Cristo é muito mais
certa do que o retorno de Shackelton à
Ilha do Elefante. Pouco antes de partir
da Terra e voltar para Seu Pai, Ele
prometeu: "Voltarei" (João 14:3), sem
"talvez" ou "quem sabe".
Quando Jesus retornar, todos os
cristãos genuínos estarão prontos e
ansiosamente aguardando (I Ts. 4:16 e
1 7 ) " a b e n d i t a e s p e ra n ç a e a
manifestação da glória do nosso grande
Deus e Salvador Cristo Jesus". Tito 2:13.
Estarei eu pronto, estará você pronto
para a Sua vinda? Essa é a importante
pergunta à qual somente nós podemos
responder.
Os homens de Shackelton prepararamse todas as manhãs para o retorno de
seu líder. Uma das melhores maneiras
de preparar-nos para o retorno de
nosso Líder é estudar Sua Palavra e nela
meditar no início de cada dia.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Marcos 16
3ª feira – Lucas 01 02, 03
4ª feira – Lucas 04, 05, 06
5ª feira – Lucas 07, 08, 09
6ª feira – Lucas 10, 11, 12
Sábado – Lucas 13, 14, 15
Domingo – Lucas 16, 17, 18
Período atual:
Quadragésima quinta semana

Vivendo para o Senhor
“Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as
riquezas da glória deste mistério entre os gentios,
que é Cristo em vós, esperança da glória; a quem
anunciamos, admoestando a todo homem e
ensinando a todo homem em toda a sabedoria; para
que apresentemos todo homem perfeito em Jesus
Cristo” Cl.1 .27
1. O Espírito Santo trabalha em toda nossa estrutura
e é Ele, quem nos prepara para volta do Senhor Jesus:
“E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo
o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente
conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso
Senhor Jesus Cristo” 1Ts.5.23
2. Santificando o espírito: A nova vida debaixo da
graça, segundo o Espírito de santidade e adoção:
“Portanto, agora, nenhuma condenação há para os
que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a
carne, mas segundo o espírito. Porque a lei do Espírito
de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da
morte” Rm.8.1,2
3. A alma decide entre o bem ou o mal: “tribulação e
angústia sobre toda alma do homem que faz o mal,
primeiramente do judeu e também do grego; glória,
porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem,
primeiramente ao judeu e também ao grego; porque,

para com Deus, não há acepção de
pessoas” Rm.2.9-11
Precisamos avaliar o que é a maldade.
Se partirmos dos seguintes princípios:
somos filhos de Deus e o nome do
Senhor poderá ser comprometido com
algumas atitudes minhas. Exemplo:
andar com minhas contas em dia com
todos os homens, se for homem casado,
seja exemplo para os filhos e a esposa,
bom marido, bom pai, e seja honrado
em tudo em sua vida etc.
4. Nossa carne deverá sempre estar
submissa a uma alma bondosa e
temente, cheia de amor e compaixão e
senso de justiça.
Perguntas:
1. Você consegue separar uma atitude
sua, se ela é carnal, espiritual ou
proveniente da sua alma, que pode
estar enferma? (1 Samuel 1.10 a 15 e
Provérbios 16:17).
2. O que é pra você atitude carnal ou
espiritual? (Tiago 3.13 a 18).
3. Que tipo de pessoa você é?

MISSÕES E O MUNDO

Etiópia

Historicamente, a Etiópia sempre teve
raízes cristãs profundas. Enquanto o
islamismo também tem uma longa
história na Etiópia, que remonta à
hijrah (chegada dos muçulmanos em
Axum, no norte da Etiópia, em 615 d.C),
f o i a I g r e j a C a t ó l i c a Ro m a n a ,

introduzida no século 16, que moldou a
identidade da Etiópia em grande medida.
De fato, a Etiópia se apresenta como um
baluarte do cristianismo em comparação
com seus vizinhos islâmicos. No contexto
da "guerra global contra o terrorismo",
essa narrativa é frequentemente
empregada pelos etíopes. No entanto, a
Etiópia possui uma minoria muçulmana
muito importante.
O sufismo tem uma longa tradição, e as
redes salafistas mais conservadoras
estiveram presentes desde a década de
1930, em expansão a partir da década de
1960. Essas correntes islâmicas foram
originalmente concentradas ao longo do
lado oriental da Etiópia, mas têm
crescido em influência entre a população
etíope em todas as áreas e causado
profunda preocupação para o atual
governo.
A comunidade muçulmana,
especialmente a liderança, tornou-se
muito assertiva. Houve alegações de que
a política de marginalização deixou a
comunidade muçulmana sem qualquer
impacto político ou econômico no país
sob regimes anteriores e isso continua no
atual regime. O governo, no entanto,
refuta tais alegações.
O novo primeiro-ministro libertou todos
os líderes muçulmanos que foram presos
sob o regime do primeiro-ministro
anterior. O novo líder do país também
intermediou as duas facções da Igreja
Ortodoxa da Etiópia, fazendo com que
um líder da igreja que estava exilado
voltasse ao país.
Na Etiópia, a situação é bastante

complexa para os cristãos. O país
experimenta diferentes tipos de
perseguição que, por vezes, se
sobrepõem: i) os regulamentos
governamentais restringem a liberdade
de religião; ii) em algumas partes do
país, os muçulmanos conservadores
prejudicam aqueles que se convertem
ao cristianismo; iii) o secularismo
dificulta a vida dos cristãos no país. Um
especialista do país diz: "A proibição do
estabelecimento de serviços de
radiodifusão para fins religiosos, bem
como a proibição de atividades
religiosas dentro das instituições
educacionais restringem a liberdade de
adoração, a liberdade de ensinar e
pregar”; iv) nas áreas dominadas pela
Igreja Ortodoxa Etíope (EOC), os
cristãos que mudam de denominação
enfrentam perseguição de familiares,
comunidades e funcionários
governamentais membros da EOC.
Assim, é possível aos perseguidos
atuarem como perseguidores em um
mesmo país.
Na Etiópia, todas as comunidades
cristãs são afetadas pela perseguição,
embora algumas denominações sejam
mais afetadas do que outras. As prisões
são comuns no país, em especial de
cristãos não tradicionais que enfrentam
a perseguição mais severa, tanto do
governo quanto da EOC. Cristãos exmuçulmanos, particularmente nas
partes leste e sudeste do país, e aqueles
que deixam a EOC enfrentam atitudes
hostis de suas famílias e comunidades.
Em algumas áreas, os cristãos são
proibidos de acessar recursos da
comunidade e são condenados a viver
isolados. Em alguns lugares, multidões

atacam as igrejas. Cristãos exmuçulmanos em áreas dominadas por
ortodoxos ou muçulmanos enfrentam
enorme pressão para negar a fé. Na
região somali do país, Ogaden, 15 líderes
cristãos foram mortos em um período de
dois dias, numa onda de violência contra
cristãos que eclodiu no dia 4 de agosto de
2018. Dez igrejas também foram
incendiadas e nove vandalizadas e
saqueadas por multidões muçulmanas.
A Etiópia é um dos países mais antigos da
África. É também um dos primeiros a
aceitar e adotar o cristianismo como
religião oficial. Nas últimas décadas,
várias denominações cristãs surgiram,
fazendo com que a Igreja Ortodoxa
Etíope (EOC) perdesse a posição
exclusiva (e, portanto, o privilégio em
sua relação com o governo e a sociedade)
de única denominação cristã no país. A
nova administração sob a liderança do
Dr. Abiy Ahmed pode ajudar a
neutralizar alguns problemas que os
cristãos protestantes enfrentam,
principalmente por causa da EOC. O
período de relatório da Lista Mundial da
Perseguição 2019 (1 de novembro de
2017 a 31 de outubro de 2018), foi
provavelmente um dos mais difíceis para
os cristãos da Etiópia.
Apesar do fato de um cristão evangélico
ser agora o primeiro-ministro e de haver
esperança de mudança no país, muitos
cristãos foram atacados por grupos
islâmicos por causa da fé. Na região
somali de Ogaden, um dos nove estados
do país, mais de 20 cristãos, foram
mortos em agosto de 2018, enquanto
muitas igrejas foram saqueadas e
queimadas, sendo totalmente
destruídas.

REFLEXÃO
Pague o Mal com o Bem
Li pela primeira vez acerca de Jacob de
Shazer no jornal San Francisco
Chronicle, no final de 1945 ou início de
1946. Isso aconteceu apenas alguns
meses após a minha libertação do
campo de concentração nas Filipinas.
Shazer foi um dos participantes dos
ataques de surpresa sobre o Japão, no
dia 18 de abril de 1942. Durante o
ataque, o avião de Shazer foi atingido
por fogo antiaéreo. Ele foi forçado a
acionar o ejetor e acabou sendo
capturado. Em terra, viu dois de seus
companheiros sendo executados por
um pelotão de fuzilamento. Teve a
certeza de que seria executado também,
mas parecia que Deus tinha outros
planos para ele.
Na ocasião em que foi capturado,
Shazer era ateu, mas durante os meses
de prisão começou a ponderar e querer
descobrir por que odiava seus captores
e por que eles o odiavam. Ao buscar
respostas, procurou recordar-se do que
havia aprendido sobre o cristianismo.
Um dia, ele pediu aos guardas uma
Bíblia. Inicialmente eles riram, mas em
maio de 1944 um dos guardas jogou
uma Bíblia contra ele, dizendo que
podia ficar com ela por três semanas, no
máximo.
Conforme havia dito, três semanas
depois o guarda tomou a Bíblia de volta,
mas naquele período de tempo a vida de
Shazer mudara. Lembro-me de ter lido

no jornal sobre como ele pretendia
retornar ao Japão como missionário. A
decisão dele me influenciou a desejar ir
também para o Japão como
missionário, mas Deus tinha outros
planos. No caso de Shazer, entretanto,
isso aconteceu e ele partiu em 1948. Ao
fazê-lo, retribuiu com o bem o mal que
lhe haviam causado. Mostrou o genuíno
espírito de um cristão. “Embora eu
possa dizer com sinceridade que nunca
odiei os japoneses, não posso afirmar
que os tenha amado ativamente
e n q u a n t o e s t ive n o c a m p o d e
concentração. Com Cristo foi diferente.
Ele amou a todos com "amor eterno" (Jr.
31:3), até mesmo àqueles que O
amaldiçoaram, maltrataram e
crucificaram (Lc. 23:34). Sua vida e
morte são um exemplo vivo de como
devemos portar-nos em relação com
aqueles que nos maltratam (Mt. 5:44).”
"Tende em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus." Fp.
2:5.

ANIVERSÁRIOS
04/jul - Orlando Neto
06/jul - Nicole Tavares
12/jul - Marta Machado
13/jul - Bárbara Cardoso
18/jul - Samara Pinheiro
20/jul - Nilo de Oliveira
21/jul - Cristiano Jordão
22/jul - Raphael Donato
23/jul - Marli Lacerda
24/jul - Januária Garcia
28/jul - Amanda Santos
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Lucas 19, 20, 21
3ª feira – Lucas 22, 23, 24
4ª feira – João 01, 02, 03
5ª feira – João 04, 05, 06
6ª feira – João 07, 08, 09
Sábado – João 10, 11, 12
Domingo – João 13, 14, 15
Período atual:
Quadragésima sexta semana

Somos um com Jesus
“Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo
seu muito amor com que nos amou, estando nós
ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou
juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e nos
ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar
nos lugares celestiais, em Cristo Jesus; para mostrar
nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua
graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo
Jesus.” Ef. 2. 4 ao 7
Amados, o Senhor é riquíssimo em misericórdia, pois
Ele enviou Jesus para entrar em nossas misérias e
nos livrar das maldições que seriam eternas.
Jesus é a fonte da Graça de Deus; foi Nele que todos os
planos de Deus se tornaram possíveis, pois sua vida
pura, imaculada, sem falhas e defeitos nos redimiu.
Foi através desta Graça que o Espírito Santo veio até
nós, para que tivéssemos a capacidade para vencer o
pecado. Somente através do Espírito Santo, da
palavra de Deus e de uma vida de oração, é que temos
a possibilidade de vencer todo o pecado que nos
rodeia.
Quando somos um com Jesus?
1.Quando crucificamos com Ele nossa carne.

2.Quando sepultamos o nosso passado.
3.Q u a n d o v ive m o s o p o d e r d a
ressurreição.
4.Quando passamos a viver para a
Glória de Deus - pois o foco da nossa
vida deve ser glorificar ao Senhor o
tempo todo.
Perguntas:
1.Você já assumiu em seu coração que
está em Cristo e que este mundo não faz
mais parte da sua vida? (Gálatas 5:24)
2.Você tem vivido uma vida segundo os
princípios de Jesus, ou tem seguido o
seu próprio raciocínio, conceito e
julgamento? (Romanos 8. 1 ao 6)
3.Você sente a salvação fluir em sua
vida? (Salmos 51, 10 ao 12)
Ajudem nas campanhas dos agasalhos,
cobertores e alimentos!

MISSÕES E O MUNDO
O Tajiquistão continua a depender da
Rússia, tanto do ponto de vista
e c o n ô m i c o c o m o m i l i t a r. S e m
assistência russa, o Tajiquistão é
vulnerável às invasões do Afeganistão.
Se não houvesse a opção de se mudar
para a Rússia como trabalhadores
migrantes, muitas famílias tajiques
teriam pouquíssimo dinheiro para
viver. Como em outros países da Ásia
Central, o governo do Tajiquistão
assume cada vez mais um caráter
ditatorial. Toda oposição política de
verdade foi banida e o presidente
conseguiu estabelecer algo como uma

dinastia. O governo tajique, sob o
presidente Emomali Rahmon, aumentou
o nível de vigilância das comunidades
religiosas e estreitou a liberdade
religiosa pela legislação. Por isso, o
número de incidentes violentos
aumentou bastante.
A partir de 2011, o Tajiquistão começou
a introduzir grandes restrições à
liberdade de religião. Em agosto de 2011,
foi implementada uma nova lei que
proíbe as pessoas com menos de 18 anos
de participarem de atividades religiosas
públicas. Esse é um grande problema
para as igrejas, já que mais de 50% de
todos os cristãos estão nessa categoria.
Outra lei, que data de julho de 2012,
proíbe os cidadãos tajiques de irem para
o exterior para receber educação
religiosa, pregar, ensinar ou estabelecer
vínculos com organizações religiosas
estrangeiras.
Em janeiro de 2016, a constituição do
país foi alterada para que o presidente
Emomali Rahmon pudesse estabelecer
uma dinastia presidencial. Assim,
Rahmon, um ex-chefe de fazendas
cooperativas, de 64 anos, e que governa o
Tajiquistão desde 1992, poderia se
candidatar à reeleição por um período
indeterminado. Durante o ano de 2015, a
polícia do Tajiquistão raspou as barbas
de quase 13 mil homens, fechou mais de
160 lojas que vendiam utensílios
muçulmanos tradicionais e convenceu
mais de 1.700 mulheres a parar de usar
cachecol na tentativa de lutar contra
"influências estrangeiras".
Ao menos uma igreja doméstica foi
revistada pelas autoridades no período

de apuração da Lista Mundial da
Perseguição 2019 (1 de novembro de
2017 a 31 de outubro de 2018). Com
certeza, houve mais incidentes, mas
muitos não são notificados. Ao menos
10 cristãos foram detidos pela polícia
por breve período por distribuir
literatura. Estima-se que 17 cristãos
foram atacados e agredidos. Quinze
cristãs ex-muçulmanas tiveram que
fugir de casa por causa de maridos e
familiares muçulmanos ou para se
esconder da polícia, mas nenhum
cristão foi obrigado a fugir do país.
Nã o sã o permit ida s a t ivida des
religiosas fora das instituições estatais.
A pressã o da s a utorida des foi
intensificada desde 2015. Houve mais
invasões a cultos, e cristãos foram
interrogados. É muito comum que os
membros de qualquer igreja
protestante sejam considerados
seguidores de uma seita alienígena com
apenas um objetivo, ou seja, espiar e
destruir o sistema político atual. Nessa
perspectiva, eles precisam não apenas
ser controlados, mas, se necessário, até
mesmo erradicados. Outra área de
repressão envolve educação religiosa,
independentemente da religião.
O Tajiquistão é o país da Ásia Central
com a maior porcentagem de
muçulmanos. De acordo com o World
Christian Database (WCD) a população
muçulmana é predominantemente
sunita. No entanto, seria errado chamar
o Tajiquistão de um país muçulmano.
Setenta anos de ateísmo durante a era
soviética deixaram uma influência
profunda e o governo (os herdeiros de
soviéticos ateus) é firmemente secular e

mantém o islamismo sob controle
rigoroso. O Tajiquistão é a única exrepública soviética com uma religião
oficial. A população apenas segue a
cultura islâmica ao invés de
ensinamentos islâmicos rigorosos. No
entanto, o Tajiquistão teve experiência
com grupos islâmicos radicais como o
Movimento Islâmico do Uzbequistão
(IMU) e o Hizb-ut-Tahrir. Centenas de
tajiques se juntaram a esses grupos,
além de sair para lutar pelo Estado
Islâmico na Síria e no Iraque.
De acordo com o WCD, a segunda maior
categoria religiosa no Tajiquistão é não
religiosa/ateia. Eles vivem
principalmente na capital e outras
grandes cidades. Esse é o resultado de 70
anos de ateísmo forçado pelo governo da
União Soviética, entre 1917 e 1991.
Os cristãos são um grupo muito
pequeno. A maioria (72,51%) deles são
ortodoxos russos (ou seja, russos
étnicos) e 25,88% pertencem a
comunidades cristãs não tradicionais.
Como em muitos outros países da Ásia
Central, o número de cristãos está
diminuindo devido à emigração de
russos. O aumento do número de
convertidos para o cristianismo, que são
cerca de 3 mil, não equilibra essa
equação. Eles experimentam grande
pressão da família, dos amigos e da
comunidade local para retornar à fé de
seus antepassados, acreditando que um
verdadeiro tajique só pode ser
muçulmano.
Um dos principais problemas para os
cristãos perseguidos no Tajiquistão (e
nos outros países da Ásia Central) é o

fato de que há pouca cooperação e
m u i t a d iv i s ã o e n t re a s vá r i a s
denominações. Infelizmente, há poucas
exceções a isso.
A maior parte da perseguição aos
cristãos no Tajiquistão provém de
funcionários do governo em vários
níveis que vão desde o governo central
do país, que impõe legislação restritiva
às autoridades locais e à polícia, que
proíbem reuniões religiosas, prendem
os cristãos e confiscam materiais
religiosos. Outra fonte de perseguição
vem do islamismo (família, amigos,
comunidade e imãs locais) que se
opõem aos cristãos que evangelizam
entre os muçulmanos.

pessoas - mesmo em elevadas posições.
Mas nem todas as árvores que caem
durante uma tormenta, vêm abaixo
porque estão podres por dentro. No
campo de concentração Holmes havia
um pinheiro perfeitamente saudável.
Certa noite, durante um terrível tufão,
ele foi arrancado pela raiz e jogado por
cima da oficina do presídio. Foi cair do
outro lado, sem ter tocado o teto da
oficina. Enquanto inspecionava a área
próxima, descobri que aquela não fora a
única árvore derrubada. Numa região
mais alta da montanha, onde os ventos
tinham sido ainda mais fortes, muitas
outras árvores haviam sido arrancadas
pela tormenta.

REFLEXÃO
Os perigos dos cargos elevados
Mas, havendo-se já fortificado, exaltouse o seu coração para a sua própria
ruína, e cometeu transgressões contra o
Senhor, seu Deus, porque entrou no
templo do Senhor para queimar
incenso no altar do incenso. 2Cr. 26:16.
Quando nossa família morava no Estado
de Maryland, havia muitos carvalhos
nos terrenos vizinhos. Certa manhã,
depois de um temporal muito forte com
raios, encontramos um gigantesco
carvalho que havia sido derrubado pelo
vento. Bloqueava nosso caminho para o
trabalho e tivemos de fazer um desvio.
Olhando para aquela árvore, pudemos
ver que, apesar de sua majestosa
aparência, ela estava podre por dentro.
O que era verdade acerca do carvalho é
freqüentemente verdade acerca de

Não é surpreendente descobrir essa
verdade no mundo natural. Mas às
vezes nos esquecemos de que o mesmo
acontece igualmente nos domínios
espirituais. No vale da humilhação,
onde os homens dependem de Deus
para serem ensinados e guiados em
cada passo, há relativa segurança. Mas
os homens que se plantam, por assim
dizer, num elevado pináculo, e que, por
causa de sua posição, presumem
possuir grande sabedoria - esses estão
no mais grave perigo. A não ser que tais
homens façam de Deus sua confiança,
seguramente cairão.
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O que a igreja é?

“Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus
vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de
anjos, à universal assembleia e igreja dos
primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus,
o Juiz de todos, e aos espíritos dos justos
aperfeiçoados; e a Jesus, o Mediador de uma nova
aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do
que o de Abel.” - Hb. 12. 22 ao 24
Amados discípulos, existem duas cidades de
Jerusalém: a terrena e a celestial; a terrena está
situada em Israel, e a celestial, como diz a Bíblia, no
céu. Temos muitas informações sobre o texto acima,
mas no momento vamos abordar alguns pontos
importantes.
Pontos importantes sobre a igreja:

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

1. Somos templos de Deus, não podemos nos
relacionar com o diabo e nem com suas obras. “E que
concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o
fiel com o infiel?E que consenso tem o templo de Deus
com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus
vivente, como Deus disse: Neles habitarei e entre eles
andarei; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.”
- 2Co. 6. 15 e 16

2. Somos morada. “Não sabeis vós que
sois o templo de Deus e que o Espírito de
Deus habita em vós?” - 1Co.3.16
3. Somos família de Deus. “Por causa
disso, me ponho de joelhos perante o Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual
toda a família nos céus e na terra toma o
nome, para que, segundo as riquezas da
sua glória, vos conceda que sejais
corroborados com poder pelo seu
Espírito no homem interior.” - Ef. 3. 14 ao
16
4. Somos um corpo para viver em
harmonia. “E sujeitou todas as coisas a
seus pés e, sobre todas as coisas, o
constituiu como cabeça da igreja, que é o
seu corpo, a plenitude daquele que
cumpre tudo em todos.” - Ef. 1. 22 e 23
5. Somos a luz de Deus para os homens.
“O mistério das sete estrelas, que viste na
minha destra, e dos sete castiçais de ouro.
As sete estrelas são os anjos das sete
igrejas, e os sete castiçais, que viste, são
as sete igrejas.” Ap.1.20
6. Somos uma videira para produzir
frutos. “Eu sou a videira, vós, as varas;
quem está em mim, e eu nele, este dá
muito fruto, porque sem mim nada
podereis fazer.” - Jo.15.5
Perguntas:
1. Como templo de Deus, você tem
contaminado seu interior?
2. Você interage como família na casa do
Senhor, ou para você a Igreja é só um
ambiente social?
3. Você vive em harmonia na casa do
Senhor?

MISSÕES E O MUNDO
Com um total de 62 pontos, a Indonésia
se classificou em 30º na Lista Mundial da
Perseguição 2019, com aumento de 6
pontos comparado ao ano anterior. Esse
crescimento em pontos é parte de uma
tendência dos últimos anos. A pressão
aos cristãos se tornou mais forte em
todas as esferas da vida e para todos os
tipos de cristão. Mas no período de
análise para a Lista deste ano (1 de
novembro de 2017 a 31 de outubro de
2018), a pontuação de violência quase
dobrou: os bombardeios contra três
igrejas em Surabaia mostraram que os
grupos radicais não apenas falam – mas
começaram a agir. Os bombardeios
representam o maior ataque radical
islâmico desde os ataques de Bali, em
outubro de 2005, e o maior ataque contra
cristãos desde 2000. Em maio de 2018,
uma família suicida matou 11 cristãos e
deixou muitos outros com ferimentos
graves.
Os agressores foram motivados pela
ideologia do Estado Islâmico (EI),
ilustrando a tendência preocupante da
radicalização. Mais ataques a bomba
ocorreram, mas não visavam minorias
religiosas. Mesmo assim, isso se
acrescenta a uma imagem de crescente
volatilidade e insegurança, afetando
particularmente as minorias religiosas,
como os cristãos. A explosão da violência
em maio de 2017 por militantes
islâmicos na vizinha Filipinas, apoiada
por combatentes indonésios, alertou as
autoridades da Indonésia, Malásia e
Singapura. Eles anunciaram patrulhas
navais conjuntas para combater os
movimentos dos radicais. Em médio
prazo, isso não será suficiente para

preservar a forma comparativamente
mais tolerante do islamismo da
Indonésia.
Pesquisas recentes mostram que
sentimentos intolerantes e até atitudes
violentas contra as minorias religiosas
estão aumentando, particularmente
quando se trata de construir locais de
culto. Um estudo de 2016, conduzido
pelo Ministério Religioso, confirmou
que o conflito religioso na Indonésia
está aumentando, embora ainda seja
considerado "moderado" em
intensidade. Uma pesquisa realizada
pelo Instituto Indonésio de Ciências
(LIPI) e o Centro para a Vida Religiosa
mostra que a Indonésia ainda é
tolerante. Entretanto, isso parece
mudar na geração mais jovem. Um
estudo publicado em maio de 2018
mostrou que entre alunos de ensino
médio e universitários, 39% foram
expostos e receptivos a ideias do
islamismo radical.
H á u m a m u d a n ç a d e m o g rá f i c a
significativa causada pela migração e
conversão para o islã. Embora o governo
tenha parado a política oficial de apoiar
os cidadãos para passar de Java
superlotada para as províncias
orientais, o que, no caso de Celebes e
Papua, mantém em parte as maiorias
cristãs, o movimento continua. Além
disso, os missionários muçulmanos são
ativos entre pessoas tribais em Papua e
em outros lugares.
Parte da atual desunião na igreja é
causada pelo medo. As igrejas
principais temem aceitar abertamente
os cristãos ex-muçulmanos em suas

congregações, embora as igrejas nas
cidades tenham muito mais liberdade
para fazer isso do que as igrejas nas áreas
rurais.
Durante 2018, o antigo governador
cristão de Jacarta continuou na prisão,
depois de ser sentenciado a dois anos de
prisão em 9 de maio de 2017. O suposto
caso de blasfêmia ocorreu durante um
discurso em setembro de 2016. A
previsão é que ele seja liberado antes por
bom comportamento, em 24 de janeiro
de 2019.
Houve vários relatórios de diferentes
partes do país onde os convertidos ao
cristianismo foram impedidos de sair de
casa por suas famílias e tiveram o celular
confiscado. A maioria está isolada por
várias semanas e pode ser expulsa de sua
casa, uma vez que a conversão seja um
fato.
Os filhos de cristãos enfrentam o
isolamento e abuso verbal, com
frequência. Em algumas regiões, as
famílias muçulmanas proíbem seus
filhos de brincar com amigos cristãos.
Eles são chamados de infiéis e, às vezes,
são ridicularizados por professores
religiosos islâmicos e precisam sentar-se
na última fila da sala de aula da escola.
Em maio de 2018, uma corte distrital em
Tangerang sentenciou um pastor exmuçulmano a quatro anos de prisão e
uma multa porque ele
“intencionalmente espalhou
informações com intenção de incitar
ódio contra um indivíduo, grupo ou
sociedade baseado em religião”, quando
compartilhou o evangelho com um
motorista de táxi.

REFLEXÃO
“Salva-me, ó Deus, porque as águas me
sobem até à alma. Estou nas
profundezas das águas, e a corrente me
submerge. Estou cansado de clamar” Sl.
69:1-3.
Nunca me esquecerei do dia 13 de
janeiro de 1982. Naquela época, nossa
família morava em Beltsville, Estado de
Maryland. Já fazia horas que estava
nevando, quando ligamos a televisão
para saber a previsão do tempo para a
região de Washington. De repente, a
previsão meteorológica foi
interrompida pela assustadora notícia
de que um avião de passageiros da Air
Florida havia caído no rio Potomac, logo
após a decolagem do Aeroporto
Nacional de Washington. Não chegamos
a ver o que aconteceu depois, mas
ficamos sabendo mais tarde.

um. Simplesmente aconteceu que eu
estava lá. Já estava lá por um bom
tempo, mas ninguém entrava na água.
Isso é algo que nunca pensei em fazer,
mas ao olhar para trás, acho que o fiz
justamente por não ter pensado.
Alguém precisava entrar na água, e
aconteceu que fui eu.”

Larry Skutnick, um homem de 28 anos
de idade, observava as pessoas que num
helicóptero tentavam resgatar a
aeromoça Prescilla Tirado, que se
debatia na água, em perigo de afogar-se.
Por duas vezes ela deixara escapar a
corda que lhe haviam lançado. Vendo
que as forças dela estavam no fim,
Skutnick tirou sua jaqueta e as botas,
saltou para dentro da água gelada e
nadou quase trinta metros até alcançála e arrastá-la para um lugar seguro.

O salmista, debatendo-se no mar da
vida, sentiu a coragem falhar e clamou a
Deus por socorro. Aquele que observa a
queda de um pardal, ouviu o clamor. Ele
é tocado por nossas tristezas, e até
mesmo a expressão delas Lhe comove o
grande coração de infinito amor. Não há
em nossa vida nenhum capítulo
demasiado obscuro para que o possa
ler; perplexidade alguma por demais
intrincada para que a possa resolver.
Não é nenhuma surpresa, portanto, que
Davi tenha concluído o salmo com uma
nota triunfante. "Louvarei com cânticos
o nome de Deus, exaltá-Lo-ei com ações
de graça." V. 30.

Após o resgate, a mídia perguntou a
Skutnick o que o havia motivado a
arriscar a própria vida para salvar
aquela moça. Skutnick respondeu
modestamente: "Poderia ser qualquer

A que Deus maravilhoso servimos! Com
freqüência, Ele salva pecadores em
perigo de vida, usando-nos como
instrumento para Lhe cumprir os
propósitos.
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Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
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ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Atos 16, 17, 18
3ª feira – Atos 19, 20, 21
4ª feira – Atos 22, 23, 24
5ª feira – Atos 25, 26
6ª feira – Atos 27, 28
Sábado – Romanos 01, 02, 03
Domingo – Romanos 04, 05, 06
Período atual:
Quadragésima oitava semana

O caminho que o justo deve seguir
Salmo 37 - Salmo de Davi.
Este salmo não é uma oração, mas uma série de
expressões ou instruções em forma de provérbios a
respeito da sabedoria segundo os princípios de Deus.
Seu tema é concernente à atitude do crente ante o
aparente sucesso dos ímpios e das tribulações dos
justos (Sl 49; 73).
Ensina que os ímpios serão por fim abatidos e
perderão tudo que conseguiram na terra, enquanto
os justos que permanecerem leais a Deus, gozarão da
sua presença, ajuda e direção na terra, além de
herdarem a salvação e o céu. Segundo o NT, a herança
do crente é o novo céu e... Nova terra (ver Ap 21.1).
Sl.37.1 - Não te indignes por causa dos malfeitores,
nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade.
Amados, somos servos do Senhor, e o que foi
estabelecido no mundo como meta, não pode ser
estabelecido como meta para nós, pois apesar de
estarmos no mundo, não somos do mundo. O
formato de vida que o mundo vive, não é o formato de
vida que Deus planejou para seus filhos;
independente de termos ou não sucesso financeiro, o
nosso sucesso está em levar uma vida na presença de
Deus, mesmo que não sejamos bem sucedidos

segundo os critérios do mundo.
A inveja não é um caminho a seguir,
muito menos ter inveja do sucesso do
ímpio, pois tudo neste mundo passa,
mas os que confiam no Senhor
permanecerão para sempre.
Sl.37.2 - Porque cedo serão ceifados
como a erva e murcharão como a
verdura.
Tudo neste mundo é rápido e
passageiro: um dia passei numa
quitanda e vi o alface muito bonito, mas
como minha carteira estava em casa, já
era tarde e a quitanda estava fechando,
no dia seguinte bem cedo fui buscar o
meu alface, aproveitando que tinha de
levar as crianças para a escola logo
cedo. Entretanto, quando olhei para o
alface, ele estava tão murcho que não
valia mais a pena comprar. E assim
acontece com o sucesso dos ímpios.
Sl.37.3 - Confia no SENHOR e faze o bem;
habitarás na terra e, verdadeiramente,
serás alimentado.
O sucesso que vem do Senhor tem
preço, e o preço é um coração limpo,
sem ressentimentos, sem ódio, ou
malicia, violência e falcatruas, pois tudo
que vem do Senhor, quando chega te faz
“bem”, porque não vem carregado de
culpas ou remorsos, já que é fruto da
justiça e da graça de Deus.
Perguntas:
1.Você é atacado por sentimentos de
inveja? (Provérbios 14:30)
2.Quando você vê o sucesso de uma

pessoa, o que você pensa? Que é fruto de
uma vida digna, ou que foi conseguido
através de meios escusos? (Provérbios
23:17)
3.Você acha que Deus está vendo tudo e
fará justiça? (Provérbios 24:19 ao 21)

MISSÕES E O MUNDO
A sociedade jordaniana está cada vez
mais polarizada. Essa polarização está
encorajando os liberais e os cristãos a se
manifestarem contra os
desenvolvimentos islâmicos radicais no
país, que tiveram sérias consequências. O
assassinato extrajudicial de um
proeminente autor ateu mostra como a
liberdade de expressão está sendo
suprimida por islâmicos radicais. Isso
está levando a uma crescente pressão
sobre os cristãos e outros cujos pontos de
vista não estão em consonância com o
islamismo radical.
A opressão islâmica é um dos principais
tipos de perseguição na Jordânia, mas
funciona principalmente através de
ações não violentas. O governo impõe
mais valores e leis islâmicas à sociedade,
embora ainda promovam a tolerância e a
convivência pacífica de outras religiões.
Em termos de vida pessoal, os
convertidos do islamismo para o
cristianismo enfrentam a maior
perseguição. Suas famílias e comunidade
podem rejeitá-los, ou mesmo cometer
alguma violência contra eles. Todos os
cristãos na Jordânia podem estar sujeitos
à vigilância do governo. A opressão
islâmica também funciona através de
ações violentas realizadas por
extremistas islâmicos. Ela costuma ser
muito mais severa que qualquer outra

forma de opressão. Mais e mais
jordanianos estão sendo radicalizados
pela ideologia do Estado Islâmico, o que
põe os cristãos em grande risco.
Em junho de 2018, a ONU estimava que
havia mais de 666.500 refugiados da
Síria e quase 67 mil do Iraque
registrados no país. A Jordânia abriga,
portanto, o segundo maior número de
refugiados por mil habitantes do
mundo. Devido à presença de várias
nacionalidades, há uma confusão sobre
a identidade nacional de um cidadão.
Além disso, o alto número de refugiados
leva à pressão econômica, política e
religiosa e é um fator potencialmente
desestabilizador.
Várias denominações reconhecidas,
como católicos romanos, ortodoxos e
anglicanos, têm tribunais religiosos
(escritórios administrativos que
regulam questões como status pessoal,
religião, casamento, divórcio, custódia e
herança). Outras igrejas que são
registradas como sociedades e
fundaram seu próprio sínodo, incluindo
um conselho conjunto, também têm
como objetivo estabelecer tribunais
religiosos. Contudo, estas enfrentaram
a resistência das comunidades cristãs
históricas e do governo.
Há também cristãos que servem no
governo jordaniano. Nas eleições para a
Câmara da Jordânia em setembro de
2016 foram eleitos nove cristãos (a cota
mínima garantida para a comunidade
cristã como minoria religiosa).
Em geral, a comunidade cristã elogia a
família real da Jordânia por promover

um espírito de tolerância e convivência
pacífica. No entanto, os cristãos
enfrentam restrições e
acompanhamento do governo para
manter as autoridades informadas sobre
qualquer conversão de muçulmanos ou
pregações e retóricas cristãs que
ameaçariam a estabilidade social ou
política.

REFLEXÃO

O que é o amor?
Numa sala de aula havia 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 aprisionála.
Vi também o passarinho caído entre as
folhas, mas ao subir na árvore notei o
olhar triste de sua mãe e preferi
devolvê-lo ao ninho.
Portanto professora, trago comigo o
perfume da flor, a sensação de liberdade
da borboleta e a gratidão que senti nos
olhos da mãe do passarinho. Como
posso mostrar o que trouxe?
A professora agradeceu a criança e lhe
deu nota máxima, pois ela fora a única
que percebera que só podemos trazer o
amor no coração e não em nada físico.
Nós, homens e mulheres somos como
aquelas crianças temos que levar
vantagem em tudo, não importa a dor
que ou a quem causamos, sejam nos
negócios, no super mercado, com um
vizinho, no trânsito, buscamos sempre
a nota máxima da esperteza e do auto
reconhecimento: "eu fiz, eu aconteci, eu,
eu, eu..."
Lembre-se que Deus lhe deu o mais
puro dos sentimentos e o mais nobre de
todos os dons, tire a nota máxima na
escola da vida, aos olhos dEle. Jesus um
dia falou: "em verdade vos digo que
quem não receber o reino de Deus como
criança, de maneira nenhuma entrará
nele" (Mc 10:15)
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
Rua Duarte da Costa 374,
bairro Guarani, Cabo Frio RJ

O caminho que o justo deve seguir
Salmo 37 - Salmo de Davi
Sl.37.4 - Deleita-te também no SENHOR, e ele te
concederá o que deseja o teu coração.
Deleitar-se no Senhor é desejar fruir da intimidade
da Sua presença e apreciar a veracidade e a justiça da
Sua Palavra (Jó 22.26 e Is 58.14).

www.amaivos.org
amaivos_cfrj@msn.com
(22) 2648-4909

Àqueles que se deleitam no Senhor, Deus atende o
desejo de seus corações.

Twitter:
@AmaivosCaboFrio

1) Deus atenderá o anseio do coração do crente, se tal
desejo estiver em conformidade com a Sua vontade
(Jo 15.7).

Instagram:
@ComunidadeAmaivos
Facebook:
/ComunidadeAmaivos

2) Quando nos comprazemos em Deus e na sua
vontade, o próprio Deus põe em nosso coração
desejos que Ele se propõe a cumprir (Fp 2.13).

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Romanos 07, 08, 09
3ª feira – Romanos 10, 11, 12
4ª feira – Romanos 13, 14
5ª Romanos – Romanos 15, 16
6ª feira – 1 Corintios 01, 02, 03
Sábado – 1 Corintios 04, 05, 06
Domingo – 1 Corintios 07, 08, 09
Período atual:
Quadragésima nona semana

Sl.37.5 - Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia
nele, e ele tudo fará.
A proposta deste texto é semelhante a de um
paraquedista, que salta de avião a mais de mil pés de
altura e deposita sua confiança num pedaço de tecido
preso em cordas nas suas costas - mas ele só saberá
se o paraquedas irá funcionar se ele saltar.

Mas é importante saber que algumas
vezes os paraquedas podem falhar;
entretanto, o Senhor jamais falhará!
Sl.37.6 - E ele fará sobressair a tua
justiça como a luz; e o teu juízo, como o
meio-dia.
Os justos, quando aflitos pelos pecados
do mundo, têm aqui as seguintes
promessas:
1) Respostas às suas orações.
2) Vindicação dos seus justos padrões.
3) Uma herança celestial.
4) O auxílio potente do Senhor.
5) A direção, proteção e presença do
Senhor.

considerado justo quando entregou seu
filho a Deus? O que você já entregou ao
Senhor, para ser visto como "Justo"? Sua
vida, completamente? Ou você carrega
coisas que desagradam ao Senhor? Você
entrega seus dízimos e ofertas sabendo
que Ele cuidará do resto? (Salmos 125).

ANIVERSÁRIOS
01/ago - Wildo Franklin
06/ago - Nicolas Tavares
09/ago - Acelina de Almeida
09/ago - Ubirajara da Silva Neves
10/ago - Iago Barbosa
21/ago - Mauro Siqueira
21/ago - Vanilda Ribeiro
23/ago - Edmilson Moura
29/ago - Natália Garcia
30/ago - Lara Alves

6) A salvação.

MISSÕES E O MUNDO

Atenção! Algumas pessoas acham
bonito e charmoso dizer "Eu não confio
em ninguém”, mas essa mentalidade é
carnal e mundana, pois como
poderemos acreditar em Deus, que não
vemos, e duvidar de quem estamos
vendo? Realmente não temos que sair
por aí confiando em todo mundo, mas
precisamos aprender a confiar nas
pessoas que amamos e com quem
fizemos aliança: familiares e amigos.

Com pontuação de 64 pontos, o Nepal
alcançou a 32ª posição na Lista Mundial
da Perseguição 2019. Essa pontuação é a
mesma de 2018, quando estava na
posição 25. O Nepal é um país pobre, sem
litoral e encurralado entre a Índia e a
China. Sua política está dividida. Apesar
de todos os problemas, no entanto, o
Nepal está progredindo: a economia está
melhor, a forte pobreza diminui pouco a
pouco, e o cristianismo está crescendo
rapidamente. Os hindus radicais estão
preocupados com isso, porque a maioria
dos convertidos ao cristianismo são exhindus. No entanto, o número de
incidentes violentos relatados contra
cristãos no Nepal é relativamente baixo
quando comparado ao da Índia. No
período de análise da Lista Mundial da

1.Você tem dificuldade para confiar nas
pessoas com quem você tem aliança? (2
Timóteo 2:2)
2.Você é confiável? (2 Coríntios 10:7)
3.Vo c ê s a b i a q u e A b r a ã o f o i

Perseguição 2019 (1 de novembro de
2017 e 31 de outubro de 2018),
houveram ameaças, prisões, violência
física, casas e igrejas foram danificadas
e cristãos estrangeiros expulsos.
A perseguição decorre principalmente
de radicais hindus, com tensões étnicas
aumentando a pressão no pano de
fundo. Houve também um aumento no
número de incidentes violentos no
período de análise da Lista deste ano.
Os nacionalistas hindus opõem-se à
ideia do secularismo, que no contexto
do sul da Ásia significa simplesmente
pluralismo e tratamento igual a todas as
religiões. No entanto, no início de
setembro de 2015, o parlamento do
N e p a l vo t o u p a r a m a n t e r s u a
identidade como uma nação secular em
uma nova constituição, depois de anos
de debate. Como reação, radicais hindus
bombardearam três igrejas.
Banidos do cenário político do Himalaia
até 10 anos atrás, os cristãos são agora
uma força política crescente, sendo os
escolhidos como representantes de
algumas unidades locais na primeira
fase das eleições realizadas em 14 de
maio de 2017. A maior parte da
perseguição no Nepal vem de grupos
radicais hindus que querem
transformar o Nepal em um Estado
hinduísta novamente. Esses grupos têm
estreitas ligações com grupos hindus da
vizinha Índia. A perseguição não
costumava vir por parte do governo,
mas desde 2015 uma nova constituição
foi adotada, limitando a liberdade de
religião. Em 8 de agosto de 2017, o
parlamento nepalês também aprovou a
legislação anticonversão, que foi

assinada pelo presidente em 16 de
outubro de 2017. Esse foi outro sinal da
piora da situação para os cristãos.
De acordo com o World Christian
Database (WCD), a maior religião do país
é o hinduísmo. O hinduísmo dominou o
Nepal há séculos (começou a se
desenvolver entre 500 e 300 a.C.) e foi a
religião do Estado até o país se tornar
uma república secular em maio de 2008.
Estimulados pelo sucesso de seus
homólogos na vizinha Índia, os radicais
hinduístas fizeram campanha para o
retorno do hinduísmo como religião
oficial. Assim como na Índia, suas
atividades foram violentas. No Nepal, no
entanto, eles não conseguiram alcançar
seus objetivos. Pelo menos, até o
momento. A segunda maior religião é
descrita pelo WCD como religiões
étnicas. Essas são as religiões tribais
tradicionais, que são anteriores à
chegada do hinduísmo e do budismo no
Nepal. O budismo vem logo após as
religiões étnicas. Ele originou-se na Índia
antiga em algum momento entre os
séculos 6 e 4 a.C., de onde se espalhou
por grande parte da Ásia. O islamismo e o
cristianismo estão empatados. O
cristianismo no Nepal está em ascensão
desde que o governo adotou a
democracia secular em 2008.
Missionários cristãos haviam sido
proibidos de entrar no país antes que a
monarquia absoluta chegasse ao fim.
Hoje, o país abriga mais de 8 mil igrejas e
mais de um milhão de convertidos.
Grupos minoritários como os dalits e os
kirats têm sido particularmente atraídos
pelo cristianismo. De acordo com a
Federação Nacional dos Cristãos no
Nepal, os dalits compõem 60% de todos

os cristãos no país. Os cristãos
experimentam a perseguição dos
hindus radicais de várias maneiras: as
autoridades locais e nacionais impõem
restrições legais; sacerdotes hindus
locais e movimentos radicais hindus
realizam ataques físicos contra
cristãos; a comunidade local
geralmente forma um ambiente hostil
nas aldeias.
Todas as comunidades cristãs no Nepal
enfrentam alguma forma de
perseguição, mas em diferentes níveis
de intensidade. Igrejas católicas
romanas e igrejas onde os estrangeiros
se reúnem experimentam os menores
p ro b l e m a s . O s c o nve r t i d o s d o
hinduísmo são os mais perseguidos já
que são considerados traidores da fé
dos antepassados. Igrejas de ex-hindus
e protestantes estão particularmente
sob pressão de familiares, amigos,
comunidades e autoridades locais. De
vez em quando, os radicais hindus
aproveitam a instabilidade política em
curso, atacando os cristãos. Na maioria
das vezes, eles não são punidos.

a partir de velhos canhões. Gravadas em
espanhol, estão estas memoráveis
palavras: "Será mais fácil que estas
montanhas se desfaçam em pó, do que
argentinos e chilenos quebrarem o
concerto de paz firmado aos pés de
Cristo, o Redentor."
Desde a década de 1840, os povos
desses dois países tinham estado em
conflito por causa de suas fronteiras.
Em 1900, quando uma das contendas
estava no auge, alguns cidadãos
imploraram para que seus líderes
pedissem que o rei Eduardo VII, da
Inglaterra, fosse o mediador do conflito.
Ambos os governos concordaram, e
como resultado o Chile e a Argentina
assinaram um tratado encerrando a
disputa no dia 28 de maio de 1903.

REFLEXÃO
A Paz que Cristo dá
Eu estou lhes deixando um presente - a
paz de espírito! E a paz que Eu dou não é
passageira como a paz que o mundo dá.
Portanto, não se aflijam nem tenham
medo. João 14:27
Nas alturas das montanhas dos Andes,
na América do Sul, há uma estátua de
bronze representando a Cristo. Sua
base é de granito. A imagem foi fundida

Durante os festejos que se seguiram, a
Sra. Costa, uma distinta dama
argentina, concebeu a idéia de um
monumento comemorativo do tratado
e sugeriu que os canhões usados na
guerra fossem derretidos e moldados
na imagem de Cristo, o Príncipe da Paz.
Na cerimônia de inauguração, a estátua
foi apresentada ao mundo como um
testemunho do desejo que os cidadãos
de ambos os países tinham pela paz.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – 1 Corintios 10, 11, 12
3ª feira – 1 Corintios 13, 14
4ª feira – 1 Corintios 15, 16
5ª feira– 2 Corintios 01, 02, 03
6ª feira – 2 Corintios 04, 05, 06
Sábado – 2 Corintios 07, 08, 09
Domingo – 2 Corintios 10, 11, 12, 13
Período atual:
Quadragésima décima semana

O caminho que o justo deve seguir (continuação)
Salmo 37 - Salmo de Davi
“Descansa no SENHOR e espera Nele; não te indignes
por causa daquele que prospera em seu caminho, por
causa do homem que executa astutos intentos.”
Sl.37.7
Este salmo revela como deve proceder o justo
quando o ímpio prospera, apesar da sua conduta
perversa e imoral. Devemos perseverar firmemente
na fé enquanto esperamos que Deus faça justiça e nos
desagrave.
Pois é o Senhor que deve continuar no controle de
tudo e não podemos fazer justiça com as próprias
mãos. O Senhor sabe a hora de agir, Ele não age por
emoção como nós, mas por justiça. Veja esses textos:
“Não tenham inveja do homem violento, nem
escolhas nenhum de seus caminhos.” Pv. 3.31
“Não tenhas inveja dos homens malignos, nem
desejes estar com eles.” Pv. 24.1
Não existe lugar melhor do que estar no centro da
vontade de Deus! É possível ter paciência nas aflições
e sofrimentos com a ajuda do Espírito Santo, o qual
nos dá a certeza de que em breve Deus nos retribuirá

e castigará os ímpios. Observe esses
textos e julgue o melhor caminho:
“Mas o fruto do Espírito é: o amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança.”
Gl 5.22
“Porquanto, o que era impossível à lei,
sabendo como estava enferma pela
carne, Deus, enviando o seu Filho em
semelhança da carne do pecado, pelo
pecado condenou o pecado na carne, 4
para que a justiça da lei se cumprisse
em nós, que não andamos segundo a
carne, mas segundo o Espírito.”
Rm. 8.3,4
A unidade da fé
“Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor,
que andeis como é digno da vocação
com que fostes chamados, com toda a
humildade e mansidão, com
longanimidade, suportando-vos uns aos
outros em amor, procurando guardar a
unidade do Espírito pelo vínculo da
paz.” Ef.4.1 a 3
Infelizmente, existe um espírito de
contenda que encontra abrigo bem
seguro no coração de muitos irmãos.
Eles alimentam esse espírito com
palavras, julgamentos precoces e
discussões infindáveis que não levam a
lugar algum. Afastam o Espírito Santo e
atraem demônios que trazem doenças,
enfermidades e problemas sérios,
gerando cristãos amargos, tristes e
vazios. Devemos nos alimentar da
Palavra de Deus, devemos viver em
gratidão, intercedendo pelos irmãos e
buscando a unidade do corpo de Cristo,
para que as bênçãos de Deus venham

sobre nós (Salmos 133).
1. Você já teve inveja ou já comentou
alguma vez sobre os políticos corruptos
que fazem tão mal a sociedade, ou sobre
traficantes e outros tantos que têm uma
vida de aparente sucesso, e lá no fundo da
sua alma sentiu que eles nada sofrem,
enquanto você leva uma vida justa e
passa tanta luta? (Fl. 3.19)
2. Você gasta seu tempo julgando e
discutindo sobre os erros que as pessoas
cometem? Você não percebe que esse é o
papel do diabo? (Ap 12.9 a 11)
3. Você tem vivido para provar suas
opiniões ou luta pela comunhão do
corpo? (Fl. 2.1 a 9)

MISSÕES E O MUNDO
O Butão teme que grandes liberdades
civis possam resultar em divisões e
distúrbios no país devido a sua
vulnerabilidade geoestratégica, que
poderia ser explorada por forças
estrangeiras. Há uma queda notável nas
i n s c r i ç õ e s p a ra a s i n s t i t u i ç õ e s
monásticas, que pode indicar que o
budismo está perdendo o seu significado.
Isso seria uma grave ameaça para a
cultura e a tradição do país. Essa
tendência poderia ter efeitos positivos e
negativos sobre a liberdade religiosa no
país. Do lado negativo, se essa tendência
continuar, o Estado pode querer tomar
medidas para reafirmar o domínio das
normas culturais e tradicionais para
proteger a herança budista do país. Tal
reação afetaria negativamente os
esforços dos cristãos que buscam
reconhecimento oficial. Do lado positivo,
isso poderia indicar que o budismo está

perdendo importância na sociedade
butanesa, o que eventualmente pode
levar o Estado e a sociedade a adotarem
uma abordagem mais tolerante em
relação a outros grupos religiosos no
país. Apesar de não ser explicitamente
definido como a religião do Estado a
Constituição define o Butão como um
Estado secular e afirma a tolerância
religiosa isso é mais forte no papel do
que na realidade. O budismo está
fortemente incorporado ao cotidiano
das pessoas e isso é evidenciado nas
atividades e dinâmicas políticas, sociais
Nenhuma igreja jamais teve permissão
de construir templos. Todas as
comunidades cristãs permanecem
secretas. Especialmente nas áreas
rurais, monges budistas se opõem à
presença de cristãos; as autoridades
não fazem nada para proteger os
cristãos e a maioria fica do lado dos
monges.

Pr. Paulo convoca
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
dia 25 de agosto, às 9h
Pautas: Relatório financeiro,
Eleição para líderes de departamento,
Discipulado para obreiros,
Código de ética para líderes,
Estrutura EBD / Qualidade de Vida,
Divisão de trabalho para Tabernáculos

REFLEXÃO

súdito que sempre lhe lembrava dessa
verdade. Em todas as situações dizia:
- Meu Rei, não desanime, porque Deus é
bom!
Um dia, o Rei saiu para caçar juntamente
com seu súdito, e uma fera da floresta
atacou o Rei. O súdito conseguiu matar o
animal, porém não evitou que sua
Majestade perdesse o dedo mínimo da
mão direita. O Rei, furioso pelo que havia
acontecido, e sem mostrar
agradecimento por ter sua vida salva
pelos esforços de seu servo, perguntou a
este:
- E agora, o que você me diz? Deus é bom?
Se Deus fosse bom eu não teria sido
atacado, e não teria perdido o meu dedo.
O servo respondeu:
- Meu Rei, apesar de todas essas coisas,
somente posso dizer-lhe que Deus é
bom, e que mesmo isso, perder um dedo,
é para seu bem!
O Rei, indignado com a resposta do
súdito, mandou que fosse preso na cela
mais escura e mais fétida do calabouço.
Após algum tempo, o Rei saiu novamente
para caçar e aconteceu dele ser atacado,
desta vez por uma tribo de índios que
vivia na selva. Estes índios eram temidos
por todos, pois sabia-se que faziam
sacrifícios humanos para seus deuses.

Tudo o que Deus faz é bom
Há muito tempo, num Reino distante,
havia um Rei que não acreditava na
bondade de Deus. Tinha, porém, um

Mal prenderam o Rei, passaram a
preparar, cheios de jubilo, o ritual do
sacrifício. Quando já estava tudo pronto,
e o Rei já estava diante do altar, o

sacerdote indígena, ao examinar a
vitima, observou furioso:
- Este homem não pode ser sacrificado,
pois é defeituoso! Falta-lhe um dedo!"
E o Rei foi libertado. Ao voltar para o
palácio, muito alegre e aliviado, libertou
seu súdito e pediu que viesse em sua
presença. Ao ver o servo, abraçou-o
afetuosamente dizendo-lhe:
- Meu Caro, Deus foi realmente bom
comigo! Você já deve estar sabendo que

escapei da morte justamente porque
não tinha um dos dedos. Mas ainda
tenho em meu coração uma grande
duvida: Se Deus e tão bom, por que
permitiu que você fosse preso da
maneira como foi? Logo você, que tanto
O defendeu!?
O servo sorriu e disse:
- Meu Rei, se eu estivesse junto contigo
nessa caçada, certamente seria
sacrificado em teu lugar, pois não me
falta dedo algum!

PRECISAMOS CONVERSAR SOBRE A

ESCOLA DE SERVOS
AMADOS OBREIROS E IRMÃOS
QUE DESEJAM SER OBREIROS
Já foi exposto para todo amaiviano, seja
pelo pastor Paulo ou em anúncios e
assembleias, que cursar a ESCOLA DE
SERVOS será um dos REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS para todo irmão ou
irmã que deseja servir como obreiro
efetivado em algum departamento, seja
o cargo eclesiástico (presbitério,
diaconato, pastoral) ou funções extraeclesiásticas (qualquer outro setor,
como louvor, ação social, dança, teatro,
infantil etc).
A data de início do curso estava
marcada para o próximo Domingo, dia
18 de agosto, mas até o presente
momento, apenas dois irmãos fizeram
suas pré-matrículas. Sabemos que às
vezes lidamos com o fato de que alguns
dos queridos estão habituados a
frequentar os seminários ministrados

na Comunidade Amai-vos adquirindo
apostilas após o início das aulas.
Assumimos a falha por não ter
comunicado previamente aos irmãos
de que, no caso da Escola de Servos, o
material didádico deve ser adquirido
ANTES do início das aulas, pelo motivo
de que há trabalhos que valerão nota a
serem entregues a cada encontro com o
pastor Paulo, na primeira aula de cada
módulo, inclusive. Por isso, o material
deve ser ESTUDADO antes de cada aula
e, consequentemente, produzido com
certa antecedência. Não havendo tempo
mínimo para que o material seja
confeccionado e entregue a tempo, o
módulo 01 fica adiado para o próximo
mês.
Faça sua inscrição com o Pr. Neto
ou com Bruna ou pelo link
amaivos.org/servos
Bons estudos!
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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

Repartições do mal

Sl.37.8 - Deixa a ira e abandona o furor; não te
indignes para fazer o mal.
- “Porfias” (eris), brigas, oposição, luta por
superioridade.
Atenção: Rm.1.28 - E, como eles se não importaram
de ter conhecimento de Deus, assim Deus os
entregou a um sentimento perverso, para fazerem
coisas que não convém; 29 estando cheios de toda
iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade;
cheios de inveja, homicídio, contenda, engano,
malignidade; 30 sendo murmuradores, detratores,
aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos,
presunçosos, inventores de males, desobedientes ao
pai e à mãe; 31 néscios, infiéis nos contratos, sem
afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Gálatas 01, 02, 03
3ª feira – Gálatas 04, 05, 06
4ª feira – Efésios 01, 02, 03
5ª feira– Efésios 04, 05, 06
6ª feira – Filipenses 01, 02, 03, 04
Sábado – Colossenses 01, 02
Domingo – Colossenses 03, 04
Período atual:
Quinquagésima semana

- “Emulações” (zelos), ressentimento, inveja amarga
do sucesso dos outros.
Atenção: Rm.13.12 - A noite é passada, e o dia é
chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e
vistamo-nos das armas da luz. 13 Andemos
honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem

em bebedeiras, nem em
desonestidades, nem em dissoluções,
nem em contendas e inveja. 14 Mas
revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não
tenhais cuidado da carne em suas
concupiscências.
- “Iras” (thumos), ira ou fúria explosiva
que irrompe através de palavras e ações
violentas.
Atenção: Cl.3.8 - Mas, agora, despojaivos também de tudo: da ira, da cólera,
da malícia, da maledicência, das
palavras torpes da vossa boca. 9 Não
mintais uns aos outros, pois que já vos
despistes do velho homem com os seus
feitos 10 e vos vestistes do novo, que se
renova para o conhecimento, segundo a
imagem daquele que o criou; 11 onde
não há grego nem judeu, circuncisão
nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo
ou livre; mas Cristo é tudo em todos.
- “Pelejas” (eritheia), ambição egoísta e
a cobiça do poder.
Atenção: 2Co.12.20 - Porque receio que,
quando chegar, vos não ache como eu
quereria, e eu seja achado de vós como
não quereríeis, e que de alguma
maneira haja pendências, invejas, iras,
porfias, detrações, mexericos, orgulhos,
tumultos; 21 que, quando for outra vez,
o meu Deus me humilhe para convosco,
e eu chore por muitos daqueles que
dantes pecaram e não se arrependeram
da imundícia, e prostituição, e
desonestidade que cometeram.
Amados, todos esses textos acima
explicam e revelam tudo o que nos
separa do alvo que devemos

estabelecer em nossas vidas. Por isso,
precisamos rever nossos conceitos,
valores e atitudes em tudo o que
pensamos e falamos.
Perguntas:
1.Você é uma pessoa que pensa antes de
falar, ou você vai falando tudo o que vem
na cabeça e não mede se vai ferir ou
machucar as pessoas? Você é guiado
pelas emoções ou pela sensatez?
2.Você tem notado se sente prazer em
discussões?
3.Você já viu algum resultado positivo em
brigas e discussões?
Obs. As referências que vocês precisam
estão nos textos acima.

MISSÕES E O MUNDO
O Cazaquistão, localizado na Ásia
Central, passou por uma grande reforma
governamental no começo de 2019. No
dia 19 de março, o presidente Nursultan
Nazarbayev renunciou ao cargo após 30
anos no poder. Antes de renunciar,
porém, ele demitiu seu ministro que
culpa por protestos no país quanto a
assistência social, incluindo habitação e
desemprego.
No final de março, seu sucessor, KasymJomart Tokayev, então presidente do
Senado, foi empossado como presidente
interino até as próximas eleições,
previstas para abril de 2020.
No dia da sua posse, Kasym-Jomart
anunciou a mudança de nome da capital,

Astana, para homenagear seu
antecessor. Agora Astana passará a se
chamar Nursultan Nazarbayev. Vinte e
quatro horas depois, a agência de
notícias estatal Kazinform informou:
“Astana oficialmente muda seu nome
para Nursultan”, uma decisão adotada
pelo parlamento de acordo com a
proposta do novo presidente, KasymJomart Tokayev.
Líderes das igrejas no Cazaquistão
disseram a Portas Abertas que eles não
esperam que a situação da liberdade
religiosa melhore no governo de
Tokayev, o antigo presidente do Senado
que estudou em Pequim. O governo do
presidente Nazarbayev dominou de
forma mais leve, comparado à maioria
dos outros países da Ásia Central até
2010. Desde então, a vigilância e a
repressão aumentaram muito. O
governo tem sido bem-sucedido no
combate à militância islâmica radical ao
prender e julgar numerosos suspeitos.
Com a sucessão do presidente
Nazarbayev já tendo ocorrido, o que vai
ocupar a agenda do país nos próximos
anos é o retorno dos jihadistas
islâmicos cazaques que lutam no
exterior.
Outra questão importante é o tamanho
da etnia russa minoritária no país. De
acordo com o senso de 2019, 23,7% do
total da população é russa. Isso causa
algumas dores de cabeça para o
governo, tendo em mente as políticas
assertivas do presidente Putin. Os
eventos na Crimeia e no leste de Ucrânia
mostram claramente que as
preocupações cazaques são reais.

REFLEXÃO

E R A PA R A S E R S Ó M A I S U M A
AUDIÊNCIA DA 3° VARA CRIMINAL
Um jovem que foi assaltado só depois de
5 anos finalmente pôde estar frente a
frente com o bandido. Seria uma história
comum se não tivesse acontecido entre
dois radicais da Base 8 – Natal.
Tudo começou em agosto de 2015,
quando Matheus Katson - na época com
18 anos, estava saindo do futebol com os
amigos por volta de meia noite no centro
de Ceará Mirim - RN. Após ser abordado
por dois homens armados com faca, teve
seu celular roubado. Matheus conseguiu
fugir e instantes depois uma viatura da
guarda municipal conseguiu prender os
bandidos.
Um dos assaltantes era Walber Veloso –
na época também com 18 anos. Na
manhã do dia em que aconteceu o crime,
ele havia recebido a notícia que sua

prima de apenas 5 anos de idade havia
sido assassinada dentro de casa.
Desorientado e sem rumo, o jovem
encontrou com amigos na praça de
Ceará Mirim quando um dos amigos o
chamou para dar uma volta. No meio do
caminho, o amigo de Walber puxou uma
faca e anunciou o assalto a Matheus.
Desperado, Walber gritou para que o
amigo não machucasse a vítima. Mas a
história não acabou alí, todos foram
parar na delegacia.
Walber ficou 6 meses e 17 dias preso e
lá o jovem que era réu primário teve
contato com todos os tipos de
criminosos, de assassinos a
estupradores. Ao sair da prisão, sem
oportunidades e desprezado pela
sociedade, Walber entrou para o mundo
das drogas e da prostituição. Levou
anos nessa vida, viu todos os seus
a m i g o s e nvo lv i d o s c o m c r i m e
morrerem.
Até que em agosto de 2018, já sem
esperança e prestes a dar cabo de sua
vida, Walber fez uma oração sincera a
Deus, “Senhor, se você tem algo comigo
nessa terra, me perdoe e me dê uma
nova chance”. No dia seguinte o jovem
recebeu o convite de sua irmã para
participar de um projeto chamado
Impacto Radical e desde então, tudo em
sua vida mudou. Teve sua vida liberta e
restaurada por Cristo. Infelizmente o
amigo de Walber – o que estava com a
faca, foi assassinado e não teve a mesma
chance do amigo.
Em dezembro de 2018, Matheus - a
vítima do assalto, foi convidado para
participar do Impacto Radical e

também teve sua vida restaurada.
Conseguiu se libertar de muitas
mágoas, inclusive do ódio que sentia
por quem havia o assaltado anos antes.
Um tempo se passou e a história de
Matheus e Walber se cruzaram. Os dois
se tornaram grandes amigos e amizade
se estreitou após os dois participarem
de duas edições do AGIR no Sertão.
Matheus e Walber chegaram a ser
voluntários no projeto Sentinelas de
Cristo, onde cristãos ficavam
acampados na ponte Newton Navarro,
em Natal – RN, para evitar que pessoas
se suicidassem.
O que os dois não imaginavam é que
toda essa história iria ser descoberta na
tarde desta quarta (14), quando
finalmente após 5 anos foi marcada a
audiência onde vítima e o réu ficariam
frente a frente. Chegando no Fórum veio
a surpresa, os dois já se conheciam,
eram amigos há 9 meses, desde que
fizeram o Impacto Radical.
Foi impossível que os dois não se
emocionassem, a mudança que Cristo
fez na vida dos dois foi tão grande, que
eles não lembravam da fisionomia um
do outro, muito menos do nome. A
história dessa amizade que nasceu de
uma situação ruim, se tornou motivo de
honra e glórias para Deus, pois só nos
provou que verdadeiramente “Onde
abundou o pecado, superabundou a
graça de Deus” – Rm 5:20. Matheus
perdoou Walber, que teve seu nome
limpo perante à justiça dos homens e
perante a Deus. Hoje ambos podem
testemunhar que verdadeiramente
“AMAR COM O AMOR DE JESUS É
POSSÍVEL”.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – 1 Tessalonicenses 01, 02, 03
3ª feira – 1 Tessalonicenses 04, 05
4ª feira – 2 Tessalonicenses 01, 02, 03
5ª feira– 1 Timóteo 01, 02, 03
6ª feira – 1 Timóteo 04, 05, 06
Sábado – 2 Timóteo 01, 02
Domingo – 2 Timóteo 03, 04
Período atual:
Quinquagésima primeira semana

A diferença entre o ímpio e o cristão
Porque os malfeitores serão desarraigados; mas
aqueles que esperam no SENHOR herdarão a terra.
Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá; olharás
para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos
herdarão a terra e se deleitarão na abundância de
paz. Sl.37.9-11
Os seres humanos em geral, têm duas classes
(preciso que leiam os textos bíblicos).
1) O homem/mulher natural, denotando a pessoa
que não regenera governada por seus próprios
instintos naturais (2Pe 2.12). Tal pessoa não tem o
Espírito Santo (Rm 8.9), está sob o domínio de
Satanás (At 26.18) e é escravo da carne com suas
paixões (Ef 2.3). Pertence ao mundo, está em
harmonia com ele (Tg 4.4) e rejeita as coisas do
Espírito (1 Cor. 2.14). A pessoa natural não consegue
compreender a Deus, nem os seus caminhos; pelo
contrário, depende do raciocínio ou emoções
humanas.
2) O homem/mulher espiritual (1 Cor. 2.15; 3.1)
denota a pessoa regenerada, que tem o Espírito
Santo. Essa pessoa tem mentalidade espiritual,
conhece os pensamentos de Deus (1 Cor. 2.11-13) e
vive pelo Espírito de Deus (Rm8.4-17; Gl 5.16-26).
Tal pessoa crê em Jesus Cristo, esforça-se para seguir

a Orientação do Espírito que nela habita
e resiste aos desejos sensuais e ao
domínio do pecado (Rm 8.13,14).

Espírito Santo em sua vida, o crente em
Cristo experimenta a libertação do poder
da sua natureza pecaminosa e vive como
um crente espiritual (Rm 6.13; Gl 5.16).

Como tornar-se um crente espiritual?
Perguntas:
Aceitando pela fé a salvação em Cristo, a
Pessoa é regenerada; o Espírito Santo
lhe confere uma nova natureza
mediante a concessão da vida divina
(2Pe 1.4).
Essa pessoa nasce de novo (Jo 3.3,5,7), é
renovada (Rm 12.2), torna-se nova
criatura (2Co 5.17) e obtém a justiça de
Deus mediante a fé em Cristo (Fp 3.9).
O cristão e o mundo
Embora o crente nascido de novo
receba a nova vida do Espírito, ele tem
residente em si à natureza pecaminosa,
com suas perversas inclinações (Gl
5.16-21).
A natureza pecaminosa que no crente
existe, não pode ser mudada em boa;
precisa ser mortificada e vencida pelo
poder e graça do Espírito Santo (Rm
8.13).
O crente obtém tal vitória negando-se a
si mesmo diariamente (Mt 16.24),
deixando todo impedimento ou pecado
(Hb 12.1), e resistindo a todas as
inclinações pecaminosas (Rm 13.14).
Pelo poder do Espírito Santo, o próprio
crente guerreia contra a natureza
pecaminosa e diariamente a crucifica
(Gl 5.16-18,24; Rm 8.13,14) e a
mortifica (Cl 3.5). Pela abnegação e
submissão à obra santificadora do

1. Como você vê os ímpios? Afinal tem
chance de se salvarem? Quem poderá
interferir na salvação deles?
2. Quem poderá convencer o ímpio de
seus maus caminhos?
3. Você se sente melhor que os ímpios?

MISSÕES E O MUNDO
Com 63 pontos, o Marrocos alcançou a
posição 35 na Lista Mundial da
Perseguição 2019. A pontuação do ano
anterior foi de 51 e o país ficou fora do
Top 50. O aumento nos pontos foi devido
ao entendimento mais amplo da situação
por meio das novas informações
disponíveis, que levaram à pontuação
mais alta por pressão e violência.
O Marrocos tem sido um oásis de
estabilidade e progresso econômico em
uma região que está repleta de
instabilidade política e crises
econômicas. Uma abordagem
progressiva e evolutiva para a reforma
política está sendo bem-sucedida até
agora. A imagem internacional do
Marrocos é de um país progressivo,
tolerante e economicamente dinâmico.
Entretanto, há um risco de acomodação
estabelecido nessa imagem, que não
reflete completamente o histórico do
país quando se trata do direito das

minorias religiosas. Cristãos,
especialmente convertidos do
islamismo, enfrentam discriminação
social, e o governo proíbe o proselitismo
dos muçulmanos marroquinos. Essa é
uma restrição da liberdade dos cristãos
para manifestar sua religião e crença na
teoria e na prática. O crescimento de
movimentos islâmicos militantes no
Norte da África é um motivo de
preocupação para os cristãos.
Durante o período de análise da Lista
Mundial da Perseguição 2019 (1 de
novembro de 2017 a 31 de outubro de
2018), convertidos do islamismo para o
cristianismo foram detidos e
interrogados por serviços de segurança
sobre a posse de Bíblias, assim como
contatos com cristãos estrangeiros.
Cristãos ex-muçulmanos são com
frequência vítimas de abuso físico ou
mesmo sexual nas mãos de parentes
distantes. Ao menos uma cristã
convertida foi forçada a se casar com um
muçulmano.
Em abril de 2018, um pastor
pentecostal britânico teve sua entrada
recusada no país. Colin Dye é conhecido
como um professor no canal de TV
árabe “Kingdom Sat”. Mais de 99% da
população é muçulmana, de maioria
sunita, com os demais sendo agnósticos
ou cristãos. O islamismo é a religião
oficial do Estado. A comunidade de
estrangeiros não muçulmanos pode
praticar abertamente sua fé. A maioria
dos cristãos do Marrocos são católicos
romanos, e em comparação com outros
países do mundo árabe ele pode ser
caracterizado como um Estado
tolerante quanto à religião. No entanto,

o proselitismo com intenção de
converter muçulmanos do islamismo
para outra religião ainda é considerado
ilegal. Cristãos enfrentam diversas
restrições, incluindo o confisco de
literatura cristã em árabe, a proibição de
colaborar com cristãos estrangeiros e o
sério desafio de reconhecimento e
lugares de adoração para cristãos exmuçulmanos. Convertidos enfrentam
perseguição onde falam sobre sua fé, por
ser considerado proselitismo.
Apesar da maioria muçulmana
marroquina ser considerada
relativamente tolerante, cristãos
enfrentam perseguição do Estado e da
maioria da sociedade. Apesar da
intensidade e frequência da perseguição
serem menores comparada a muitos
outros países da região, há restrições
impostas pelo Estado e por radicais
islâmicos, que junto com a população em
geral pressionam os cristãos. Nas áreas
rurais, a pressão vem de parentes
distantes que também deve ser
considerada.
Um problema recorrente para cristãos
que são abertos com relação à fé está
relacionado ao artigo 220 do Código
Penal, que criminaliza abalar a fé de um
muçulmano. Isso coloca muitos cristãos
que conversam com outros sobre sua fé
em risco de acusação criminal e prisão.
Advogados de direitos dos cristãos
também têm sido alvejados por ataques
violentos de extremistas islâmicos.
E n q u a n to a l e i p u n e a p e n a s o
proselitismo, convertidos cristãos
podem ser punidos de outras maneiras,
atualmente perdendo seus direitos de
herança e a custódia dos filhos.

REFLEXÃO
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? Hb. 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
t a m b é m p e rg u n t a m . O p ro fe t a
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
d e b o c a a b e r t a ! Vo c ê s f i c a rã o

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.
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AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00
ENCONTRE-NOS
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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Tito 01, 02, 03
3ª feira – Filemon
4ª feira – Hebreus 01, 02, 03
5ª feira– Hebreus 04, 05, 06
6ª feira – Hebreus 07, 08, 09
Sábado – Hebreus 10, 11
Domingo – Hebreus 12, 13
Período atual:
Quinquagésima segunda semana

Características do ímpio
O ímpio maquina contra o justo e contra ele
range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê
que vem chegando o seu dia. Os ímpios
puxaram da espada e entesaram o arco, para
derribarem o pobre e necessitado e para
matarem os de reto caminho. Mas a sua espada
lhes entrará no coração, e os seus arcos se
quebrarão. Sl.37. 12 a 15
Atenção:
1. O ímpio maquina o mal:
Perversidade há no seu coração; todo o tempo
maquina mal; anda semeando contendas. Estas seis
coisas aborrece o SENHOR, e a sétima a sua alma
abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos
que derramam sangue inocente, e coração que
maquina pensamentos viciosos, e pés que se
apressam a correr para o mal, e testemunha falsa
que profere mentiras, e o que semeia contendas entre
irmãos. Provérbios 6.14 a 19
Mas, qual será a recompensa?
O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o
seu dia. Salmos 37.13

Amados discípulos, precisamos vigiar
para não entrar no caminho da
impiedade e não sermos pegos como no
texto acima. Leiam os versículos 14 e 15
do Salmo 37 e percebam que tudo que o
ímpio planeja de mal contra o justo
sempre se virará contra ele próprio.
Perguntas:
1. Seja sincero, você já maquinou o mal
contra alguém? Mas qual foi o
resultado?
2. Você já passou uma noite remoendo
alguma mágoa contra alguém?
3. Você já conseguiu perdoar aos seus
ofensores? (Mateus 6. 12 a 14).

MISSÕES E O MUNDO
Com 63 pontos, Brunei se classificou em
36º lugar na Lista Mundial da
Perseguição 2019. O declínio em um
ponto comparado ao ano anterior,
mostra uma pontuação estável, mas
ainda assim uma situação difícil para os
cristãos no país. A média de pressão é
muito alta, mas os pontos por violência
são baixos. Controle, monitoramento e
espionagem sobre os cristãos são
considerados mais importantes para as
autoridades do que o exercício da força.
Por decreto, a importação de Bíblias e a
celebração pública do Natal foram
banidas. A punição para violações gera
pena de cinco anos de prisão. Pastores
cristãos e trabalhadores enfrentam
diversas limitações devido à
islamização e à dominante ideologia
islâmica. Além disso, cristãos, nativos
ou estrangeiros, têm sido alvo de

islamização severa. As limitações
crescentes deixam claro para as igrejas
que especialmente a geração jovem
precisa crescer com uma fé cristã forte e
perseverante.
CENTRO DE EXCELÊNCIA ISLÂMICA
O sultão, Hassanal Bolkiah, favoreceu a
democratização do governo de Brunei, e
se autodeclarou primeiro-ministro e
presidente, embora o país ainda esteja
longe de qualquer democratização real.
Brunei quer ser um centro de excelência
islâmica: a sharia (conjunto de leis
islâmicas) foi totalmente implementada
em assuntos civis e religiosos para todos
os muçulmanos, mesmo antes da
independência do país em 1984 e o
governo segue um plano de islamização
entre os povos tribais parcialmente
cristãos, em parte animistas, com um
movimento chamado dawah
(evangelismo islâmico). De acordo com
as estatísticas do centro islâmico, em
2017, 409 pessoas aderiram ao
islamismo em toda a nação. Apenas nos
cinco primeiros meses de 2018, o
número chegou a 200. Estatísticas
referentes a conversões para o islamismo
são amplamente divulgadas pela mídia.
Os sultões mantiveram o poder absoluto
no país há mais de 600 anos. Todos os
cargos importantes são detidos pelo
próprio sultão, seja primeiro-ministro,
ministro das Finanças, do Interior, das
Relações Exteriores e do Comércio, da
Defesa ou chefe de religião. As pessoas o
reverenciam profundamente e o
respeitam. Qualquer crítica é impensável
e, de fato, não é muito provável, pois os
cidadãos o valorizam e não o culpam pela

situação econômica. Não há eleições
populares e o Conselho Legislativo
f u n c i o n a d e fo r m a m e ra m e n te
consultiva. Em meio à perseguição aos
cristãos, cada vez mais jovens cristãos
anseiam por um futuro no exterior.
O sultão governante é chefe de religião:
o que ele quer, torna-se lei e se ele
decide que o islamismo continuará em
um caminho mais conservador, as
igrejas devem aceitar isso. Os cristãos
são livres para adorar, mas foram
advertidos a não fazê-lo "de forma
excessiva e aberta".

podem facilmente trazer problemas e
conflitos às igrejas, apenas informando
sua existência ao departamento de
segurança oficial. As autoridades
monitoram e colocam restrições em
todas as igrejas, incluindo as registradas.
Os convertidos do islamismo enfrentam
perseguição, já que a conversão é
considerada ilegal e tudo será feito para
trazê-los de volta à fé original. As
comunidades cristãs não tradicionais
não podem ser registradas como igrejas,
mas devem ser registradas como
empresas, sociedades ou centros
familiares.

Não há grupos extremistas ativos em
Brunei e, ao contrário dos vizinhos do
Sudeste Asiático, os muçulmanos do
país parecem não ter se juntado ao
grupo do Estado Islâmico para lutar em
países como a Síria e o Iraque. No
entanto, o islamismo está se tornando
cada vez mais conservador, limitando o
espaço para cidadãos não muçulmanos.
Portanto, a falta de grupos extremistas
não significa que os cristãos não
estejam sob pressão.

Como tal, elas são tratadas como
organizações seculares e são obrigadas a
enviar seus relatórios financeiros e
operacionais ao governo todos os anos.
Toda a sociedade, inclusive os cristãos, é
afetada pela introdução contínua das leis
islâmicas da sharia, bem como pelo
aperto da situação econômica, o que
impede que as autoridades sejam tão
generosas com pagamentos para
atenuar a insatisfação.

As políticas que favorecem
muçulmanos sobre outras religiões são
executadas legalmente por todos os
oficiais do governo em todos os setores
do país. Os líderes dos grupos
muçulmanos e étnicos podem
pressionar a minoria cristã exercendo
sua influência significativa no sultão,
que é considerado o protetor e defensor
da raça malaia e do islamismo. As leis do
país não permitem que muçulmanos
malaios deixem o islamismo e punições
severas são impostas àqueles que fazem
isso. Os membros da família e vizinhos

ANIVERSÁRIOS
07/set - Gustavo Paixão
09/set - Edilaine Antunes
13/set - Gê Martins
14/set - Marinete Teixeira
16/set - José Rodrigues
22/set - Eric Carvalho
26/set - Girlane Canellas
26/set - Pedro Paulo da Silva
29/set - Stefany Lemos

REFLEXÃO
Responder aos Críticos

Estou fazendo grande obra, de modo
que não poderei descer; por que
cessaria a obra, enquanto eu a deixasse
e fosse ter convosco? Ne. 6:3. Esse texto
relaciona-se com a reconstrução dos
muros de Jerusalém após o cativeiro
babilônico. A árdua tarefa foi realizada
em impressionantes 52 dias, mulheres
trabalhando lado a lado com os homens.
(Ne. 6:15 e 3:12.)

teriam intimidado um homem de
menos fibra. Mas o pior problema foi
que ele teve de suportar comentários
irônicos de críticos amargos de seu
próprio país. Estes tinham certeza de
que ele fracassaria. Afinal de contas,
não havia o Visconde de Lesseps,
famoso construtor do Canal de Suez,
desistido do projeto? Mas Goethals
ignorou os astuciosos.
Certo dia, um de seus subordinados
perguntou-lhe, exasperadamente:
- O senhor não vai dar uma resposta aos
críticos?
- Sim, oportunamente.
- Mas quando e como?

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

- Com o canal.

Quando meu pai começou a obra
missionária nas ilhas dos Açores,
idealizou um plano para a conquista de
almas. Consistia em ir de porta em porta
com folhetos e voltar na semana
seguinte com um folheto novo para ser
trocado pelo velho. Alguns duvidaram
de que o plano funcionasse com o povo
conservador daquelas ilhas. Papai
nunca discutiu a questão;
simplesmente saía com mamãe e
conosco, os meninos, e mostrava que
aquilo podia ser feito.

Quando o Coronel George Washington
Goethals estava construindo o Canal do
Panamá, enfrentou problemas de
topografia e de doenças tropicais que

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

Que bela resposta!
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O perigo da impiedade e a benção de andar em
justiça

Sl.37.16 - Vale mais o pouco que tem o justo do que as
riquezas de muitos ímpios.
O justo, mesmo tendo pouco, vive sobre a proteção do
Senhor, mas o ímpio, por mais riqueza que tenha, não
irá desfrutar da provisão do Senhor e nem verá os
seus milagres.
Sl.37.17 - Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas
o SENHOR sustém os justos.
Nesse caso "braços" se refere à capacidade de
suportar as lutas, pois o ímpio não tem onde se
firmar, e nem quem o sustente no tempo da provação.
Sl.37.18 - O SENHOR conhece os dias dos retos, e a sua
herança permanecerá para sempre.

BÍBLIA DIÁRIA

Quem anda no caminho do Senhor sempre será
acompanhado por ELE e estará sempre guardado
pelo Senhor.

2ª feira – Tiago 01, 02, 03
3ª feira – Tiago 04, 05
4ª feira – 1 Pedro 01, 02, 03
5ª feira– 1 Pedro 04, 05
6ª feira – 2 Pedro 01, 02, 03
Sábado – 1 João 01, 02, 03
Domingo – 2 João / 3 João / Judas

Sl.37.19 - Não serão envergonhados nos dias maus e
nos dias de fome se fartarão.

Período atual:
Quinquagésima terceira semana

O justo estará sempre debaixo de proteção e não

importa as circunstâncias, sempre verá
a provisão do Senhor.

transição pacífica e consensual para a
democracia.

Sl.37.20 - Mas os ímpios perecerão, e os
inimigos do SENHOR serão como a
gordura dos cordeiros; desaparecerão e
em fumaça se desfarão.

No entanto, a instabilidade regional, o
aumento do extremismo islâmico, bem
como uma alta taxa de desemprego e as
dificuldades na implementação de
reformas econômicas, necessárias para
gerar um crescimento econômico tão
importante, significam que a democracia
tunisiana ainda está frágil.

A coisa mais terrível que alguém pode
viver é ter uma vida longe do Senhor e
sem a Sua proteção.
Sl.37.21 - O ímpio toma emprestado e
não paga; mas o justo se compadece e dá.
As atitudes dos ímpios são reveladas em
cada passo que dão, mas os justos em
tudo revelam o caráter do Senhor em
suas vidas.
Perguntas:
1. Se o Senhor fizer um raio X da sua vida
espiritual e das suas atitudes, você seria
aprovado? (Salmos 7:8 e 9)
2. Você tem refletido antes de falar e
pensa antes de fazer? (Tiago 1, 19 ao
22)
3. Você tem uma ideia do que o Senhor
espera de você? (Provérbios 3. 1 ao 7)

MISSÕES E O MUNDO
A Tunísia é um país mais avançado do
que a maioria dos países do Norte da
África, em termos de desenvolvimento
socioeconômico, liberdades civis e
governança democrática. O país tem o
potencial de atuar como um modelo
para outros países árabes, devido a sua

A menos que a Tunísia consiga
consolidar sua economia, enfrentar a
ameaça da insurgência islâmica e
revitalizar sua economia, os cristãos no
país podem enfrentar uma situação
muito difícil e níveis crescentes de
perseguição.
“
• O sistema jurídico do governo não é
suficientemente robusto para proteger a
liberdade dos cristãos.
• O crescimento do extremismo islâmico
na região é uma ameaça para os cristãos.
• Os cidadãos tunisianos formam um dos
maiores contingentes de combatentes
islâmicos radicais na Síria e muitos deles
estão retornando à Tunísia. Isso,
juntamente com o conflito e o colapso do
Estado na Líbia, está contribuindo para
sérios desafios de segurança na Tunísia.
No período de apuração da Lista Mundial
da Perseguição 2019 (1 de novembro de
2017 a 31 de outubro de 2018),
instalações e edifícios da igreja foram
monitorados, aparentemente por razões
de segurança, mas também para fins de
vigilância. Em abril de 2018, o enviado
especial de Liberdade de Religião e

Crença da ONU fez um relatório sobre a
Tunísia e concluiu que “leis antigas e
pressão social apresentam os maiores
desafios para reforma religiosa na
Tunísia; um grande número de leis
antigas, como conceitos de moralidade
pública e provisões da ordem pública
são usadas para reforçar restrições
sobre o consumo de comida durante o
Ramadã, por exemplo”. Também no
período de apuração da Lista, alguns
cristãos estrangeiros foram detidos e
interrogados por possuir literatura
cristã. Eles foram acusados de
proselitismo. Além disso, vários
cristãos, de modo especial mulheres exmuçulmanas, tiveram que se realocar
dentro do país devido à pressão e
ameaças de suas famílias. Também foi
relatado que vários cristãos exmuçulmanos foram física e/ou
sexualmente abusados.
A perseguição na Tunísia é causada
principalmente pela hostilidade geral
da sociedade islâmica em relação aos
cristãos. Embora, relativamente
falando, o Estado tenha se tornado mais
tolerante com os cristãos desde os
levantes da Primavera Árabe de 2011,
ainda há uma influência crescente dos
ensinamentos islâmicos radicais. Os
estrangeiros na Tunísia gozam de uma
boa liberdade de religião, mas são
proibidos de realizar atividades
vinculadas ao evangelismo. A pequena
comunidade de cristãos exmuçulmanos tunisianos experimenta
perseguição de membros da família e da
comunidade em geral e enfrenta
dificuldades com as autoridades do
Estado para terem sua conversão ao
cristianismo oficialmente reconhecida.

Um jornalista que investigou a situação
dos cristãos tunisianos com
profundidade afirma: "Eles enfrentam
discriminação e ameaças que muitas
ve z e s s ã o o b s c u ra s e p a re c e m
escondidas para o público. Isso afeta a
vida cotidiana. Devido a sua identidade
cristã, muitos vivem insegurança no
emprego, abandono da família, amigos e
até cônjuges; eles são vítimas de abuso
verbal, mental e físico, e não são dadas
oportunidades iguais, sob a lei, para se
identificar como cristãos e se casar com
quem quiserem".
Devido aos fatores mencionados acima, a
maioria dos cristãos tunisianos opta por
esconder a fé e não adorar e viver a vida
cristã abertamente. A hostilidade e a
pressão que enfrentam da sociedade em
geral tornam perigoso compartilhar a fé
com seus familiares, vizinhos, amigos ou
colegas. Os cristãos tunisianos também
acham difícil se reunir para o culto, assim
como encontram dificuldade para ter
comunhão com outros cristãos, devido
aos riscos que qualquer exposição possa
implicar.
Os laços entre alguns movimentos
islâmicos e o crime organizado não
devem ser subestimados. Eles criam
muitos problemas na sociedade
tunisiana e contribuem para o aumento
do temor entre os cristãos.
O primeiro-ministro enfatizou o vínculo
entre terrorismo, crime organizado e
corru p çã o a firma n do: "E st a mos
persuadidos de que existe um vínculo
entre o contrabando, o financiamento do
terrorismo, as atividades
transfronteiriças e o desvio de capital".

REFLEXÃO
A Namorada Sincera
Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o
dom de Deus e quem é o que te pede: DáMe de beber, tu Lhe pedirias, e Ele te
daria água viva. João 4:10.
É meio-dia, provavelmente no fim de
dezembro do ano 28 d.C. ou início de
janeiro de 29 d.C. Jesus, que estivera
viajando a pé com os discípulos, escolhe
um velho poço junto ao qual sentar-Se.
Enquanto Ele descansa, os discípulos
vão a uma aldeia próxima de Sicar para
comprar alimento. Jesus olha para o
vale na direção da aldeia, e vê que se
aproxima uma mulher com um cântaro
de água sobre o ombro.
As mulheres no Oriente Médio
geralmente não buscam água nas horas
mais quentes do dia. Talvez ela esteja
vindo ao meio-dia porque se preocupa
menos com os raios quentes do sol do
que com os olhares fulminantes de suas
irmãs mais respeitáveis.
Quando ela chega ao poço, Jesus lhe
pede um pouco de água. A resposta dela
é um tanto atrevida, talvez até
galanteadora: "Como, sendo Tu judeu,
pedes de beber a mim que sou mulher
samaritana?" João 4:9. Se ela está
querendo "paquerar", Jesus não cai no
seu jogo. Em vez disso, leva o assunto
para um plano espiritual.
"Se conheceras o dom de Deus..." Jesus
usa essa expressão com um sentido
enigmático, para despertar a

curiosidade da mulher. O que Ele quer
dizer é: "Se você soubesse quem sou..."
Afinal de contas, Ele é o Dom de Deus ao
mundo (João 3:16). Sua manobra
funciona! O interesse da mulher é
despertado. Então, pouco a pouco, Jesus
revela cuidadosamente os segredos
daquela vida de vergonha.
A mulher tenta fugir das
embaraçadoras revelações, mudando o
rumo da conversa para uma discussão
teológica, mas Jesus ergue o tema para
um nível mais elevado. Novamente em
sintonia, a mulher reconhece: "Eu sei...
que há de vir o Messias...; quando Ele
vier nos anunciará todas as coisas."
Verso 25. Essa é a oportunidade áurea
de Jesus. Indo direto ao ponto, Ele diz:
"Eu o sou, Eu que falo contigo." Verso 26.
E a mulher crê! A namoradeira sincera
se converte. Que lição de conquista de
almas! Não vá para o atalho das
discussões teológicas; leve o tema para
um plano espiritual.
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BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Apocalipse 01, 02, 03
3ª feira – Apocalipse 04, 05, 06
4ª feira – Apocalipse 07, 08, 09
5ª feira– Apocalipse 10, 11, 12
6ª feira – Apocalipse 13, 14, 15
Sábado – Apocalipse 16, 17, 18
Domingo – Apocalipse 19, 20, 21, 22
Período atual:
Quinquagésima quarta semana

Confiança em Deus e o amor por sua presença
O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem
temerei? O SENHOR é a força da minha vida; de
quem me recearei? Quando os malvados, meus
adversários e meus inimigos, investiram contra mim,
para comerem as minhas carnes, tropeçaram e
caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu
coração não temeria; ainda que a guerra se
levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa
pedi ao SENHOR, e a buscarei: que possa morar na
Casa do SENHOR todos os dias da minha vida, para
contemplar a formosura do SENHOR e aprender no
seu templo. Porque no dia da adversidade me
esconderá no seu pavilhão; no oculto do seu
tabernáculo me esconderá; por-me-á sobre uma
rocha. Também a minha cabeça se rá exaltada sobre
os meus inimigos que estão ao redor de mim; pelo
que oferecerei sacrifício de júbilo no seu
tabernáculo; cantarei, sim, cantarei louvores ao
SENHOR. Ouve SENHOR, a minha voz quando clamo;
tem também piedade de mim e responde-me.
Quando tu disseste: Buscai o meu rosto, o meu
coração te disse a ti: O teu rosto, SENHOR, buscarei.
Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu
servo com ira; tu foste a minha ajuda; não me deixes,
nem me desampares, ó Deus da minha salvação.
Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o SENHOR me recolherá. Sl.27:1-10

Este é um Salmo de Davi, onde ele nos
revela situações sobre sua vida pessoal
e íntima com o SENHOR, às quais
deveríamos observar com atenção, pois
é um modelo de intimidade a ser
seguido.
O que Deus é para Davi? Resposta: O
SENHOR é a minha luz e a minha
salvação.
Por que Davi tinha intimidade com o
SENHOR? Resposta: O SENHOR é a força
da minha vida; de quem me recearei?
Tem também piedade de mim e
responde-me.
Quem confia em Deus e tem intimidade
com o SENHOR, sempre terá inimigos.
O que aconteceu quando os inimigos de
Davi o perseguiram? Resposta:
Tropeçaram e caíram.
Como Davi se portava diante dos
perigos? Resposta: Ainda que um
exército me cercasse, o meu coração
não temeria; ainda que a guerra se
levantasse contra mim, nele confiaria.
O que Davi buscava de Deus? Resposta:
que possa morar na Casa do SENHOR
todos os dias da minha vida, para
contemplar a formosura do SENHOR e
aprender no seu templo.
Onde Davi se escondia quando as coisas
ficavam difíceis? Resposta: Me
esconderá no seu pavilhão; no oculto do
seu tabernáculo me esconderá; por-meá sobre uma rocha.
Davi confiava nas promessas do
SENHOR, mas o que ele esperava?

Resposta: Também a minha cabeça será
exaltada sobre os meus inimigos que
estão ao redor de mim.
A intimidade de Davi era baseada em
quê? Resposta : oferecerei sacrifício de
júbilo no seu tabernáculo; cantarei, sim,
cantarei louvores ao SENHOR.
O SENHOR havia revelado a Davi como
buscá-lo. O que Deus disse? Resposta:
Quando tu disseste: Buscai o meu rosto, o
meu coração te disse a ti: O teu rosto,
SENHOR, buscarei.
De que Davi tinha medo? Resposta: Não
escondas de mim a tua face e não rejeites
ao teu servo com ira; tu foste a minha
a j u d a ; n ã o m e d e i xe s , n e m m e
desampares, ó Deus da minha salvação.
Por que Davi não tinha medo de perder os
pais? Resposta: Porque, quando meu pai
e minha mãe me desampararem, o
SENHOR me recolherá.

MISSÕES E O MUNDO
Apesar da crise política com a Arábia
Saudita e os países aliados, a situação
política, social e econômica do Catar
parece estável. De certa forma, a crise
parece ser mais um jogo de poder, sem a
intenção de se tornar um conflito
armado. Por outro lado, o bloqueio
poderia prejudicar a economia do Catar a
longo prazo, o que poderia causar uma
recaída econômica para todos os
trabalhadores imigrantes no país,
incluindo os cristãos. Outro grande
desafio para o país é manter seus padrões
culturais e religiosos em meio à rápida

modernização e desenvolvimento.
Enquanto se prepara para a Copa do
Mundo de 2022, o Catar e seu
tratamento deplorável para com os
trabalhadores migrantes têm cada vez
mais captado a atenção do mundo. Sob a
pressão do Ocidente, o Catar tem feito
pequenas reformas nas condições de
trabalho para migrantes, de acordo com
organizações de direitos humanos.
Apesar da pressão para melhorar os
direitos humanos no Catar, não se
preveem grandes melhorias no estrito
país islâmico, conhecido por seu
controle geral da sociedade. Como tal,
não são esperadas mudanças
importantes na liberdade religiosa para
os cristãos em um futuro próximo.
Há uma longa história de presença
cristã no Golfo Árabe-Persa, cobrindo
um período muito provável do final do
século 4 até meados do século 9. Várias
teorias foram desenvolvidas sobre a
cristianização parcial da área do Golfo.
Por exemplo, as tribos árabes que
estavam em contato direto com o centro
cristão em Al-Hira, no Iraque, poderiam
ter desempenhado um papel em levar a
fé cristã ao Golfo. Além disso, a Igreja do
Oriente (nestorianos) pode ter
desenvolvido atividades missionárias
nesta região, que contribuíram para a
conversão das populações locais ao
cristianismo. Outro fator poderia ter
sido a perseguição dos nestorianos por
Shapur II, que governou o Império Persa
Sassanid de 309 a 379. Isso levou à
migração de pessoas cristãs para fora
do império, talvez para o Golfo. Em
conclusão, existem muitas fontes
históricas que mencionam a presença
de bispos e mosteiros no Golfo e

atestam a existência de comunidades
cristãs nessa região. No entanto, após
alguns séculos da chegada do islamismo,
o cristianismo havia desaparecido. Nos
últimos 100 anos, os expatriados, entre
eles cristãos, entraram no Catar,
especialmente após a descoberta do
petróleo. REDE ATUAL DE IGREJAS O
culto público a outras religiões além do
islamismo é restrito. A primeira igreja
cristã do país foi construída em 2008.
Quase todos os cristãos no país são
expatriados, mas há um punhado de
cristãos catarianos ex-muçulmanos,
além de vários de outras nacionalidades.
A maioria dos cristãos expatriados são
católicos romanos. As denominações
oficialmente reconhecidas que usam
instalações da igreja, construídas
oficialmente, são as igrejas católicas
romanas, ortodoxas gregas, ortodoxas
sírias, coptas ortodoxas, anglicanas,
ortodoxas indianas, Igreja Menonita e
Igreja Protestante das Filipinas.

REFLEXÃO
O pai de uma jovem da igreja estava
muito doente, por isso, a moça pediu
para que seu pastor fosse visitá-lo no
hospital. Quando entrou no quarto do
enfermo, o pastor se deparou com o
idoso deitado na cama, com a cabeça
apoiada em dois travesseiros. Ao seu
lado direito, havia uma cadeira vazia. Ao
ver aquela cadeira vazia ao lado da
cama, o pastor pensou que o homem
estava esperando a sua chegada. Então
ele disse:
- Acredito que o senhor estava me
esperando...
- Na verdade, não. Eu nem sei quem é o
senhor. Quem é você?
- Meu nome é Gilmar e eu sou o pastor
da sua filha. Foi ela quem pediu para que
eu viesse aqui orar pelo senhor e
quando me deparei com a cadeira vazia,
pensei que soubesse que receberia a
minha visita.
Com a voz enfraquecida, o pai da jovem
começou a falar:
- Ah, essa cadeira? Ela tem uma
história...
- Então me conte, meu amigo!
O senhor prosseguiu:
- Eu nunca soube orar em toda a minha
vida. Na verdade, eu nunca quis
aprender, pois sempre achei que Deus
estava muito longe de mim, resolvendo
coisas mais importantes. Até que um
dia um amigo cristão me falou: "Orar é
conversar com Jesus. Quando você
quiser falar com Ele, sente-se em uma
cadeira e coloque a outra na sua frente.

Pense que Jesus está sentado nessa
cadeira e, então, comece a conversar".
Antes que o pastor pudesse falar algo, o
senhor continuou:
- Eu gostei muito daquela ideia e, desde
então, converso com Jesus durante duas
ou três horas por dia. Eu sempre tomo
c u i d a d o p a r a n i n g u é m v e r,
principalmente a minha filha, porque é
perigoso ela me internar em um
hospício. - Brincou ele...
O pastor se simpatizou com aquele
homem e eles ficaram conversando por
horas. Por fim, oraram juntos e o pastor
Gilmar voltou para casa. Três dias
depois, a filha do homem doente
comunicou a igreja que seu pai havia
falecido naquela tarde. O pastor, então,
lhe perguntou:
- Ele morreu em paz?
A jovem, com os olhos cheios de
lágrimas, respondeu:
- Creio que sim, pastor. Creio que ele
morreu em paz. Pouco antes de partir,
ele me deu um beijo e disse que me
amava. Tive que sair do quarto por
alguns minutos e, quando voltei, ele já
havia falecido. Só uma coisa me deixou
intrigada, pastor...
- O que foi, minha filha?
- O senhor se lembra daquela cadeira
que ele insistia em deixar ao lado de sua
cama? Então... Ele arrastou para bem
perto da cama e morreu com a cabeça
encostada nela.
O pastor não conteve o sorriso e disse:
- Louve a Deus por isso, menina!
- Por que, pastor?
- Por que ele morreu no colo de Jesus!
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O cristão e o mundo
Embora o crente nascido de novo receba a nova vida
do Espírito, ele tem residente em si à natureza
pecaminosa, com suas perversas inclinações (Gl
5.16-21).
A natureza pecaminosa que no crente existe, não
pode ser mudada em boa; precisa ser mortificada e
vencida pelo poder e graça do Espírito Santo (Rm
8.13).
O crente obtém tal vitória negando-se a si mesmo
diariamente (Mt 16.24), deixando todo impedimento
ou pecado (Hb 12.1), e resistindo a todas as
inclinações pecaminosas (Rm 13.14).

BÍBLIA DIÁRIA

Pelo poder do Espírito Santo, o próprio crente
guerreia contra a natureza pecaminosa e
diariamente a crucifica (Gl 5.16-18,24; Rm 8.13,14) e
a mortifica (Cl 3.5).

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

Pela abnegação e submissão à obra santificadora do
Espírito Santo em sua vida, o crente em Cristo
experimenta a libertação do poder da sua natureza
pecaminosa e vive como um crente espiritual (Rm
6.13; Gl 5.16).

Período atual:
Primeira semana

A palavra de Deus diz: Efésios 5:14 “Pelo que diz:

Facebook:
/ComunidadeAmaivos

Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te
d e n t re o s m o r to s , e C r i s to te
esclarecerá.”
Aqui o apóstolo, não se refere aos
mortos do cemitério, mas aos mortos
espirituais que estão no mundo. Paulo
está dizendo “despertem deste estilo de
vida mundano e vivam pra Deus”.
Perguntas:
1.Como você vê os ímpios? Afinal tem
chance de se salvarem? Quem poderá
interferir na salvação deles?(Mt. 5. 13 a
15).
2.Quem poderá convencer o ímpio de
seus maus caminhos? (João 16, 7 e 8).
3.Você se sente melhor que os ímpios?
(Efésios 2. 8 e 9).

MISSÕES E O MUNDO
De acordo com o Índice de Percepção da
Corrupção de 2017, o México ocupa a
135º posição no ranking de 180 países e
tem nota 29 (em uma pontuação de 0 a
100 em que 0 significa altamente
corrupto e 100 muito limpo quanto à
corrupção). Isso significa que corrupção
é um sério problema no país. No México,
corrupção é uma questão que envolve
políticos, representantes do governo e
serviços públicos. Esse fenômeno leva a
outros problemas, como a propagação de
atividades relacionadas ao crime
organizado em todo o país. Embora seja
verdade que a polícia tem pouco efetivo e
suporte do governo para combater o
crime, também há indicadores de
conivência.
Outra questão que é alta e crescente, é a
desigualdade entre ricos e pobres. De
acordo com o relatório oficial de 2017
sobre Evolução da Pobreza entre 20102016, o número de mexicanos vivendo na
pobreza era de 53,4 milhões e em
extrema pobreza, 9,4 milhões. Os estados
da região sul Veracruz, Oaxaca, Tabasco,
Chiapas e Campeche foram identificados
como os mais pobres, o que tem obrigado
muitas famílias a mudarem para outras
regiões.
Do mesmo modo, quando analisado o
contexto social, precisamos dar atenção
ao estado de segurança. O relatório de
Incidência Criminosa de outubro de
2018 most ra qu e o n ú m ero de
assassinatos registrados no México no
período de janeiro a setembro de 2018
subiu para 21.383 (o equivalente a 78

assassinatos por dia). Esses números
confirmam que a violência perpetrada
por grupos criminosos está
aumentando. As principais razões para
o aumento seriam falta de efetivo
policial, aumento no número de
gangues, corrupção e instituições
fracas.
Esse alto nível de violência tem um
impacto não somente na esfera pessoal
e da comunidade cristã, mas também
afeta o crescimento econômico a nível
nacional. Como indicado pelo Índice de
Paz do México de 2018, o impacto
econômico da violência em 2017
totalizou 4,7 trilhões de pesos (249
bilhões de dólares), equivalente a 21%
do Produto Interno Bruto do país.
Quanto maior o grau de insegurança,
maior o investimento necessário para
combatê-la. A ineficiência do governo
em lidar com os principais problemas
que assolam o país, como desigualdade,
pobreza, falta de segurança e violência,
junto com a impunidade permitida pelo
governo, levou muitos cidadãos a
colocar a esperança no novo presidente.
Apesar de seu passado socialista, no
presente há uma ambiguidade. Se a veia
socialista prevalecer, os cristãos
poderiam estar em risco. Os cristãos
tendem a estar entre os grupos
vulneráveis que são perseguidos por se
opor a práticas totalitaristas de governo
e p o r d e m a n d a r re s p e i to p e l a
democracia e pelo Estado de Direito,
como já visto em países como Cuba,
Venezuela e Nicarágua, onde as
autoridades buscam manter o poder a
todo custo, sacrificando valores
tradicionais.

Embora os cristãos sejam 95,9% da
população, é importante notar que cerca
de 3% da população se identifica como
agnóstico ou ateu. E essa tendência vem
aumentando, já que no ano anterior a
porcentagem era 2,9%. Esse fenômeno é
o resultado de fortes tendências
seculares que estão surgindo nos
últimos anos.
A cultura de pluralismo religioso se
espalhou nas áreas urbanas do país,
possibilitando que cristãos de todas as
denominações se unam em defesa de
valores bíblicos com relação à gravidez e
casamento. Protestos também foram
organizados em favor da vida e da
família. Diante da onda de violência e
insegurança devido ao crime organizado
e à ineficiência das autoridades locais
para proteger cristãos e igrejas, alguns
líderes cristãos optaram por
implementar suas próprias estratégias
de segurança e iniciaram diálogos com
líderes de grupos criminosos, ao invés de
esperar que o Estado aja.

REFLEXÃO
A Mochila e as Pedras
Um fervoroso devoto estava
atravessando uma fase muito penosa de
sua vida, com graves problemas de
saúde em família e sérias dificuldades
financeiras. Por isso orava diariamente
pedindo que o livrassem de tamanhas
atribulações.
Um dia, enquanto fazia suas preces, um
anjo lhe apareceu, trazendo-lhe uma
mochila e a seguinte mensagem:
“O Senhor se compadeceu da sua
situação e lhe manda dizer que é para
você colocar nesta mochila o máximo de
pedras que conseguir, e carregá-la com
você, em suas costas, por um ano, sem
tirá-la por um instante sequer. Manda
também lhe dizer que, se você fizer isso,
no final desse tempo, ao abrir a mochila,
t e r á u m a g r a n d e a l e g r i a ”. E
desapareceu, deixando o homem
bastante confuso e revoltado.
“Como pode o Senhor brincar comigo
dessa maneira? Eu oro sem cessar,
pedindo a Sua ajuda, e Ele me manda
carregar pedras? Já não me bastam os
tormentos e provações que estou
vivendo?”, pensava o devoto.
Mas, ao contar para sua mulher a
estranha ordem que recebera do
Senhor, ela lhe disse que talvez fosse
prudente seguir as determinações dos
Céus, e concluiu dizendo:
“Deus sempre sabe o que faz”.

O homem estava decidido a não fazer o
que o Senhor lhe ordenara, mas, por via
das dúvidas resolveu cumpri-la em
parte, após ouvir a recomendação da
sua mulher. Assim, colocou duas pedras
pequenas, dentro da mochila e
carregou-a nas costas por longos doze
meses.
Findo esse tempo, na data marcada, mal
se contendo de tanta curiosidade, abriu
a mochila conforme as ordens do
Senhor e descobriu que as duas pedras
que carregara nas costas por um ano
inteiro tinham se transformado em
pepitas de ouro, apenas duas pequenas
pepitas.
Todos os episódios que vivemos na vida,
inclusive os piores e mais duros de
suportar, são sempre extraordinárias e
maravilhosas fontes de crescimento.
Temendo a dor, a maioria se recusa a
enfrentar desafios, a partir para novas
direções, a sair do lugar comum, da
mesmice de sempre.
Temendo o peso e o cansaço, a maioria
faz tudo para evitar situações novas,
embaraçosas, que envolvam qualquer
tipo de conflito.
Mas aqueles que encaram para valer as
situações que a vida propõe, aqueles
que resolvem "carregar as pedras", ao
invés de evitá-las, negá-las ou esquivarse delas, esses alcançam a plenitude do
viver e transformam, com o tempo, o
peso das pedras que transportaram em
peso de sabedoria. Como está sua
mochila?
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Alimento de célula - Páginas 87 até a 88 do livro
“Análise da inteligência de Cristo Vol. 04 - O
Mestre do Amor” de Augusto Cury
Gostaria de lançar uma pergunta para que
respondam somente ao final desta leitura: Como está
a sua sanidade mental, você se acha mentalmente
saudável? Vamos ver alguns detalhes sobre mentes
doentes - Mentes doentes, sociopatas:
Os sociopatas são indivíduos com uma “deformação
social”, ou seja, apresentam uma personalidade
antissocial e podem ser uma ameaça para as pessoas
ao seu redor. Existem diferentes níveis e tipos de
sociopatas, desde os mais sutis até aqueles que se
transformam em perigosos "serial killers"
(assassinos em série), por exemplo.
Por precaução, separamos os cinco principais sinais
que caracterizam um sociopata, para te ajudar a
identificar e a ficar de olho!

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Gênesis 22, 23, 24
3ª feira – Gênesis 25, 26, 27
4ª feira – Gênesis 28, 29, 30
5ª feira– Gênesis 31, 32, 33
6ª feira – Gênesis 34, 35, 36
Sábado – Gênesis 37, 38, 39
Domingo – Gênesis 40, 41, 42
Período atual:
Segunda semana

Muita atenção: Lembrando que, obviamente, apenas
um profissional qualificado poderá oferecer um
d i a g n ó s t i c o o f i c i a l d e s s e t ra n s t o r n o d e
personalidade antissocial.
1. Dificuldade em sentir empatia: De acordo com o
Manual de Diagnósticos e Estatísticas das Doenças
Mentais (DSM-V), uma das características comuns

entre os sociopatas é a falta da chamada
inteligência emocional, ou seja, a
capacidade de reconhecer e entender
os sentimentos das outras pessoas
(para saber o que a Bíblia diz sobre isso,
por favor leia 1 Coríntios 2, do 11 ao 16).
2. Manipuladores e mentirosos
compulsivos: Os sociopatas criam
mentiras indiscriminadamente com o
instituto de alcançar determinados
objetivos, manipulando as pessoas ao
seu redor para isso. Fingir sentimentos
(como alegria, culpa e tristeza, por
exemplo) é comum aos sociopatas,
como parte do processo de
manipulação (na Bíblia, encontramos
informações sobre isso em 1 Pedro 5. do
1 ao 4).
3. Falso encanto: Carismáticos,
simpáticos e encantadores. Por incrível
que pareça, essas também são
características comuns entre os
sociopatas; no entanto, apenas
superficialmente. Por serem
manipuladores, os sociopatas
aparentam ser agradáveis e amigáveis
para conquistar a confiança das pessoas
que desejam “usar” (a vida dessa pessoa
é bem superficial e na verdade, fazem da
vida real um grande teatro). Na Bíblia
encontramos informações sobre isso
em Romanos 13. 9 ao 14.
4. Extremamente impulsivos: Os
sociopatas vivem pelo prazer e são
caracterizados por serem muito
inconstantes, ou seja, agem por
impulso. Podem mudar de objetivo de
uma hora para outra, de acordo com a
sua vontade ou com o “calor do
momento” (leia o que a Bíblia diz sobre

isso em Tiago 4. 7 ao 12).
5. Extremamente egocêntricos: Por
acharem que nunca estão errados ou por
não terem noção dos conceitos morais e
éticos, os sociopatas possuem uma visão
sobrevalorizada de si mesmos. Acham-se
grandes merecedores das coisas, devido
ao seu narcisismo exagerado
(encontramos essa referência na Bíblia
em Filipenses 2, 3 ao 11).
O Senhor nos deixou um exemplo de
estilo de vida para seguirmos: Jesus o
Senhor, pois Ele é a forma perfeita para
imitarmos. Jesus disse, "Eu Sou o
caminho". Pois quero que saibam, os dias
são maus, e precisamos atentar para a
forma que estamos conduzindo a nossa
própria vida. É necessário fazer um raio
X, comparar o estilo de vida que Jesus
vivia e o nosso comportamento com os
outros; afinal, estamos alcançando o
propósito de Deus, que é sermos igual a
Jesus?
PERGUNTAS
1. Agora sim, depois desta leitura me
responda: Como está a sua sanidade
mental, você se acha mentalmente
saudável?
2. Você é capaz de julgar a si mesmo e
perceber seus próprios erros? (1
Coríntios 11.28)
3. Você acredita que o Espírito Santo
pode transformar você numa pessoa
melhor? (Romanos 8, 8 ao 17).
Não basta ser ouvinte da palavra, mas
praticante! Leia em Tiago... Deseja saber
onde exatamente? Encontre você mesmo
o capitulo e o versículo! (Risos)

REFLEXÃO

Para você ter vida! Mas não essa sua
vida que você vive. Mas para você ter
vida eterna. Ele sofreu, o que era para eu
e você termos sofrido em Seu lugar. Ele
deu a vida d'Ele, para que você tenha
vida!
Agora consegue entender por que Jesus
ama você? Não, não há argumento, não
há explicação, sempre vamos perguntar
"mas por quê?" O amor de Jesus por
você é um amor tão grande, mas tão
grande, que a Bíblia - que é a Palavra de
Deus - diz que esse amor excede todo
entendimento.

Jesus Te Ama!
Você já deve ter ouvido e/ou lido muitas
vezes a frase: "Jesus Te Ama"! É uma
frase tão usada, tão falada, tão escrita,
tão divulgada... Mas você já parou para
pensar no significado dessa frase? Tudo
bem, você já sabe que Jesus ama você,
não sabe? Sabe? Sabe mesmo? Por que
Jesus ama você? Sabe?
Jesus amou você antes da fundação do
mundo! Antes que você existisse, Jesus
amou você. Ele amou sendo
completamente Deus e completamente
homem. Jesus ama tanto, que morreu
por você! Ele não morreu por você
sendo "Deus". Ele morreu por você
sendo "homem". Ele viveu por você, Ele
sofreu por você. Por amar você, quando
você nem havia nascido. Ele te amou,
Ele te ama!
Mas por que tudo isso? Por que tanto
amor, por que tanto sofrimento, por que
foi preciso que Jesus morresse por
você?

Não tente entender o amor de Jesus por
você! Apenas Viva esse amor! Quem
mais amaria você dessa forma? Seus
pais? Seu companheiro(a)? Você
mesmo? Ele - Jesus Cristo - ama muito
mais! É Único em Amor, em Excelência e
em Salvação!
No amor de Jesus há Salvação. Muitos
outros podem até amar, mas nenhum
outro pode Salvar você!
Vem cá... Algum outro morreu e
ressuscitou? Jesus ama tanto a ponto de
morrer por você, para Salvar você! Ele
morreu por você, sim! Mas Ele
ressuscitou. E hoje Ele Vive! E está
pronto para receber você.
Entregue sua vida, seu coração, seus
caminhos, seu amor, para Jesus. Faça
sua vida valer a pena! Você vive para
quê? Você veio de onde? Você vai para
onde?
Deus lhe abençoe!
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Alimento de célula - Páginas 89 até a 93 do livro
“Análise da inteligência de Cristo Vol. 04 - O
Mestre do Amor” de Augusto Cury
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aos domingos, às 9h00

Amados discípulos, gostaria de estudar esse assunto
com bastante atenção à “DOR”.

ENCONTRE-NOS

Já estudamos este assunto anteriormente, quando
falamos sobre os três tipos de dor que Jesus, o Mestre
do amor, sentiu: a dor física, a dor emocional e aquela
que raramente nos importamos e muitos já não
sentem mais, a dor espiritual (falta de Deus) - esta foi
a única que Jesus se queixou e também a única que
não encontramos mencionada em lugar ou livro
algum para se estudar.

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
BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira – Gênesis 43, 44, 45
3ª feira – Gênesis 46, 47, 48
4ª feira – Gênesis 49, 50
5ª feira– Êxodo 01, 02, 03
6ª feira – Êxodo 04, 05, 06
Sábado – Êxodo 07, 08, 09
Domingo – Êxodo 10, 11 ,12
Período atual:
Terceira semana

Vamos analisar o início da crucificação de Jesus. Será
que desta vez ele nos surpreenderá? Pode-se esperar
Dele algo além de desespero ou gritos de dor?
Do ponto de vista psicológico, é humanamente
impossível produzir pensamentos altruístas
estando-se pregado numa cruz. Contudo, este
homem volta a abalar os alicerces da psicologia.
Crucificado, ele foi poético, afetivo, profundo e
solidário.
No ápice da dor física e emocional, o Mestre da Vida
produziu as mais belas poesias de solidariedade.

Pois o Mestre do amor resolveu
problemas domésticos, assuntos
espirituais de máxima grandeza e não
deixou nenhuma pendência com
ninguém.
Vamos analisar isto: Jesus era
responsável por sua mãe; Ele chamou
Maria e João e, mesmo pendurado no
madeiro, resolveu o problema de sua
mãe e do seu discípulo como se
estivesse num almoço em família.
Declarou a salvação e fez promessas a
um homem condenado à morte e ao
inferno, mudando assim
completamente o resultado final dele,
transformando um ladrão num cidadão
dos céus, e declarando também o
perdão, olhando nos olhos dos seus
torturadores.
Coloco-me agora como alguém também
a ser questionado, pois já sofri dores
físicas bem complicadas, como
queimaduras, por exemplo - que acho
uma das piores dores; e pelo que me
lembro, a coisa mais gentil que eu pude
oferecer foi o meu silêncio num
momento de dor, pois ela nos tira o foco,
sendo tanto física como emocional,
porque a dor de uma traição, de um
abandono, etc., são horríveis da mesma
forma.
Mas o meu objetivo é saber o seguinte: O
que poderemos oferecer de bom às
pessoas enquanto sofremos?

Coríntios 12, 7 ao 10)
2. Qual o tipo de dor que mais te
incomoda: a física, que passa com um
analgésico, ou a emocional, cujo remédio
pode ser o perdão ou mesmo um pouco
de tempo?
Você já causou dor às pessoas? Teria
coragem de relatar?
Amados, precisamos parar com a ideia de
sermos sempre as vítimas; pois na vida
real, já fomos tanto bandidos como
vítimas.
É importante lembrar, no entanto, que
Jesus nunca se fez de vítima e nós somos
desafiados todos os dias a vencer a nós
mesmos e aos ataques constantes do
inimigo.
Também não podemos nos esquecer de
que boa parte dos nossos sofrimentos
são resultados das decisões que
tomamos fora da direção do Senhor.

ANIVERSÁRIOS
01/out - Bianca Donato
06/out - Ana Carolina Vidal
12/out - Acsa
12/out - Alessandro Tavares
13/out - Gilda Branco

Perguntas:
1. Você pode contar um fato que tenha
sido muito doloroso em sua vida (não
importa se foi emocional ou físico)? (ll

21/out - Natali Felizardo
27/out - Divaldo da Costa
28/out - Karla Sany Heil

REFLEXÃO

agradecer a Deus a cada manhã pelo
milagre da vida.

Ser feliz não é ter um céu sem
tempestades, caminhos sem acidentes,
trabalhos sem fadigas, relacionamentos
sem decepções. Ser feliz é encontrar
força no perdão, esperança nas
batalhas, segurança no palco do medo,
amor nos desencontros.

Ser feliz, é não ter medo dos próprios
sentimentos. É saber falar de si mesmo.
É ter coragem para ouvir um “não”. É ter
segurança para receber uma crítica,
mesmo que injusta. É beijar os filhos,
curtir os pais! É ter momentos poéticos
com os amigos, mesmo que eles nos
magoem.

Ser feliz não é apenas comemorar o
sucesso, mas aprender lições nos
fracassos. Ser feliz não é apenas ter
júbilo nos aplausos, mas encontrar
alegria no anonimato.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena
viver a vida, apesar de todos os desafios,
incompreensões e períodos de crise.
Ser feliz não é uma fatalidade do
destino, mas uma conquista de quem
sabe viajar para dentro do seu próprio
ser.
Ser feliz é deixar de ser vítima dos
problemas e se tornar um autor da
própria história. É atravessar desertos
fora de si e ser capaz de encontrar um
oásis no recôndito da sua alma. É

Ser feliz é deixar viver a criança livre,
alegre e simples que mora dentro de
cada um de nós. É ter maturidade para
falar: “Eu errei”. É ter ousadia para
dizer: “Me perdoe!” É ter sensibilidade
para expressar: “Eu preciso de você”. É
ter capacidade de dizer “Eu te amo”.
E, quando você errar o caminho,
recomece tudo de novo. Pois assim você
será cada vez mais apaixonado pela
vida. E descobrirá que... Ser feliz não é
ter uma vida perfeita. Mas usar as
lágrimas para irrigar a tolerância. Usar
as perdas para refinar a paciência. Usar
as falhas para esculpir a serenidade.
Usar a dor para lapidar o prazer. Usar os
obstáculos para abrir as janelas da
inteligência. (Augusto Cury)
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A Festa dos Tabernáculos
(Sucôt ou Cabanas)
Dentre as três grandes festas comandadas por Deus,
a Festa dos Tabernáculos é a de maior significado
profético para nós cristãos. É comemorado no
décimo quinto dia do mês de Tishri, duas semanas
após Rosh Hashanah e, usualmente, cai final de
Setembro ou princípio de Outubro.
Significado histórico
“Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de
Israel, dizendo: Aos quinze dias deste mês sétimo
será a Festa dos Tabernáculos ao Senhor, por sete
dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação:
nenhuma obra servil fareis. Sete dias oferecereis
oferta queimada ao Senhor; no dia oitavo tereis santa
convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao
Senhor; é reunião solene, nenhuma obra servil fareis.

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

A palavra “tabernáculo” origina-se da palavra latina
“tabernaculum” que significa “uma cabana, um
abrigo temporário”. No original hebraico a palavra
equivalente é Sucá, cujo plural é Sucot.
A Festa dos Tabernáculos durava uma semana e
durante este período habitavam em tendas
construídas com ramos.

Os levitas se faziam acompanhar por
músicos em instrumentos de corda,
sopro e percussão durante a recitação
dos Salmos 113 a 118 – (Hallei)
especialmente as palavras messiânicas
do Salmo 118, versos 25 e 26: “Ó Senhor,
salva, Te pedimos! Ó Senhor, nós te
pedimos, envia-nos a prosperidade.
Bendito aquele que vem em nome do
Senhor”.
Esse ritual simbolizava também a
alegria espiritual e salvação.
Eles festejam a salvação que havia
chegado, pois não era uma salvação de
um momento, mas uma salvação
completa.
A Festa dos Tabernáculos tem um
significado profético.
O profeta Amós, antevendo a vinda do
Messias, escreveu: “Naquele dia
levantarei o tabernáculo caído de Davi,
repararei as suas brechas, e,
levantando-o das suas ruínas restaurálo-ei como fora nos dias da
antiguidade”. (Amós 9.11).
Assim que o cortejo passou
com o clamor nos lábios do
Salmo: “Ó Senhor, salva, Te
pedimos…” Jesus se levanta e
sua voz explode num grito
carregado de misericórdia:
“Se alguém tem sede, venha a
mim e beba. Quem crer em
Mim, como diz a Escritura, do
seu interior fluirá rios de
água viva”. (João 7.37-38).
Ali estava em pessoa Aquele

de quem os profetas haviam falado. Ele
era o cumprimento de todas as
promessas. O Messias veio e
tabernaculou entre nós. (João 1.14).
“Ah! Todos vós os que tendes sede, vinde
às águas; e vós os que não tendes
dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim,
vinde e comprai, sem dinheiro e sem
preço, vinho e azeite. Porque gastais o
dinheiro naquilo que não é pão: e o vosso
suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me
atentamente, comei o que é bom, e vos
deleitareis com finos manjares. Inclinai
os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a
vossa alma viverá; porque convosco farei
uma aliança perpétua, que consiste nas
fiéis promessas a Davi”. (Isaías 55.1-3).
Através de Seu Espírito que seria
derramado em vasos humanos Deus
promete tirar de nós o coração de pedra e
nos dar uma nova natureza (uma
salvação real e completa).
Jesus veio ao mundo e a salvação eterna
de Deus é estabelecida entre os homens.

CRONOGRAMA DA
FESTA DOS TABERNÁCULOS 2019

Quarta, dia 16, às 20h
Culto dirigido pela Rede de Homens
Palavra: Pr. Paulo (Ministério Gênesis)
Louvor: Comunidade Amai-vos
Dança: Blessart
Quinta, dia 17, às 20h
Culto dirigido pelo Ministério de Louvor
Palavra: Pb. Filipe Kadosh
Louvor: Comunidade Amai-vos
Dança: Blessart
Sexta, dia 18, às 20h
Culto dirigido pela Rede de Jovens
Presença do irmão Glauter (CEI)
Louvor: CEI
Dança: Blessart
Teatro: Revivart

Hoje, 13 de outubro, abertura da Festa
dos Tabernáculos
Segunda, dia 14, às 20h
Culto dirigido pela Rede de Mulheres
Palavra: Pra. Débora (Igreja Metodista
em Palmeiras)
Louvor: Ministério de Louvor da Igreja
Metodista em Palmeiras
Dança: Blessart Master
Terça, dia 15, às 20h
Culto dirigido pela Rede de Crianças
Palavra: Bryan Carvalho (Centro
Evangelístico Nacional da Bênção)
Louvor: Comunidade Amai-vos
Dança: Blessart Kids, Blessart Teens e
Conjunto Jardim de Deus (Igreja
Missionária Betesda Monte Alegre)

Sábado, dia 19
Dia A – início às 9h da manhã
Culto dirigido pelos Departamentos de
Missões e Ação Social – 20h
Palavra: Pr. Márcio (Igreja Evangélica do
Calvário)
Louvor: Comunidade Amai-vos
Dança: Blessart
Teatro: Revivart
Domingo, 20 de outubro,
encerramento da Festa dos
Tabernáculos às 19h30 com a
reapresentação da peça de abertura

AMADOS, HONREM AO
SENHOR TODOS OS DIAS DA
FESTA. OS CULTOS ESTÃO
SOB DIREÇÃO DOS
DEPARTAMENTOS, MAS
SÃO ABERTOS A TODA A
IGREJA

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

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

Sede de Deus

A sede te leva a beber água, mas a sede por Deus te
leva à santidade e a fazer o que é certo.
Lc.19, 5 - E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando
para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa,
porque, hoje, me convém pousar em tua casa. 6 E,
apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. 7 E, vendo
todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser
hóspede de um homem pecador. 8 E, levantando-se
Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres
a metade dos meus bens; e, se em alguma coisa tenho
defraudado alguém, o restituo quadruplicado.
Atenção às manifestações da salvação:
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Zaqueu queria saber quem era Jesus - pense bem, será que
existem pessoas que estão até mesmo dentro da igreja e
não sabem quem é Jesus ainda?
Precisamos saber quem é Jesus: Colossenses. 1.13 ao 15 Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou
para o Reino do Filho do seu amor, em quem temos a
redenção pelo seu sangue (a saber, a remissão dos
pecados); o qual é imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda a criação.
Não sabemos explicar o que Zaqueu sentiu ou viu, mas o
primeiro contato com Jesus o levou à obediência, a
reconhecer seus erros e a consertar o que estava errado
em sua vida.
Os discípulos que conviviam com Jesus tinham suas
crises internas. Veja esse texto:
Jo.14.8 ao 11 - Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o
que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo
convosco, e não me tende conhecido, Filipe? Quem me vê a
mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês
tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra
que eu vos digo, não diz de mim mesmo, mas o Pai, que está
em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e

o Pai, em mim; crede-me, ao menos, por
causa das mesmas obras.
O versiculo 6 diz que Zaqueu recebeu Jesus
com alegria, assim compreendemos que a
mudança de atitudes na vida dele foi
resultado da alegria que tomou conta da
sua vida.
Zaqueu não teve dificuldades para
consertar seu passado.
Zaqueu reconhece o Senhorio de Jesus em
sua vida.

~
Missoes
e o mundo

com liberdade em seu país. Maryam espera
poder cantar e louvar ao Senhor com
liberdade em seu país Como você adorou na
igreja no último domingo? Você cantou em
voz alta com toda a igreja? Tinham alguns
instrumentos ajudando o grupo a cantar?
Talvez até algumas luzes coloridas
iluminando o palco? Após conhecer Farideh
e Layla, duas cristãs que participaram de um
treinamento realizado para jovens líderes
no Irã, vamos saber mais sobre Maryam,
uma jovem de 21 anos.
Para ela, uma adoração como a descrita
acima só existe em seus sonhos. Talvez tenha
v i s t o a l g o p a re c i d o a o p e s q u i s a r
secretamente on-line, mas definitivamente
nunca participou de um culto como esse.
Ainda assim, ela quer se tornar uma líder de
adoração.
“Eu costumava ser a rainha das festas.
Sempre gostei de música, mas agora, uso
meu interesse de uma forma diferente”,
Maryam admite. Dois anos atrás, a jovem
deu seu coração ao Senhor depois dos pais o
fazerem. “Levou um tempo para eu deixar
para trás as festas. Mas em minha igreja
doméstica, eles oravam intensamente por
mim. Um dia, enquanto estavam orando, eu
senti a vontade de ir para festas e beber
apenas saindo do meu corpo”, ela explica.

Maryam espera poder cantar e louvar ao Senhor com liberdade
em seu país (foto representativa)

No Irã, os cristãos não podem cantar e
louvar a Deus de forma aberta Maryam
espera poder cantar e louvar ao Senhor

Agora, as únicas festas que Maryam
participa são aquelas em que Jesus está. Em
sua igreja doméstica, ela canta, e também no
treinamento usou seus talentos pegando o
microfone e conduzindo a adoração todas as
vezes que tinha chance. Ela acredita que um
dia também será capaz de cantar para Deus
abertamente em seu país. “Eu realmente
acredito que Deus está abrindo nosso país
para um reavivamento”, diz.

MISSÃO

A semente
da verdade
Há muitos anos, um príncipe
estava prestes a ser coroado
imperador. No entanto, de
acordo com a tradição local, ele
só poderia assumir o cargo se
fosse casado. E como ainda não
era, resolveu fazer uma disputa
entre as mulheres da região
para encontrar sua futura
esposa.
Na manhã seguinte, o príncipe
anunciou que faria um jantar
especial para receber todas as suas pretendentes e,
durante o encontro, lançaria o evento. Ao saber disso,
uma senhora que trabalhava no palácio há muito anos
ficou muito triste, afinal, sua filha mais jovem carregava
em seu coração um profundo sentimento de amor pelo
futuro imperador.
Assim que chegou em casa e contou para a filha sobre o
desafio do príncipe, a senhora se espantou ao ouví-la
dizer:
Mamãe, eu quero participar desse jantar!
A mulher, no entanto, não gostou da ideia e tentou de
todas as formas desanimar a filha:
Mas minha filha, o que você vai fazer lá? As moças mais
belas e ricas de todo o povoado estarão no palácio. Eu sei
que você está sofrendo com essa história, mas tire essa
ideia sem fundamentos da sua cabeça. Não torne esse
sofrimento uma loucura!

Saciar a sede do mundo com a
Aquele que é a Água da Vida
(Apocalipse 22:17).

VISÃO
Ser uma comunidade de famílias e
discípulos fundamentados nos
princípios do Reino de Deus,
convertendo homens em
sacerdotes, esposas e mães em
mulheres sábias e filhos em
modelos de obediência, para que
todos sejam referenciais de Jesus
Cristo para o mundo.

VALORES
- Viver o Reino de Deus.
- Manifestar o Corpo de Jesus
Cristo.
- Estabelecer o governo do
Espírito Santo.
- Exercer paternidade através dos
cinco ministérios.
- Cuidar do órfão, da viúva e do
necessitado.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - Êx. 34, 35, 36
3ª feira - Êx. 37, 38, 39, 40
4ª feira - Lv. 01, 02, 03
5ª feira - Lv. 04, 05, 06
6ª feira - Lv. 07, 08, 09
Sábado - Lv. 10, 11, 12
Domingo - Lv. 13, 14, 15
Período atual:
Quinta semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
Ag. 3071
C/c 13000243-6

Mas a jovem continuou: Mãe, eu não estou
sofrendo, nem sou louca. Eu sei que jamais
serei escolhida, mas essa é a única
oportunidade que terei de passar alguns
momentos ao lado do príncipe. Só isso já me
deixa muito feliz, pois eu sei que nossas
realidades são muito diferentes.
De noite, a jovem chegou ao palácio. Lá, se
deparou com dezenas de belas moças, todas
vestidas com lindas roupas e adornadas
com as mais belas jóias. Logo após o jantar, o
príncipe lançou o desafio às donzelas:
Senhoritas, darei a cada uma de vocês uma
semente. Aquela que, dentro de seis meses,
me trouxer a flor mais bela será eleita minha
esposa e futura imperatriz do nosso reino.
A proposta do príncipe foi vista com bons
olhos pelos anciãos do reino, pois aquele
povo valorizava muito o “cultivo” dos bons
costumes, amizades, relacionamentos, etc.
A jovem camponesa não era das mais
habilidosas quando o assunto era
jardinagem, mas, ainda assim, cuidou com
muita paciência e carinho daquela semente.
Ela a plantou em um belo vaso e, todos os
dias, regava a terra à espera do nascimento
da flor. Ela orava:
Senhor meu Deus, se for da Sua vontade,
faça com que essa flor nasça na mesma
proporção do meu amor pelo príncipe. (A
oração se repetiu todos os dias).
Três meses se passaram, e nada aconteceu.
A jovem tentou de tudo, usou todos os
adubos que lhe foram indicados, mas a flor
insistia em não brotar. Ela, então, começou a
ver o seu sonho cada vez mais distante. O
prazo de seis meses acabou e a semente da
jovem não vingou. Ainda assim, ciente de

sua dedicação e esforço, ela comunicou a
mãe que retornaria ao palácio:
Mamãe, eu sei que não tenho chances, pois
a minha flor não cresceu. Deus quis assim,
mas eu levarei o meu vaso ao palácio do
mesmo jeito. Posso não ser a futura esposa
do príncipe, mas, pelo menos, terei a chance
de passar mais alguns minutos ao seu lado.
Na hora marcada, a jovem estava lá, assim
como todas as pretendentes. Enquanto ela
segurava o vaso cheio de terra e mais nada,
as outras carregavam flores belíssimas,
uma mais bonita que a outra. Muito
chateada, ela viu o príncipe entrar no salão
e dar início à cerimônia. Ele passou por
todas as moças e, quando viu a pobre jovem
com o vaso sem flor, a anunciou como a
vencedora do desafio!
Todos os presentes ficaram surpresos com
a decisão do príncipe. Ninguém conseguia
entender o porquê dele ter ignorado tantas
flores belas para escolher a pretendente
que nem havia conseguido cultivar sua
semente. Então, com um ar muito sereno,
ele esclareceu:
Desde que lancei esse desafio, pedi a Deus
para que Ele me trouxesse uma mulher
digna e que tivesse um coração semelhante
ao Dele. E esta moça foi a única que cultivou
a flor que a fez merecedora de uma
imperatriz. Ela cultivou a flor da
honestidade, pois todas as sementes que
distribuí eram estéreis e jamais poderiam
florescer.
"Aquele que tem as mãos limpas e o coração
puro, que não recorre aos ídolos nem jura
por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do
Senhor, e Deus, o seu Salvador lhe fará
justiça" (Salmos 24:4-5).

Aprendendo a ser
obediente como Jesus
Jo.8.29 - E aquele que me enviou está comigo; o Pai não
me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe
agrada.
Neste versículo, Jesus está discipulando alguns judeus
que haviam se convertido. Ele deixa claro que obedecer
ao PAI é a parte mais importante de um relacionamento
com o Senhor. A palavra de Deus nos mostra um
ensinamento deixado por Jesus, ao qual precisamos
seguir, pois afinal Ele é o caminho. Vamos a alguns pontos
importantes:
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1. Jesus veio ao mundo para fazer a vontade do PAI: Hb.
10. 7 ao 9 - Então, Eu disse: "Aqui estou, no princípio do
Livro está escrito a meu respeito; vim para fazer, ó Deus, a
tua vontade". Como acima diz: "Sacrifício, e oferta, e
holocaustos, e oblações pelo pecado não quiseste, nem te
agradaram" (os quais se oferecem segundo a Lei). Então,
disse: "Aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade". Tira
o primeiro, para estabele cer o segundo.
Obs:. Note que o texto está dizendo para deixar os
sacrifícios de animais, substituindo pelo sangue de Jesus,
que é poderoso e perfeito. Sem o sangue de Jesus nunca
haverá remissão de pecados e restauração da vida.
2.Ele fez a vontade do Pai desde que nasceu: Lc. 2. 51 e 52
- E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E
sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E
crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça
para com Deus e os homens.
Obs.: Precisamos ensinar nossos filhos o caminho da
obediência e mostrar que é um caminho de excelência;
mas eles precisam ver a nossa obediência para acreditar
no que estamos ensinando, pois o exemplo vem sempre
de nós. Infelizmente muitos pais serão responsáveis pela
destruição dos seus filhos, pois muitos irão para o
inferno pelo mau exemplo deixado pelos pais.

3. Ele assumiu, por decisão própria ser
servo obediente: Fp. 2. 7 e 8 - Mas
aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma
de servo, fazendo-se semelhante aos
homens; e, achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente
até à morte e morte de cruz.

~
Missoes
e o mundo
A realidade dos cristãos ex-muçulmanos
no berço do islã

Obs.: O texto fala que a obediência cabia
aos homens e Ele, sendo Deus, assume a
forma humana, para assim representar
toda a humanidade num ato radical, indo
até a cruz. Para a humanidade, só uma
vida de Cruz com o sacrifício das próprias
vontades e caprichos poderá agradar a
Deus.
Amados, o mundo jaz no maligno, mas nós
não, pois estamos em Cristo! Mas é
necessário viver uma vida na presença de
Deus, em obediência e com um coração e
mente completamente voltados para o
Senhor.
1.Você já parou para pensar que o Senhor
te escolheu desde o ventre da sua mãe,
para servir a Ele? (Salmos 139. 13 e 14)
2.Você tem consciência de que o seu
testemunho poderá interferir na salvação
dos seus filhos, familiares, amigos e etc.?
(Romanos 13, 9 e 10)
3.Você é filho de Deus; tem consciência da
sua responsabilidade em representar seu
PAI diante dos homens? (Mateus 5,13- 16)
Ajudem-me na campanha do quilo! Disse
Jesus: Tive fome e me destes de comer,
estive nu e me vestistes, estive preso e me
visitastes. Ide e pregai o Evangelho.
Precisamos obedecer a esses
direcionamentos.

Cristãos da Península Arábica contam com suas orações para
que possam cultuar a Deus em liberdade

Cristãos da Península Arábica contam com
suas orações para que possam cultuar a
Deus em liberdade
O tema do DIP 2020 é Cristãos exmuçulmanos. Após a queda da Cortina de
Ferro, o Irmão André anteviu que o
islamismo se tornaria o maior desafio para a
igreja. E assim aconteceu. Hoje o
extremismo islâmico representa a maior
ameaça à igreja. Ameaça que não está
restrita ao Oriente Médio, mas que permeia
grande parte da África Subsaariana e
Sudeste Asiático, bem como todo Norte da
África e Ásia Central. Além disso, se estende
também a países que não são
majoritariamente muçulmanos mas têm
uma forte presença islâmica, como China e
Índia. Dos 50 países da Lista Mundial da
Perseguição 2019, 36 têm como religião
predominante o islamismo.
Hoje você ficará sabendo como é viver a fé
cristã na Península Arábica, o berço do islã,

MISSÃO
onde uma teologia islâmica mais severa é ensinada até os
dias atuais. Os muçulmanos acreditam que o profeta
Maomé disse que somente uma religião poderia existir
na Península Arábica, portanto todas as igrejas da região
deveriam ser destruídas. No entanto, apesar de toda
pressão militar, política, social e religiosa sobre os
cristãos, Cristo está trabalhando claramente na região,
sobretudo entre imigrantes cristãos.
Crescente número de igrejas domésticas e secretas
Centenas de milhares de cristãos vivem na Península
Arábica; a maioria deles vem de países pobres da África e
Ásia para trabalhar na região. Eles se reúnem
informalmente em grupos discretos e, no geral, não são
importunados pelo governo. Os cristãos nativos, no
entanto, se mantêm secretos. O que acontece é que eles
crescem como muçulmanos até que encontram um
estrangeiro cristão ou uma Bíblia. Quando se convertem,
se reúnem em igrejas secretas e não oficiais. Há um
crescente número de grupos de cristãos nativos
pequenos e informais que se encontram secretamente.
Em todos os países da Península Arábica há grupos de
cristãos locais que se reúnem em absoluto sigilo. Eles
enfrentam forte pressão por parte da família e, em alguns
países mais do que em outros, do governo também. É
evidente o trabalhar de Deus no berço do islamismo.
Nem mesmo o mais restrito dos governos ou a mais forte
pressão da sociedade poderiam impedi-lo de mover o
coração e a vida das pessoas, nem de edificar sua igreja.
A Arábia Saudita e o Iêmen têm os regimes mais
rigorosos, visto que oficialmente nenhuma igreja é
permitida. O Catar permite a existência de algumas
igrejas estrangeiras, mas restringe severamente a
importação de Bíblias. No Kuwait, Bahrein e Emirados
Árabes Unidos, os cristãos desfrutam de maior liberdade,
mas ainda precisam se adequar às regras do governo.
Quando a fé desses novos convertidos é descoberta pela
família ou comunidade, a vida se torna muito difícil para
eles, pois são pressionados a voltar para o islã. O maior

Saciar a sede do mundo com a
Aquele que é a Água da Vida
(Apocalipse 22:17).

VISÃO
Ser uma comunidade de famílias e
discípulos fundamentados nos
princípios do Reino de Deus,
convertendo homens em
sacerdotes, esposas e mães em
mulheres sábias e filhos em
modelos de obediência, para que
todos sejam referenciais de Jesus
Cristo para o mundo.

VALORES
- Viver o Reino de Deus.
- Manifestar o Corpo de Jesus
Cristo.
- Estabelecer o governo do
Espírito Santo.
- Exercer paternidade através dos
cinco ministérios.
- Cuidar do órfão, da viúva e do
necessitado.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - Lv. 16, 17, 18
3ª feira - Lv. 19, 20, 21
4ª feira - Lv. 22, 23, 24
5ª feira - Lv. 25, 26, 27
6ª feira - Nm. 01, 02, 03
Sábado - Nm. 04, 05, 06
Domingo - Nm. 07, 08, 09
Período atual:
Sexta semana
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desejo desses cristãos é estarem
conectados ao corpo de Cristo. A Portas
Abertas os apoia através de recursos
bíblicos, treinamentos de pastores e líderes
e oração. Principalmente em países mais
severos, como a Arábia Saudita, muitos
cristãos ex-muçulmanos saem do país para
praticar a fé em liberdade em outra nação.

Onze de
setembro
Uma carta interessante para ser refletida,
onde quer que esteja.
Um dia, logo após o 11 de setembro, eu
conversava com uma pessoa que era
responsável pela segurança de uma
empresa no World Trade Center (as Torres
Gêmeas derrubadas em um ataque
terrorista).

Com muita calma, ele me contou histórias
de sobreviventes e todas continham
pequenos detalhes.
Como você talvez já saiba, o chefe de uma
empresa chegou tarde, simplesmente,
porque era o primeiro dia do seu caçula no
jardim de infância. Um outro estava vivo

porque era seu dia de trazer rosquinhas
para o café. Uma mulher atrasou-se porque
o despertador não funcionou. Outra
porque ficou presa num congestionamento causado por um acidente. Um
outro havia perdido o ônibus. Uma mulher
teve que trocar de roupa porque derramou
café. Alguém teve que atender a uma
ligação. O filho de outro se demorou em
sair da cama. Alguém não encontrava um
táxi. Muitas outras histórias. Pequenos
detalhes. Contratempos. Talvez, algum dia,
seja escrito num livro.
E aquele homem com quem eu conversava
estava vivo porque naquele dia estava
usando sapatos novos que lhe causaram
uma bolha no pé e teve que parar numa
farmácia para comprar um bandeide
(Band-Aid - J&J).
Hoje, quando pego um congestionamento
de trânsito, perco um elevador, atendo
uma ligação no momento de uma saída.
Pequenas coisas que me aborreciam,
penso comigo: “estou exatamente onde
Deus quer que eu esteja neste momento”.
Que Deus continue a abençoar você com
todos estes pequenos aborrecimentos que
o faça lembrar de seus propósitos. Na
próxima vez em que parecer que "se
levantou com o pé esquerdo", seus filhos
demorando em se vestir, não lembrar onde
deixou as chaves do carro, pegar todos os
semáforos fechados no caminho do
trabalho, não fique triste, não se irrite, não
se sinta frustrado, louve a Deus, e
agradeça, porque Ele está cuidando de
você. Nem sempre compreendemos os
desígnios de Deus. Acredito que Ele queira
sempre o melhor para nós, o difícil é ler
suas entrelinhas.

Jeja servo
como Jesus
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Mc. 9. 35 a 38 - E ele, assentando-se, chamou os doze e
disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o
derradeiro de todos e o servo de todos. E, lançando mão
de uma criança, pô-la no meio deles e, tomando-a nos
seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma
destas crianças em meu nome a mim me recebe; e
qualquer que a mim me receber recebe não a mim, mas
ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre,
vimos um que, em teu nome, expulsava demônios, o qual
não nos segue; e nós proibimos, porque não nos segue.
Jesus, porém, disse: Não proibais, porque ninguém há
que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de
mim.
Toda pessoa que prega a palavra de Deus é um servo
distribuindo pão do céu de graça para as pessoas.
Devemos servir as pessoas com o nosso amor, com
atitudes nobres e de forma voluntária, como se
estivéssemos servindo ao Senhor.

Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

Devemos nos preocupar e nos importar com as pessoas
como Jesus se importava.

ENCONTRE-NOS

Jesus se colocava à disposição das pessoas, como
conselheiro e fazia parte da vida delas.

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

Tenho plena consciência das batalhas que enfrentamos
todos os dias, mas o Senhor nos chamou para servi-lo. O
grande desafio é este: em meio às próprias batalhas,
ajudar pessoas menos experientes e mais frágeis a
enfrentar as sua lutas, pois foi esse o estilo de vida que
Jesus escolheu para si. Nós, os seus discípulos,
precisamos seguir esse caminho, pois quando fazemos
isso, cumprimos a lei de Cristo (Gl. 6:2).
Amados discípulos, não vivemos mais em trevas, por isso
temos uma visão mais ampla do reino de Deus e assim

sabemos que em cada atitude nossa
teremos respaldo e apoio do Espírito
Santo. Quando servimos a Jesus em
sinceridade, não viveremos de batalha em
batalha, mas sim de vitória em vitória,
precisamos observar mais a necessidade
dos outros.
Perguntas:
1. Você tem consciência de que Jesus te
chamou e que não foi você que o
escolheu? (Jo. 15:16 e 17).
2. Você é um escolhido do Senhor, mas o
que tem feito com tão grande honra?
(Rm. 2:10).

Ainda não há informações se a razão dos
crimes é religiosa ou étnica. Os protestos
violentos aconteceram enquanto o
primeiro-ministro e ganhador do prêmio
Nobel da Paz, Abiy Ahmed, estava em visita
oficial à Rússia. Os tumultos começaram
após o ativista e opositor do governo da
Etiópia, Jawar Mohammed, denunciar que
estava correndo risco de ser assassinado a
mando do primeiro-ministro. Uma das
formas que o governo encontrou de
eliminá-lo era retirando o esquema de
segurança da casa dele em Adis Abeba.
Entretanto, as autoridades negaram a
alegação.

3. Você tem deixado de fazer as coisas pra
Deus pelo teu lazer?
Ajude-me na campanha do quilo! “Disse
Jesus: estive fome e me deste de comer,
estive nu e me vestiste, estive preso e me
visitaste. Ide e pregai o Evangelho”.
Precisamos obedecer a esses
direcionamentos.

~
Missoes
e o mundo
Três evangelistas são mortos em
protestos na Etiópia

A morte de quase 70 pessoas na Etiópia, no
dia 23 de outubro, tem movimentado a
equipe de investigação da Portas Abertas.
Foi reportado que três evangelistas foram
assassinados nesse período, um deles
dentro da igreja. Os corpos dos cristãos
sofreram mutilação, além disso, a igreja
Full Gospel em Boreda, foi incendiada.

Protestos na Etiópia deixam um saldo de quase 70 mortos e
muitos feridos (foto: Reuters)

Por dois dias, milhares protestaram nas
ruas da capital e em outras regiões para
mostrar suporte a Jawar e denunciar as
ações do governo. “Mas o que ele começou é
como uma marcha solidária que se tornou
rapidamente em violência étnica e ataques
estimulados pela religião. A polícia atirou
em 13 pessoas e muitos outros foram
mortos por pedradas e feridos por grupos
rivais”, reportou um informante. Uma
proeminente igreja cristã do país reclamou
da discriminação que os cristãos sofrem dos
muçulmanos extremistas, declarou ainda
que estão impotentes para ajudar e
proteger todas as pessoas. A igreja fez uma
vigília na capital da Etiópia em lembrança
dos que perderam a vida nos últimos
protestos.
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Feliz aniversário
02/nov - Fabrício Lobo
02/nov - Jorge Mendonça
04/nov - Victor Barbosa
06/nov - Gabriele Alves
07/nov - Almir Branco
09/nov - Rosânia Nunes
15/nov - Adeilda de Almeida

15/nov - Sônia Lobo
18/nov - Idiana Oliveira
19/nov - Desirée Ribeiro
23/nov - José Eduardo Garcia
24/nov - Sueli Neves
29/nov - Katherine Alves
30/nov - Raissa Alves

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

Saciar a sede do mundo com a
Aquele que é a Água da Vida
(Apocalipse 22:17).

VISÃO
Ser uma comunidade de famílias e
discípulos fundamentados nos
princípios do Reino de Deus,
convertendo homens em
sacerdotes, esposas e mães em
mulheres sábias e filhos em
modelos de obediência, para que
todos sejam referenciais de Jesus
Cristo para o mundo.

VALORES
- Viver o Reino de Deus.
- Manifestar o Corpo de Jesus
Cristo.
- Estabelecer o governo do
Espírito Santo.
- Exercer paternidade através dos
cinco ministérios.
- Cuidar do órfão, da viúva e do
necessitado.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - Nm. 10, 11, 12
3ª feira - Nm. 13, 14, 15
4ª feira - Nm. 16, 17, 18
5ª feira - Nm. 19, 20, 21
6ª feira - Nm. 22, 23, 24
Sábado - Nm. 25, 26, 27
Domingo - Nm. 28, 29, 30

Não havia limites para onde "NEOQEAV" pudesse surgir.
Pedacinhos de papel com "NEOQEAV" rabiscado apareciam
grudados no volante do carro que eles dividiam. Os bilhetes eram
enfiados dentro dos sapatos e deixados debaixo dos travesseiros.

Período atual:
Sétima semana

NEOQEAV" era escrita com os dedos na poeira sobre as prateleiras
e nas cinzas da lareira. Esta misteriosa palavra tanto fazia parte da
casa de meus avós quanto da mobília.
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Levou bastante tempo para eu passar a entender
e gostar completamente deste jogo que eles
jogavam. Meu ceticismo nunca me deixou
acreditar em um único e verdadeiro amor, que
possa ser realmente puro e duradouro.
Porém, eu nunca duvidei do amor entre meus
avós. Este amor era profundo. Era mais do que
um jogo de diversão, era um modo de vida. Seu
relacionamento era baseado em devoção e uma
afeição apaixonada, igual as quais nem todo
mundo tem a sorte de experimentar.
O vovô e a vovó ficavam de mãos dadas sempre
que podiam. Roubavam beijos um do outro
sempre que podiam.
O vovô e a vovó ficavam de mãos dadas sempre
que podiam. Roubavam beijos um do outro
sempre que se batiam um contra outro naquela
cozinha tão pequena eles conseguiam terminar a
frase incompleta do outro e todo dia resolviam
juntos as palavras cruzadas do jornal.
Minha avó cochichava para mim dizendo o
quanto meu avô era bonito, como ele havia se
tornado um velho bonito e charmoso e se gabava
de dizer que sabia como pegar os namorados
mais bonitos.
Antes de cada refeição eles davam graças a Deus
e bênçãos aos presentes por sermos uma família
maravilhosa, para continuarmos sempre unidos
e com boa sorte; mas uma nuvem escura surgiu
na vida de meus avós: minha avó tinha câncer de
mama. A doença tinha primeiro aparecido dez
anos antes, como sempre, vovô estava com ela a
cada momento.
Ele a confortava no quarto amarelo deles, que ele
havia pintado dessa cor para que ela ficasse
sempre rodeada da luz do sol, mesmo quando ela
não tivesse forças para sair.
O câncer agora estava de novo atacando seu
corpo. Com a ajuda de uma bengala e a mão firme
do meu avô, eles iam à igreja toda manhã e minha
avó foi ficando cada vez mais fraca, até que,
finalmente, ela não mais podia sair de casa.

Por algum tempo, meu avô resolveu ir à igreja
sozinho, orando a Deus para zelar por sua
esposa.
Então, o que todos nós temíamos aconteceu.
Vovó partiu.
"NEOQEAV" foi gravada em amarelo nas fitas corde-rosa dos buquês de flores do funeral da vovó.
Quando os amigos começaram a ir embora,
minhas tias, tios, primos e outras pessoas da
família se juntaram e ficaram ao redor da vovó
pela última vez. Vovô ficou bem junto do caixão
da vovó e, num suspiro bem profundo, começou a
cantar para ela. Através de suas lágrimas e pesar,
a música surgiu como uma canção de ninar que
vinha bem de dentro de seu ser.
Me sentindo muito triste, nunca vou me esquecer
daquele momento, porque eu sabia que mesmo
sem ainda poder entender completamente a
profundeza daquele amor.
Aposto que a esta altura você deve estar se
perguntando: “Mas o que NEOQEAV significa?”
NEOQEAV = Nunca Esqueça O Quanto Eu Amo
Você

Amar a Jesus
Jo.21.15 - E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão
Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes?
E ele respondeu: Sim, Senhor; tu sabes que te amo. Disselhe: Apascenta os meus cordeiros.
A pergunta mais importante que Pedro já teve de
responder, foi se ele tinha amor devotado ao seu Senhor;
no caso, para reconhecer se amava para servir, pois o
serviço prestado ao Senhor seria um ato de amor.
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Neste caso, "amor" traduz duas palavras diferentes em
grego. A primeira, ágape, significa o amor inteligente e
com propósito; sobretudo racional e da vontade.
A segunda, phileo, envolve afeição calorosa, uma
amizade real com profundidade e natural das emoções e,
portanto, um amor mais pessoal e afetivo. Com o
emprego dessas duas palavras, Jesus indica que o amor
de Pedro não deve ser somente uma vontade, mas
também um desejo profundo, do coração; amor este que
brota tanto da determinação, quanto do afeto pessoal,
pois não é só emoção, mas um esforço particular.
A pergunta que Jesus dirigiu a Pedro também é a Sua
grande pergunta para todos os crentes.
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Todos nós devemos ter amor a Jesus, além de devoção
pessoal e de coração a Ele (João 14.15 e 16; João 16. 27; e
Tg 1.12).
O Pai ama todas as pessoas (João 3.16). Mas também é
verdade que Ele tem um amor familiar especial àqueles
que, por meio de Jesus, estão reconciliados com Ele e o
amam, permanecendo leais a Ele mesmo em meio às
tribulações deste mundo. Nosso amor a Jesus leva o Pai a
nos amar ainda mais. Um Amor correspondido na
melhor forma de amar.

Perguntas.
Antes preciso esclarecer algo. Pedro, por
amar a Jesus, abriu mão de tudo para
servir a Ele e morreu numa cruz de cabeça
para baixo.
O Senhor tem sido prioridade em sua vida?
Ou seja, você abre mão do lazer e das
coisas que você gosta de fazer para estar
em comunhão com o corpo de Cristo?
(Hebreus 10, 24 e 25)
1. Você leva uma vida de gratidão ao
Senhor, ou uma vida de questionamentos e
de observações a respeito da vida dos
outros? (Gálatas 6, 1 ao 4)
2. Você é zeloso com as coisas do Senhor
(como atenção aos horários de culto,
dízimo, ofertas), e se importa com as
necessidades da igreja? (Tito 2, 11 ao 15)
Atenção! Leiam os textos sugeridos nas
perguntas.
Obs.: Ajudem-me na campanha do quilo!
Jesus disse: Tive fome e me destes de
comer, estive nu e me vestistes, estive
preso e me visitastes. Ide e pregai o
Evangelho. Precisamos obedecer esses
direcionamentos.

~
Missoes
e o mundo
Saiba como cristãos de diversos países
estão conectados à queda do muro de
Berlim, um evento que mudou o mundo há
30 anos

O Checkpoint Charlie foi um dos pontos de
passagem mais conhecido entre a
Alemanha Ocidental e Oriental no muro de
Berlim durante a Guerra Fria
O Checkpoint Charlie foi um dos pontos de
passagem mais conhecido entre a
Alemanha Ocidental e Oriental no muro de
Berlim durante a Guerra Fria
O muro de Berlim surgiu em 13 de agosto de
1961. O fundador da Portas Abertas, Irmão
André, foi um dos primeiros a passar pelo
Checkpoint Charlie, um dos pontos de
passagem mais conhecido no muro de
Berlim entre a Alemanha Ocidental e
Oriental utilizados na Guerra Fria. Ele tem
memórias vívidas do impacto do muro: “O
fluxo de refugiados sob as regras
comunistas foi impedido durante a noite.
Não havia saída, ninguém podia escapar. O
resultado foi uma onda de suicídios porque
eles perderam a esperança”, conta Irmão
André.
O regime tinha como base um controle
rígido. A igreja era isolada e ameaçada.
Johan Companjen, colega do irmão André,
explica: “Na época, os comunistas não
toleravam cristãos de maneira nenhuma. Os
cristãos se sentiam completamente
abandonados”. Mas apesar das ameaças,
detenções e prisões, uma memória
constante do Irmão André é que a igreja
mostrou força.
Em 1982, a Portas Abertas decidiu priorizar
o trabalho na União Soviética, focando dois
projetos principais: alcançar os 10 milhões
de cristãos russos ortodoxos que não
tinham Bíblias e fortalecer as igrejas em
repúblicas islâmicas da União Soviética,
dando a eles meios para alcançarem os

MISSÃO
vizinhos muçulmanos. Além disso, paralelamente,
ocorria uma campanha de oração, que durou sete anos. A
Igreja Nikolai, em Lípsia, na Alemanha Oriental, orou por
paz toda segunda-feira, desde 1982. De apenas alguns, os
números cresceram, e os encontros de oração se
tornaram o foco para pessoas que desejavam mudança.
Em outubro de 1989, cerca de 70 mil pessoas se reuniram
do lado de fora da igreja.

Saciar a sede do mundo com a
Aquele que é a Água da Vida
(Apocalipse 22:17).

VISÃO
Ser uma comunidade de famílias e
discípulos fundamentados nos
princípios do Reino de Deus,
convertendo homens em
sacerdotes, esposas e mães em
mulheres sábias e filhos em
modelos de obediência, para que
todos sejam referenciais de Jesus
Cristo para o mundo.

VALORES

Lentamente, as coisas começaram a acontecer e o
impacto foi visto no mundo político e na Portas Abertas.
A partir de 1987, muitos prisioneiros religiosos foram
soltos dos campos de trabalho e de celas das prisões. Em
1985, havia 340 cristãos presos, em março de 1990,
apenas 17. Em 1988, a economia soviética entrava em
crise. O presidente Gorbachev, buscando apoio para um
programa de reestruturação, prometeu que os cristãos
seriam reconhecidos e as igrejas começaram a ser
reabertas. No mesmo ano, as regulações postais
mudaram, permitindo que dezenas de milhares de Novos
Testamentos fossem enviados aos cristãos e igrejas por
toda a União Soviética. O Irmão André aproveitou a
abertura para firmar um acordo: no ano da celebração de
mil anos da Igreja Ortodoxa Russa, a Portas Abertas iria
presenteá-los com 1 milhão de Novos Testamentos.
Então, em novembro de 1989, ficou claro que a mudança
abrangia todo o bloco comunista. A queda do muro de
Berlim foi um sinal de que as coisas não seriam mais as
mesmas. Um membro da equipe da Portas Abertas
relembra aquele dia: “Meu colega e eu entramos no carro
e dirigimos até Berlim para sermos parte dessa ocasião
histórica. Que alegria! Que resposta de oração!”.

- Viver o Reino de Deus.
- Manifestar o Corpo de Jesus
Cristo.
- Estabelecer o governo do
Espírito Santo.
- Exercer paternidade através dos
cinco ministérios.
- Cuidar do órfão, da viúva e do
necessitado.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - Nm. 31, 32, 33
3ª feira - Nm. 34, 35, 36
4ª feira - Dt. 01, 02, 03
5ª feira - Dt. 04, 05, 06
6ª feira - Dt. 07, 08, 09
Sábado - Dt. 10, 11, 12
Domingo - Dt. 13, 14, 15
Período atual:
Oitava semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
Ag. 3071
C/c 13000243-6

Raabe
Dentre os que me conhecem, farei menção
de Raabe. O Senhor, ao registrar os povos,
dirá: Este nasceu lá. Sl. 87:4 e 6.
Raabe foi a prostituta de Jericó que
escondeu os dois espias. Conforme a
tradição judaica, ela se casou com um
deles depois da queda da cidade.
Dizem que a prostituição é a mais antiga
profissão do mundo. Mas isso não a torna
uma ocupação honrosa. A maioria das
pessoas a considera uma destruidora do
tecido moral da família e da sociedade.
Como é que começa a prostituição?
Estudos sociológicos revelam que a
grande maioria das meninas que se
tornam prostitutas foram iniciadas em sua
carreira ainda crianças, por homens que
eram seus parentes próximos e abusavam
delas - tios, irmãos, pais e até avôs!
Calcula-se que 75 por cento das
prostitutas foram vítimas desses abusos
na infância.
É difícil imaginar que Deus tenha tido
alguma coisa a ver com uma casa de má
fama, ou que tivesse cooperado com Seu
povo que usou um desses
estabelecimentos como esconderijo. Mas
isso não é tudo. Além de ser prostituta,
Raabe era mentirosa. Disse que não sabia
para onde os espias tinham ido ao saírem
de sua casa, quando ela mesma os havia
escondido no teto da casa (Js. 2:4-6).

Aqui vem a surpresa. Ao contrário de seus
compatriotas, ela reconheceu Jeová como
"Deus em cima nos céus e embaixo na
terra" (verso 11). E a maior de todas as
surpresas: através da descendência dessa
ex-meretriz, veio o Filho unigênito de
Deus (Mt. 1:1-16)!
Se, mesmo não desculpando o pecado,
Deus leva em conta as circunstâncias que
moldaram a vida de uma pessoa,
deveríamos nós ser menos compassivos
ao julgar os outros? Quão gratos podemos
ser porque, no dia do final ajuste de
contas, um misericordioso Pai celeste leva
em consideração o fato de que "este [ou
esta] nasceu lá"! Em Jericó, talvez?

O Espírito Santo traz a Palavra
~
para curar e nos livrar da destruiçao
“Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e
por causa das suas iniqüidades, são afligidos. A sua alma
aborreceu toda comida, e chegaram até às portas da
morte. Então, clamaram ao SENHOR na sua angústia, e
ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra,
e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao
SENHOR pela sua bondade e pelas suas maravilhas para
com os filhos dos homens! E ofereçam sacrifícios de
louvor e relatem as suas obras com regozijo!” – Sl.107.17
à 22
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Este texto fala da grande misericórdia de Deus para com
os pecadores que são maus, que agem impiamente e que
estão à beira da morte, conseqüência da impiedade. Eles
clamam ao Senhor e Ele manda Sua Palavra para curar e
livrar da destruição. Mas é necessário que esses passem
a adorar e a louvar ao Senhor.
Ação da Palavra no poder do Espírito Santo - “Toda
palavra de Deus é pura; escudo é para os que confiam
nele” – Provérbios 30, 5. Não posso basear a minha
confiança em Deus só quando sinto Sua presença, mas,
mesmo na escuridão, sem ver nada e sem sentir nada,
estarei sempre confiando em Suas promessas, no poder
que a Palavra tem unida à confiança na fidelidade do
Espírito Santo. Mesmo sem prova de nada em que possa
ver ou sentir saberei que as promessas da Palavra de
Deus são para mim e o caráter do Espírito Santo me diz
que Ele jamais me abandonará.
Cuidado com as tradições que possam invalidar a
Palavra de Deus - “Invalidando, assim, a palavra de Deus
pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas
fazem semelhantes a estas” – Marcos 7:13. Devemos
vigiar as proibições que, por um zelo, não vêm de Deus.
Criamos situações que não têm respaldo bíblico. Se por
alguma tradição acusações vêm para afligir, é necessário
o apego às promessas de Deus e crer em Seu amor e
misericórdia.
Quando estamos cheios do Espírito anunciamos a
Palavra de Deus - “E, tendo eles orado, moveu-se o lugar

em que estavam reunidos; e todos foram
cheios do Espírito Santo e anunciavam
com ousadia a palavra de Deus” – Atos dos
Apóstolos 4:31. Se não existisse o mundo
das Palavras, isso é, um meio de
comunicação, não teríamos civilização,
seriamos como os animais. Aprendemos
novos idioma para nos relacionar, somos
construídos por palavras, isso é, tudo que
somos é fruto do que aprendemos. Mas as
palavras não só constroem conhecimento,
elas podem ferir, traumatizar, criar
limitações, prisões que nos impedem de
crescer, amadurecer e poderão nos
transformar em pessoas cheias de limites
e enfermidades que ao longo da vida nos
impedem e têm impedido de alcançar
nossos maiores alvos na vida. Muitas vezes
uma pessoa não consegue ser o que
gostaria por que palavras foram lançadas
por pais, parentes próximos e professores.
Isso cria limitações dentro delas que não a
deixam evoluir e prosseguir em suas vidas,
se tornam pessoas preconceituosas,
amargas, tristes e de temperamentos
difíceis. O Espírito Santo, com Sua unção,
ministra sobre nós a Palavra de Deus. Ela
destrói o poder destas palavras negativas
e nos cura, nos impede de sermos
destruídos por todas as maldições que já
recebemos (Salmos 107. 20).
Restauração vem pela Palavra e não da
ação da carne ou vontade carnal Consagração a Deus: Humildade e
fidelidade no uso de seus dons. “Rogo-vos,
pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que
apresenteis o vosso corpo em sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus, que é o
vosso culto racional” – Rm.12.1. O texto diz
que em nosso corpo carnal jamais
agradaremos a Deus. O único caminho é
oferecer nossos corpos a Deus em

sacrifício e observarmos a Palavra de Deus.
“E não vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos pela renovação do vosso
entendimento, para que experimenteis qual
seja a boa, agradável e perfeita vontade de
Deus” – Rm.12.2. Nenhum conselho do
mundo poderá nos guiar, mas somente a
palavra de Deus.
Usando a Palavra de Deus como Espada
do Espírito - “…tomando sobretudo o
escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno” –
Ef.6.16. Só poderemos nos apoderar do
escudo da fé se ouvirmos a Palavra de Deus,
pois é ela que gera fé em nossos corações.
“De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela
palavra de Deus” – Romanos 10, 17. “Tomai
também o capacete da salvação e a espada
do Espírito, que é a palavra de Deus” –
Ef.6.17. Temos capacete da salvação quando
possuímos a mente de Cristo, com Ele
operando em nossas emoções e nos
direcionando em tudo. A espada do Espírito
deve ser usada em ocasiões de lutas e
confrontos com o diabo que tenta
enfraquecer nossa fé, nos levando a
confrontar as mentiras do diabo com a
verdade da Palavra de Deus. Assim, a
poderosa espada do Espírito destrói todo
argumento do diabo. “…orando em todo
tempo com toda oração e súplica no Espírito
e vigiando nisso com toda perseverança e
súplica por todos os santos” – Ef.6.18. Neste
caso fica bem claro que toda armadura de
Deus sem vida oração não existe. Sem
oração não chegaremos a lugar algum, pois
a oração no Espírito é a oração de cada
cristão direcionado pelo Espírito Santo.
Essa oração não é produzida por nossa
carne e nem por nossa alma, mas pelo nosso
espírito que está mergulhado no Espírito de
Deus.

MISSÃO

~ e o mundo
Missoes
Alfabetização como ferramenta para compartilhar amor
A 19.305 km das
terras brasileiras,
p re c i s a m e n te n a s
Filipinas, a Portas
Abertas tem apoiado
cristãos; entre eles
e s t á Lyd i a * , u m a
professora de
alfabetização. Mesmo sofrendo forte pressão da
comunidade, ela não desiste de compartilhar o amor de
Deus aos seus vizinhos e alunos. “Isso provoca um
grande impacto na comunidade. Quando alfabetizo, eu
conto histórias bíblicas para ensinar as crianças. Elas
compartilham o que ouviram com os pais e eles veem a
mudança nos filhos, porque essas histórias têm valores e
ensinam comportamentos morais. Os pais notam que as
crianças têm mudado e elas não são mais travessas como
antes”, testemunha a professora.
Lydia reconhece que mesmo empenhada em ensinar, ela
encontra dificuldades quando os alunos são adultos: “Eu
aprendi a lidar com alunos jovens e velhos. Acho mais
fácil ensinar aos jovens estudantes! Alfabetizar os mais
velhos é mais desafiador, pois eles são tímidos e
inflexíveis, mas os treinamentos me ajudaram a
incentivá-los”. Além de capacitar os alunos para serem
autônomos no dia a dia, a professora entende que
trabalhar com alfabetização também tem um impacto
quando o assunto é intolerância religiosa. “A
alfabetização está ajudando a prevenir a perseguição,
pois a vila sabe que as pessoas podem aprender e estudar
aqui. Nós temos uma boa reputação de que este é um
centro de aprendizado”, conclui. A cristã e o marido
Matt* alfabetizam os moradores de outra ilha duas vezes
por mês, durante três dias por visita. A sala de aula é uma
palafita e está aberta a todos. *Nomes alterados por
segurança.

Saciar a sede do mundo com a
Aquele que é a Água da Vida
(Apocalipse 22:17).

VISÃO
Ser uma comunidade de famílias e
discípulos fundamentados nos
princípios do Reino de Deus,
convertendo homens em
sacerdotes, esposas e mães em
mulheres sábias e filhos em
modelos de obediência, para que
todos sejam referenciais de Jesus
Cristo para o mundo.

VALORES
- Viver o Reino de Deus.
- Manifestar o Corpo de Jesus
Cristo.
- Estabelecer o governo do
Espírito Santo.
- Exercer paternidade através dos
cinco ministérios.
- Cuidar do órfão, da viúva e do
necessitado.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - Dt. 16, 17, 18
3ª feira - Dt. 19, 20, 21
4ª feira - Dt. 22, 23, 24
5ª feira - Dt. 25, 26, 27
6ª feira - Dt. 28, 29, 30
Sábado - Dt. 31, 32
Domingo - Dt. 33, 34
Período atual:
Nona semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
Ag. 3071
C/c 13000243-6

Sacrifício
para salvar
Eu de boa vontade me gastarei e ainda me
deixarei gastar em prol da vossa alma. Se
mais vos amo, serei menos amado? 2
Coríntios 12:15
Quando veio ao mundo, Jesus pagou um
alto preço pela nossa salvação. Segundo
Isaías, Ele foi “desprezado e o mais
rejeitado entre os homens; homem de
dores e que sabe o que é padecer” (Is
53:3). A pressão foi grande; a dor, terrível;
e o peso, insuportável, mas Ele não
desistiu. Avançou em direção à cruz com
confiança, porque entendia o resultado de
Seu sacrifício.
“Como poderemos ser considerados
dignos de entrar na cidade de Deus, se não
nos dispomos a fazer verdadeiros
sacrifícios para salvar as almas que estão
prestes a perecer?. Assim como Cristo,
precisamos “gastar e nos deixar gastar”,
pagando o preço necessário para
compartilhar a salvação com mais
pessoas.
Precisamos levar as pessoas a Jesus e
libertá-las do inimigo. O preço disso é alto,
pois essa obra revela a essência do grande
conflito, e o inimigo nunca fica satisfeito
com isso.
Assim como Jesus pagou o preço na cruz,
também precisamos estar dispostos a
sofrer por aqueles que queremos salvar.
Talvez seja necessário enfrentar o risco de
rejeição, desapontamento,

incompreensão, desprezo e até
perseguição. Como o Salvador não
permitiu que o sofrimento O afastasse do
plano de Deus, também precisamos
permanecer firmes diante das
dificuldades.
Deus deseja homens que arrisquem
qualquer coisa e todas as coisas para
salvar almas. Que avancem tanto nas
trevas como na luz e se mantenham com
bravura sob desânimo e esperanças
frustradas e, não obstante, ainda
trabalhem com fé, com lágrimas e
perseverante paciência, semeando junto a
todas as águas, confiantes em que o
Senhor produzirá os resultados. Deus
exige homens de fibra, esperança, fé e
perseverança para trabalharem sem
rodeios.
Não desista diante de pessoas que não
aceitam Jesus da forma ou no tempo que
você gostaria. Continue trabalhando em
favor delas com sacrifício, dedicação e
oração. Jesus fez tudo o que era necessário
para sua salvação. Como resposta, “gastese e desgaste-se” pela salvação de outros.

O Espírito Santo traz a Palavra
~
para curar e nos livrar da destruiçao
Amar a Jesus (parte 2)
Jo.21.15 - E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão
Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes?
E ele respondeu: Sim, Senhor; tu sabes que te amo. Disselhe: Apascenta os meus cordeiros.
Motivos para amar a Jesus
Uma vida de gratidão: 1Ts.5.18 - Em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco.
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É somente através de Jesus Cristo que podemos
aproximar-nos de Deus (leia Hb 7.25), confiando na sua
morte expiatória para nos remir dos nossos pecados.
Orar com fé, pedindo forças e misericórdias divinas para
nos ajudar em todas as nossas necessidades, pois temos
em nossa vida um sumo sacerdote que nos entende e
intercede por nós em todo tempo. (leia Hb 4.14-16)
Não devemos permitir que criatura alguma venha
usurpar o lugar de Cristo em nossas vidas, dirigindo
somente a Ele nossas orações.
Por Jesus nos amar: Ef.3.19 - e conhecer o amor de Cristo,
que excede todo entendimento, para que sejais cheios de
toda a plenitude de Deus.
Obs.: Nosso "homem interior" é fortalecido; "fortalecido
com poder" pelo Espírito, é ter nossos sentimentos,
pensamentos e propósitos colocados cada vez mais sob
sua influência e orientação, de tal maneira que o Espírito
possa manifestar seu poder através de nós, cada vez em
maior medida.
O propósito desse fortalecimento pelo Espírito
apresenta quatro pontos:
(1) que Cristo estabeleça a sua presença em nossos
corações;

(2) que sejamos fundamentados em amor
sincero a Deus, a Cristo e ao próximo;
(3) que compreendamos e
experimentemos em nossas vidas o amor
de Cristo;
(4) que sejamos "cheios de toda a
plenitude de Deus", que a presença de
Deus nos encha de tal modo que reflitamos
e manifestemos, desde o íntimo do nosso
ser, o caráter e a estatura do nosso Senhor
Jesus Cristo.

~
Missoes
e o mundo
O avanço do islamismo na Ásia

Os maiores países islâmicos estão no
continente asiático, onde cristãos exmuçulmanos enfrentam o desafio de viver a
nova fé

Atenção: Por causa de Jesus em nossas
vidas, Deus fará por nós, não somente mais
do que pedimos e desejamos em oração,
como também mais do que nossa
imaginação pode alcançar.
Esta promessa é condicionada ao grau da
presença, poder e graça do Espírito Santo
em nossas vidas.
Perguntas:
1. Você já parou para pensar em tudo o que
Jesus tem feito por você? Tem parado para
agradecer? (1 Tess. 5. 18)
2. Durante suas provações e lutas, você
tem visto o Senhor ao seu lado? (João 14.
18)
3. Você ama Jesus? O quem tem dado a Ele
como prova desse amor? (João 14, 15)
Obs.: Ajudem-me na campanha do quilo!
Disse Jesus "Tive fome e me destes de
comer, estive nu e me vestistes, estive
preso e me visitastes." Ide e pregai o
Evangelho! Precisamos obedecer esses
direcionamentos.

A China é um dos países asiáticos com grande
população muçulmana

Ao o uv i r a p a l av ra “ m u ç u l m a n o”,
provavelmente o que vem a sua mente seja a
imagem de um xeique árabe e países como
Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos,
Egito, Iraque ou qualquer país do Oriente
Médio. Parece óbvio que essa seja a região
mais muçulmana do mundo, mas não é. A
maior população islâmica se encontra no
Sudeste Asiático. Para surpresa de muitos,
alguns dos maiores países muçulmanos do
mundo estão na Ásia: Indonésia, Paquistão,
Índia e Bangladesh. O islamismo avançou, e
muito, além das fronteiras do seu berço, o
Oriente Médio. E hoje a Indonésia é o país
com a maior população islâmica, seguido
pela Índia.
O Estado Islâmico (EI) pode estar sendo
derrotado no Oriente Médio lentamente,
mas o movimento está apenas mudando de
endereço: indo do Oriente Médio para o

MISSÃO
Extremo Oriente, onde, longe da vista da grande mídia,
está construindo novas fortalezas. Paquistão,
Afeganistão, Malásia, Sul das Filipinas e até mesmo a Ásia
Central e o noroeste da China são ameaçados pela
ideologia extremista islâmica e têm seus próprios
afiliados do EI. Um dos exemplos mais chocantes foi a
ocupação da cidade filipina de Marawi em 2017, quando
muitos cristãos foram executados. Nos países islâmicos
do Sudeste Asiático, os cristãos ex-muçulmanos
enfrentam muitos desafios para permanecerem fiéis ao
Senhor.
O que está acontecendo na Ásia islâmica?
Existe um movimento muçulmano fundamentalista que
quer implementar a sharia (conjunto de leis islâmicas) e
varrer os cristãos do continente asiático. De certa forma,
a igreja foi condenada à morte, mas não com uma bala,
uma cadeira elétrica ou uma forca. O método deles é bem
mais cruel, pois é uma morte lenta, feita aos poucos – um
ataque a uma igreja aqui, uma mulher sequestrada ali,
uma criança abusada, um mártir de cada vez. Em meio a
tudo isso, há uma igreja secreta de cristãos exmuçulmanos; uma igreja apaixonada, mas secreta e
silenciada. Há também as “igrejas abertas” – abertas, mas
em muitos casos fechadas para os irmãos e irmãs que
nasceram em uma família muçulmana e creram em
Cristo em algum ponto da vida. A família geralmente é o
primeiro perseguidor. Se a família não “fizer nada”, a
comunidade fará. Ameaças verbais, surras, sequestros e
expulsão são as punições mais frequentes para os
apóstatas do islamismo. O lado positivo disso é que como
esses irmãos e irmãs sabem o preço que terão que pagar,
eles dependem mais de Deus e geralmente são muito
apaixonados por compartilhar o evangelho com os
parentes, amigos e colegas de trabalho. Eles estão
dispostos a correr os riscos. É por eles que nos uniremos
em clamor, no maior movimento nacional e
interdenominacional de oração pela Igreja Perseguida. E
o convidamos para participar conosco do Domingo da
Igreja Perseguida, no dia 7 de junho. Não fique de fora,
faça já o seu cadastro no DIP 2020 e saiba como realizar o
evento em sua igreja local.

Saciar a sede do mundo com a
Aquele que é a Água da Vida
(Apocalipse 22:17).

VISÃO
Ser uma comunidade de famílias e
discípulos fundamentados nos
princípios do Reino de Deus,
convertendo homens em
sacerdotes, esposas e mães em
mulheres sábias e filhos em
modelos de obediência, para que
todos sejam referenciais de Jesus
Cristo para o mundo.

VALORES
- Viver o Reino de Deus.
- Manifestar o Corpo de Jesus
Cristo.
- Estabelecer o governo do
Espírito Santo.
- Exercer paternidade através dos
cinco ministérios.
- Cuidar do órfão, da viúva e do
necessitado.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - Js. 01, 02, 03
3ª feira - Js. 04, 05, 06
4ª feira - Js. 07, 08, 09
5ª feira - Js. 10, 11, 12
6ª feira - Js. 13, 14, 15
Sábado - Js. 16, 17, 18, 19
Domingo - Js. 20, 21, 22, 23, 24
Período atual:
Décima semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
Ag. 3071
C/c 13000243-6

Metamorfose
E não vos conformeis com este século, mas
transformai-vos pela renovação da vossa
mente, para que experimenteis qual seja a
boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Rm. 12:2. A expressão traduzida como
"transformai-vos", em nosso texto, vem da
palavra grega metamorphoo, "mudar,
transfigurar, alterar na aparência". Nossa
palavra "metamorfose" é derivada dessa
raiz grega. Uma das definições de
metamorfose é "uma mudança acentuada
que tem a ver com desenvolvimento, na
forma ou estrutura de um animal (como
uma borboleta ou rã), e que ocorre após o
nascimento".
Minha esposa e eu gostamos de
jardinagem, mas a menos que tomemos
cuidado, certas criaturas que passam por
metamorfose arruínam aquilo que
plantamos. A natureza delas é assim. São
chamadas lagartas. A maioria das pessoas
despreza essas criaturas destruidoras e
rastejantes. Mas quando uma lagarta
passa pela metamorfose, sua natureza se
altera e ela emerge da crisálida como uma
linda borboleta.
Nos primeiros séculos da era cristã, a
borboleta era usada como símbolo da
ressurreição. A idéia era a seguinte: assim
como a natureza da lagarta se transforma
pelo processo da metamorfose, assim
também aqueles que morrem em Cristo
serão transformados de mortais para
imortais pela ressurreição na Segunda
Vinda (I Co. 15:51-53).

Há um clube exclusivo na América,
chamado Clube Lagarta; admite somente
pessoas que tenham sobrevivido à queda
de um avião, sem pára-quedas, e que
tenham vivido para contar a história. Seus
membros crêem que receberam uma
segunda oportunidade para viver; e não é
surpreendente que a lagarta seja o
símbolo de sua "nova vida".
A Bíblia ensina que o povo de Deus passará
por uma metamorfose por ocasião da
Segunda Vinda. Se quisermos
experimentar essa mudança, precisamos
primeiro experimentar a metamorfose da
conversão - a transformação que ocorre
quando o Espírito Santo entra em nossa
vida e nos torna novas criaturas em Cristo.
Em ambos os casos, é o poder de Deus que
entra em ação. Alguns chamam essa
energia transformadora de "o poder da
ressurreição" (Fl. 3:10).
Todos nós precisamos desse poder hoje!

Jesus está
voltando
Ap. 3:10-13 - Como guardaste a palavra da minha
paciência, também eu te guardarei da hora da tentação
que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que
habitam na terra. 11 Eis que venho sem demora; guarda
o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 12 A
quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e
dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu
Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém,
que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo
nome. 13 Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às
igrejas.
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A promessa de Cristo, no sentido de livrar os fiéis de
Filadélfia da hora da tentação, é idêntica à promessa
bíblica aos tessalonicenses, de que seriam preservados
da "ira futura" (1 Ts 1.10).
Essa promessa é válida para todos os fiéis de Deus, em
todas as eras.
Essa hora inclui o tempo divinamente determinado para
provação, ira e tribulação que sobrevirão a "todo o
mundo" nos últimos anos dessa era, imediatamente
antes do estabelecimento do reino de Cristo na terra.
A respeito desse tempo, a Bíblia revela as seguintes
verdades:
(1) Esse tempo de tribulação envolve a ira de Deus sobre
os ímpios (Dt 4.26-31; Dn 9.27; 12.1; Mt 24.9-31).
(2) Esse período de provação também inclui a ira de
Satanás contra os fiéis, contra os que aceitarem a Cristo
durante esse período terrível. Para eles, haverá fome,
sede, exposição às intempéries e muito sofrimento e
lágrimas (Dn 12.10; Mt 24.15-21).
Experimentarão de modo indireto as catástrofes
naturais da guerra, da fome e da morte. Serão

perseguidos, torturados e muitos sofrerão
o martírio (Apocalipse 6.11; 13.7; 14.13).
Sofrerão as assolações de Satanás e das
forças demoníacas, violência de homens
ímpios e perseguição da parte do
Anticristo (6.9; 12.17; 13.15-17).
Perderão suas casas e terão de fugir,
aterrorizados. Será um período
terrivelmente calamitoso para quem tiver
família e filhos será tão terrível, que os
santos que morrerem serão vistos como
bem-aventurados, porque descansarão da
sua lida e ficarão livres da perseguição
(Ap.14.13).
(3) Quanto aos vencedores anteriores
àquele tempo, Deus os preservará da
tribulação, através do arrebatamento,
quando os fiéis encontrarão o Senhor nos
ares, antes de Deus derramar a sua ira.
Esse livramento é uma recompensa
àqueles que perseverarem em guardar a
Palavra de Deus, mantendo a fé
verdadeira.
(4) Os crentes de nossos dias, que esperam
escapar dessas coisas que estão para vir
sobre o mundo, só o conseguirão mediante
à fidelidade a Cristo e sua Palavra, e à
vigilância constante na oração, para não
serem enganados.

S u a f i d e l i d a d e é a m a rc a p a ra o
arrebatamento, a presença do Espírito e o
selo que garante sua salvação. Você é fiel e
tem buscado a direção do Espírito? (Ef. 1. 13
e 14; Ef. 4. 29 ao 32)
Se você tem uma família, não esqueça que
ela é responsabilidade sua. O que você tem
feito para que todos sejam salvos? (1 Pedro
3. 1 e 2, Colossenses 3. 18 ao 21)
Você tem levado sua fé a sério? (Efésios 4. 1
ao 6)
Você é um pacificador ou piora as coisas
onde há contendas?
Obs. Ajudem-me na campanha do quilo!
Disse Jesus "Tive fome e me destes de comer,
estive nu e me vestistes, estive preso e me
visitastes." Ide e pregai o Evangelho.
Precisamos obedecer a esses
direcionamentos.

~
Missoes
e o mundo
Liberdade de cristãos incomoda
autoridades em Cuba

A estreita conexão entre este versículo e o
10 indica:

Pastor conta como é a pressão de ser um
líder em um país comunista

(1) Que a vinda de Cristo, para arrebatar
da terra a sua Igreja, será o meio de
livramento dos fiéis (1 Ts 1.10; 4.14-18), e

Um encontro verdadeiro com Cristo
promove transformação em todos os
âmbitos da vida de um cristão. Mas para o
governo de Cuba, isso é consequência de
ideolog ia s con t rá ria s a os en sin os
comunistas. “O trabalho dos líderes
religiosos não tem foco político, nós temos
constantes problemas com as autoridades

(2) Que o livramento da hora da provação e
da tribulação está reservado somente aos
que permanecerem em Cristo e na Sua
Palavra.

MISSÃO
quando as pessoas conhecem a palavra de Deus, porque
há um efeito libertador sobre elas”, explica o pastor
Yilber em entrevista ao blog CSW.

Saciar a sede do mundo com a
Aquele que é a Água da Vida
(Apocalipse 22:17).

VISÃO
Ser uma comunidade de famílias e
discípulos fundamentados nos
princípios do Reino de Deus,
convertendo homens em
sacerdotes, esposas e mães em
mulheres sábias e filhos em
modelos de obediência, para que
todos sejam referenciais de Jesus
Cristo para o mundo.
Os ensinamentos cristãos batem de frente com a ideologia comunista
de Cuba

Desde 2010, ele tem experimentado a perseguição. Tudo
começou com a designação dele para uma igreja em uma
pequena cidade no centro de Cuba. Lá, ele recebeu um
mandado de prisão preventiva e foi expulso da igreja e da
cidade. Porém, em 2012, o líder cristão não desistiu de
ser igreja e passou a reunir as pessoas em casa. Como
consequência, a polícia começou a rondar os lares dos
membros da igreja, ameaçando-os de perderem os
empregos. Esse tipo de assédio enfrentado por Yilber não
é comum ser realizado por governantes, e sim por grupos
de jovens, mulheres e até professores. Tanta oposição
atinge mais do que apenas o líder cristão. “A coisa que
mais machuca minha família, especialmente meus filhos,
é a discriminação e o ódio que recebemos das pessoas
com quem temos que interagir”, revela Yilber. Como
solução, a igreja pastoreada pelo cubano funcionou
clandestinamente durante algum tempo. Entretanto, o
pastor confessa que desde que tornaram os encontros
públicos novamente, nada do que as autoridades fizeram
conseguiu parar os trabalhos. Agradeça a Deus pelo
sustento que tem dado à igreja em Cuba. Interceda
também para que os cristãos do país recebam ousadia e
sabedoria para compartilhar Cristo com os outros. Peça
ao pai pela renovação das forças do pastor Yilber e de sua
família, para que consigam viver na paz de Cristo, que
excede todo entendimento.

VALORES
- Viver o Reino de Deus.
- Manifestar o Corpo de Jesus
Cristo.
- Estabelecer o governo do
Espírito Santo.
- Exercer paternidade através dos
cinco ministérios.
- Cuidar do órfão, da viúva e do
necessitado.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - Jz. 01, 02, 03
3ª feira - Jz. 04, 05, 06
4ª feira - Jz. 07, 08, 09
5ª feira - Jz. 10, 11, 12
6ª feira - Jz. 13, 14, 15
Sábado - Jz. 16, 17, 18
Domingo - Jz. 19, 20, 21
Período atual:
Décima primeira semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
Ag. 3071
C/c 13000243-6

O colar

O homem por detrás do balcão olhava a
rua de forma distraída. Uma garotinha se
aproximou da loja e amassou o narizinho
contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor
do céu, brilhavam quando viu um
determinado objeto. Entrou na loja e
pediu para ver o colar de turquesa azul.
- É para minha irmã. Pode fazer um pacote
bem bonito?, diz ela.
O dono da loja olhou desconfiado para a
garotinha e lhe perguntou:
- Quanto de dinheiro você tem?
Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um
lenço todo amarradinho e foi desfazendo
os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz,
disse:
- Isso dá?
Eram apenas algumas moedas que ela
exibia orgulhosa.
- Sabe, quero dar este presente para minha
irmã mais velha. Desde que morreu nossa
mãe ela cuida da gente e não tem tempo
para ela. É aniversário dela e tenho certeza
que ficará feliz com o colar que é da cor de
seus olhos.
O homem foi para o interior da loja,
colocou o colar em um estojo, embrulhou
com um vistoso papel vermelho e fez um
laço caprichado com uma fita verde.
- Tome!, disse para a garota. Leve com
cuidado.
Ela saiu feliz saltitando pela rua abaixo.
Ainda não acabara o dia quando uma linda
jovem de cabelos loiros e maravilhosos
olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre
o balcão o já conhecido embrulho desfeito
e indagou:

- Este colar foi comprado aqui?
- Sim senhora.
- E quanto custou?
- Ah!, falou o dono da loja. O preço de
qualquer produto da minha loja é sempre
um assunto confidencial entre o vendedor
e o cliente.
A moça continuou:
- Mas minha irmã tinha somente algumas
moedas! O colar é verdadeiro, não é?
Ela não teria dinheiro para pagá-lo!
O homem tomou o estojo, refez o
embrulho com extremo carinho, colocou a
fita e o devolveu à jovem.
- Ela pagou o preço mais alto que qualquer
pessoa pode pagar. ELA DEU TUDO O QUE
TINHA.
O silêncio encheu a pequena loja e duas
lágrimas rolaram pela face
emocionada da jovem enquanto suas
mãos tomavam o pequeno embrulho.
"Verdadeira doação é dar-se por inteiro,
sem restrições. Gratidão de quem ama não
coloca limites para os gestos de ternura.
Seja sempre grato, mas não espere pelo
reconhecimento de ninguém. Gratidão
com amor não apenas aquece quem
recebe, como reconforta quem oferece."

Feliz aniversário
02/dez - Fabrício Lobo da Silva
04/dez - Graziela da Rocha Felizardo
06/dez - Guilherme Silva
07/dez - Fabrício de Souza Silva
20/dez - Ana Cláudia Soares Domingues
21/dez - Marcia Cristina Machado Castro
29/dez - Francisco Oreiro Perez Junior
30/dez - Luzia dos Santos Moura

~

~

Sem oraçao os céus nao
se movem a nosso favor
Dn.9.3 a 6 - E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o
buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e
cinza. E orei ao SENHOR, meu Deus, e confessei, e disse:
Ah! Senhor! Deus grande e tremendo, que guardas o
concerto e a misericórdia para com os que te amam e
guardam os teus mandamentos; pecamos, e cometemos
iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos
rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos
teus juízos; e não demos ouvidos aos teus servos, os
profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis,
nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o
povo da terra.
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Daniel não se acomodou ou esperou passivamente o
cumprimento da restauração prometida.
Pelo contrário, começou a interceder, de todo coração,
com jejum e súplicas pelo cumprimento da palavra de
Deus. Daniel começou a orar, com intercessão,
reconhecendo a grandeza de Deus, que suscita reverente
temor, o seu amor fiel e sua misericórdia para com
aqueles que o amam e o obedecem.
A seguir, fez confissão do pecado, identificando-se com o
povo de Israel que pecara contra Deus e se rebelara
contra Ele. Pediu a restauração de Jerusalém, não por
causa de qualquer mérito seu, ou de Israel, mas "por
amor do Senhor".
Quando Deus respondeu, demonstrou sua grande
misericórdia e compaixão amorosa como o Deus que,
realmente, cumpre as suas promessas.
É de suma importância entender que o intercessor nunca
ficará em evidência diante dos homens, mas sempre em
evidência diante do trono de Deus, pois o intercessor é
aquele que sempre terá crédito diante do Senhor.
Quando Daniel assumiu seu ministério, o Senhor sempre
contara com ele. O intercessor é conhecido nos céus, os
anjos de Deus o admiram.

Para se tornar um verdadeiro intercessor é
necessário oferecer boa parte do seu
tempo ao Senhor, reconhece a importância
da sua presença nos cultos e reuniões, pois
entende que é um agente de Deus que
poderá mover as mãos do Senhor a favor
do povo, apesar de não ser reconhecido
pelos homens.
Perguntas:
1. Você sente necessidade de ser
reconhecido pelos homens? (Lucas
16:15).
2. Você acha que tem algum crédito diante
do Senhor? Tem algum testemunho pra
provar?
3. Você tira um tempo de qualidade todos
os dias? (Salmos 119:164).
Obs. Ajude-me na campanha do quilo!
Disse Jesus: tive fome e me deste de comer,
estive nu e me vestiste, estive preso e me
visitaste. Ide e pregai o Evangelho.
Precisamos obedecer a esses
direcionamentos.

~
Missoes
e o mundo
Mais de 245 milhões de cristãos no
mundo enfrentam algum tipo de
oposição como resultado de sua
identificação com Jesus Cristo
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 245 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

MISSÃO
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.

Saciar a sede do mundo com a
Aquele que é a Água da Vida
(Apocalipse 22:17).

VISÃO
Ser uma comunidade de famílias e
discípulos fundamentados nos
princípios do Reino de Deus,
convertendo homens em
sacerdotes, esposas e mães em
mulheres sábias e filhos em
modelos de obediência, para que
todos sejam referenciais de Jesus
Cristo para o mundo.

VALORES
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.
É para socorrer e fortalecer o corpo de Cristo que a Portas
Abertas atua há mais de 60 anos em mais de 60 países
onde existe algum tipo de proibição, condenação,
execução ou ameaça à vida de pessoas ou à liberdade de
crer e expressar a fé em Jesus Cristo. 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.

- Viver o Reino de Deus.
- Manifestar o Corpo de Jesus
Cristo.
- Estabelecer o governo do
Espírito Santo.
- Exercer paternidade através dos
cinco ministérios.
- Cuidar do órfão, da viúva e do
necessitado.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - Rt. 01, 02
3ª feira - Rt. 03, 04
4ª feira - 1 Sm. 01, 02, 03
5ª feira - 1 Sm. 04, 05, 06
6ª feira - 1 Sm. 07, 08, 09
Sábado - 1 Sm. 10, 11, 12
Domingo - 1 Sm. 13, 14, 15
Período atual:
Décima segunda semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
Ag. 3071
C/c 13000243-6

Defeito
Um carregador de água na Índia levava
dois potes grandes, ambos pendurados
em cada ponta de uma vara a qual ele
carregava atravessada em seu pescoço.
Um dos potes tinha uma rachadura,
enquanto o outro era perfeito e sempre
chegava cheio de água no fim da longa
jornada entre o poço e a casa do chefe; o
pote rachado chegava apenas pela
metade. Foi assim por dois anos,
diariamente, o carregador entregando um
pote e meio de água na casa de seu chefe.
Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de
suas realizações. Porém, o pote rachado
estava envergonhado de sua imperfeição,
e sentindo-se miserável por ser capaz de
realizar apenas a metade do que ele havia
sido designado a fazer.
Após perceber que por dois anos havia
sido uma falha amarga, o pote falou para o
homem um dia à beira do poço.
- "Estou envergonhado, e quero pedir-lhe
desculpas."
- "Por quê?" Perguntou o homem. "De que
você está envergonhado?"
- "Nesses dois anos eu fui capaz de
entregar apenas a metade da minha carga,
porque essa rachadura no meu lado faz
com que a água vaze por todo o caminho
da casa de seu senhor. Por causa do meu
defeito, você tem que fazer todo esse
trabalho, e não ganha o salário completo
dos seus esforços," disse o pote.

O homem ficou triste pela situação do
velho pote, e com compaixão falou:
"Quando retornarmos para a casa de meu
senhor, quero que percebas as flores ao
longo do caminho."
De fato, à medida que eles subiam a
montanha, o velho pote rachado notou as
flores selvagens ao lado do caminho, e isto
lhe deu certo ânimo. Mas ao fim da
estrada, o pote ainda se sentia mal porque
tinha vazado a metade, e de novo pediu
desculpas ao homem por sua falha.
Disse o homem ao pote: "Você notou que
pelo caminho só havia flores no seu lado.
Eu ao conhecer o seu defeito, tirei
vantagem dele. E lancei sementes de flores
no seu lado do caminho, e cada dia
enquanto voltávamos do poço, você as
regava. Por dois anos eu pude colher estas
lindas flores para ornamentar a mesa de
meu senhor. Sem você ser do jeito que você
é, ele não poderia ter esta beleza para dar
graça à sua casa."
Cada um de nós temos nossos próprios e
únicos defeitos. Todos nós somos potes
rachados. Porém, se permitirmos, o
Senhor vai usar estes nossos defeitos para
embelezar a mesa de seu Pai. Na grandiosa
economia de Deus, nada se perde. Nunca
deveríamos ter medo dos nossos defeitos.
Se os reconhecermos, eles poderão ser
transformados por Deus para causar
beleza. Nas nossas fraquezas o Senhor diz
que seremos fortes, portanto vamos
deixá-Lo agir com liberdade em nossas
vidas para sermos sim transformados a
Sua REAL imagem e semelhança.
Deus te abençoe e capacite.

~

~

Sem oraçao os céus nao
se movem a nosso favor
A intercessão de Jesus e do Espírito santo
Jesus: Jo.17.14—21 - Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os
odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou
do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os
livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não
sou. Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei
ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que
também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo
somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua
palavra, hão de crer em mim; para que todos sejam um,
como tu, ó Pai, o és em mim, e eu, em ti; que também eles
sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me
enviaste.
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Jesus, no seu ministério terreno, orava pelos perdidos, os
quais Ele viera buscar e salvar (Lc. 19:10). Chorou,
quebrantado, por causa da indiferença da cidade de
Jerusalém (Lc. 19:41). Orava pelos seus discípulos, tanto
individualmente (Lc. 22:32) como pelo grupo todo (Jo.
17:6-26). Orou até por seus inimigos, quando pendurado
na cruz (Lc. 23:34).

Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

Um aspecto permanente do ministério atual de Cristo é o
de interceder pelos crentes diante do trono de Deus (Rm.
8:34); João refere-se a Jesus como “um Advogado para com
o Pai” (1Jo. 2:1).

ENCONTRE-NOS

A intercessão de Cristo é essencial à nossa salvação (Is.
53:12).
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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: Rm.8:26—28 - E da mesma maneira
também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não
sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o
mesmo Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual
é a intenção do Espírito; e é ele que segundo Deus intercede

pelos santos. E sabemos que todas as coisas
contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que
são chamados por seu decreto.
O Espírito Santo também está empenhado
na intercessão. Paulo declara: “não sabemos
o que havemos de pedir como convém, mas
o mesmo Espírito intercede por nós com
gemidos inexprimíveis” (Rm. 8:26).
O Espírito Santo, através do espírito do
crente, intercede “segundo Deus” (Rm.
8:27). Portanto, Cristo intercede pelo
crente, no céu, e o Espírito intercede dentro
do crente, na terra, por isso busca uma vida
intima com o Espírito Santo trará grandes
benefícios para igreja e para o próprio
cristão, pois vera em sua família, vida
financeira, saúde etc. Os benefícios de uma
vida em Deus.
Perguntas:
1. Você está disposto a revolucionar sua
vida e tudo mais à sua volta assumindo seu
chamado como intercessor? (Jo.15:16,17).
2. Diga: o que te impede de orar? Administra
mal o seu tempo? Buscar ao Senhor não é
prioridade em sua vida? Você está feliz e
satisfeito com a vida que está levando?
Vamos mudar a sua história, organizando
seu tempo e colocando o Senhor em
primeiro lugar? (Lc. 12:31).
3. Você tem levado uma vida negligente e
distante do Senhor? (Tg. 4: 8).
Obs. Ajude-me na campanha do quilo! Disse
Jesus: tive fome e me deste de comer, estive
nu e me vestiste, estive preso e me visitaste.
Ide e pregai o Evangelho. Precisamos
obedecer a esses direcionamentos.

~
Missoes
e o mundo
Al-Shabaab mata 11 “não locais” em ataque
no Quênia
A expressão é uma das formas de classificar e
eliminar pessoas de diferentes crenças,
inclusive cristãos
No dia 7 de dezembro, o grupo extremista AlShabaab matou 11 pessoas em um ataque no
nordeste do Quênia. As vítimas estavam
viajando em um ônibus que fazia o trajeto
entre Wajir e Mandera, região próxima à
fronteira com a Somália. Os extremistas
ordenaram que o ônibus parasse e todos os
passageiros descessem. Depois, foram
divididos em dois grupo: locais e não locais.
To d o s o s o n z e “ n ã o l o c a i s ” fo ra m
assassinados. Alguns deles eram
trabalhadores dos escritórios de segurança
que estavam retornando aos postos depois de
alguns dias de descanso.
A região é de maioria muçulmana, logo, a
expressão “não local” serve para classificar os
possíveis não muçulmanos. Em abril de 2015,
o grupo usou a mesma marca durante um
atentado na universidade de Garissa. Os
estudantes foram separados em dois grupos,
148 "não locais" foram assassinados, a
maioria era cristã. Em outubro de 2018, dois
professores "não locais" foram mortos
durante um ataque a uma escola em Mandera.
De acordo com um colaborador da Portas
Abertas na região, datas de celebração como
Natal e Páscoa estão gerando mais medo do
que alegria aos cristãos quenianos, já que
nesses feriados há grande chance de
a c o n te c e re m a te n t a d o s v i n d o s d o s

MISSÃO
extremistas. “Enquanto a mídia pode ser lenta para
explicitar isso, poderemos estar corretos ao interpretar
esse ataque como outra maneira de reduzir a presença
cristã em área dominada por muçulmanos". Além da
tensão e medo, os cristãos que vivem nos locais sentem-se
marginalizados e muito vigiados.

Saciar a sede do mundo com a
Aquele que é a Água da Vida
(Apocalipse 22:17).

VISÃO
Ser uma comunidade de famílias e
discípulos fundamentados nos
princípios do Reino de Deus,
convertendo homens em
sacerdotes, esposas e mães em
mulheres sábias e filhos em
modelos de obediência, para que
todos sejam referenciais de Jesus
Cristo para o mundo.

VALORES

Por onde passa, grupo extremista deixa rastro de destruição e causa
medo na população

Pedidos de oração
Ore por proteção a todos os cristãos que vivem sob tensão
no Quênia. Peça que Deus encha o coração deles de
coragem para manter a fé e esperança de dias melhores.
Interceda pelas famílias das 11 pessoas que foram mortas
durante o ataque, para que elas sejam consoladas da dor
que estão enfrentando.
Clame a Deus para que toque a vida dos membros do grupo
Al-Shabaab, para que eles conheçam verdadeiramente a
Cristo e tenham as vidas transformadas.

Um amor especial
Quando Jéssica veio ao mundo, trazia a cabeça amassada e
os traços deformados, devido ao parto difícil vivido por sua
mãe. Todos a olhavam e faziam careta, dizendo que ela se
parecia com um jogador de futebol americano espancado.
Todos tinham a mesma reação, menos a sua avó. Quando a

- Viver o Reino de Deus.
- Manifestar o Corpo de Jesus
Cristo.
- Estabelecer o governo do
Espírito Santo.
- Exercer paternidade através dos
cinco ministérios.
- Cuidar do órfão, da viúva e do
necessitado.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - 1 Sm. 16, 17, 18
3ª feira - 1 Sm. 19, 20,21
4ª feira - 1 Sm. 22, 23, 24
5ª feira - 1 Sm. 25, 26, 27
6ª feira - 1 Sm. 28, 29
Sábado - 1 Sm. 30, 31
Domingo - 2 Sm. 01, 02, 03
Período atual:
Décima terceira semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
Ag. 3071
C/c 13000243-6

viu, a tomou nos braços, e seus olhos
brilharam. Olhou para aquele bebê, sua
primeira netinha e, emocionada, falou:
“ L i n d a ”. N o t r a n s c o r r e r d o
desenvolvimento daquela sua primeira
netinha, ela estaria sempre presente. E um
amor mútuo, profundo, passou a ser
compartilhado.
Quando a avó recebeu o diagnóstico, anos
depois, de Mal de Alzheimer, toda a família
se tornou especialista no assunto. Parecia
que, aos poucos, ela ia se despedindo.
Começou a falar em fragmentos. Depois, o
número de palavras foi ficando sempre
menor, até não dizer mais nada.
Uma semana antes de morrer, seu corpo
perdeu funções vitais e ela foi removida, a
conselho médico, para uma clínica de
doentes terminais. Jéssica insistiu para ir
vê-la e seus pais a levaram. Ela entrou no
quarto onde a avó Nana estava e a viu
sentada em uma enorme poltrona, ao lado
da cama. O corpo estava encurvado, os olhos
fechados e a boca aberta, mole. A morfina a
mantinha adormecida.
Lentamente, Jéssica se sentou à sua frente.
Tomou a sua mão esquerda e a segurou.
Afastou daquele rosto amado uma mecha
de cabelos brancos e ficou ali, sentada, sem
se mover, incapaz de dizer coisa alguma.
Desejava falar, mas a tristeza que a
dominava era tamanha, que não a conseguia
controlar.
Então, aconteceu. A mão da avó foi se
fechando em torno da mão da neta,
apertando mais e mais. O que parecia ser
um pequeno gemido se transformou em um
som, e de sua boca saiu uma palavra: Jéssica.
A garota tremeu. O seu nome. A avó tinha 4
filhos, 2 genros, uma nora e seis netos.

Como ela sabia que era ela?
Naquele momento, a impressão que Jéssica
teve foi que um filme era exibido em sua
cabeça. Viu e reviu sua avó nos quatorze
recitais de dança em que ela se apresentou.
Viu-a sapateando na cozinha, com ela.
Brincando com os netos, enquanto os
demais adultos faziam a ceia na sala grande.
Então Jéssica olhou para ela, ali, e vendo em
que se transformara aquela mulher, chorou.
Deu-se conta que ela não assistiria, ao seu
último recital de dança, nem voltaria a
torcer com ela pelo seu time de futebol.
Nunca mais poderia se sentar a seu lado.
Não a veria toda arrumada para o baile de
sua formatura, ao final daquele ano. Não
estaria presente no seu casamento, nem
quando seu primeiro filho nascesse.
As lágrimas corriam abundantes pelas suas
faces. Acima de tudo, chorava porque
finalmente compreendia como a avó havia
se sentido no dia em que ela nascera. A avó
olhara através da sua aparência, enxergara
lá dentro e vira uma vida.
Lentamente, Jéssica soltou a mão da avó e
enxugou as lágrimas que molhavam o seu
rosto. Ficou de pé, inclinou-se para a frente
e a beijou. Num sussurro, disse para a avó:
Você está linda.
Se desejas ensinar a teu filho o que é o amor,
demonstra-o. Não negue a carícia, a
atenção, a palavra.
O que faças ou digas é hoje a semeadura
farta de bênçãos que o mundo colherá, no
transcurso dos anos dos teus filhos. E o
mundo te agradecerá, por ter sido alguém
que entregou ao mundo um ser que saiba
amar, de forma incondicional e irrestrita.

Fazendo o que é certo
“Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e
chegou à sua cidade . Então algumas pessoas trouxeram
um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles
tinham fé e disse ao paralítico: ‘Coragem, meu filho! Os
seus pecados estão perdoados’. Aí alguns mestres da Lei
começaram a pensar: ‘Este homem está blasfemando
contra Deus’ — Mateus 9:1—3
Amados, ao lermos este texto pensamos que somos
diferentes dos mestres da lei, mas não somos! quando
olhamos uma pessoa podemos ver muitas coisas nela, mas
não podemos ver o seu interior. Só que Deus pode!
Vamos trabalhar os seguintes princípios: se não podemos
ver o interior das pessoas, se elas falam a verdade ou não,
vamos apenas nos limitar a olhar suas NECESSIDADES.
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Preste bem atenção: no texto em questão, Jesus olhou e viu
as necessidades daquele homem; viu que ele precisava de
perdão e de cura. Jesus supre todas as suas necessidades
sem especular. Os doutores da Lei (que nada podiam fazer)
questionaram as atitudes de Jesus, que foi conceder àquele
homem um grande presente: o perdão de seus pecados.
Nosso Deus atua em nossas vidas de forma bondosa e cheio
de misericórdia. Quando temos que fazer alguma coisa
para uma pessoa, muitas vezes fazemos isso cheios de
medidas! Pense bem: neste exato momento alguém muita
mau está desfrutando de benefícios que alguém muito bom
não está. Parece injusto não é? Mas cabe a Deus (e somente
a Ele!) julgar o certo e o errado, o que tem que ser feito e o
que não deve ser feito.
Realmente precisamos ser zelosos do bem, pois não somos
como Deus, que pode ver a sinceridade de cada um, mas
podemos ser menos rigorosos e mais amorosos com as
pessoas. Se elas estiverem nos enganando não será melhor
que Deus julgue nossas atitudes e sejamos recompensados
por Ele?
IMPORTANTE: Julgue menos, ore mais e seja um
instrumento nas mãos de Deus e deixe Deus julgar o que é
certo.

~
Missoes
e o mundo
Na Ásia Central, cristãos ex-muçulmanos
enfrentam dupla perseguição
Eles são perseguidos tanto pelos governos
ex-comunistas autoritários como pelo meio
islâmico em que vivem
No DIP 2020, que acontecerá no dia 7 de
junho, vamos concentrar nossas orações e
ações em favor dos cristãos ex-muçulmanos
de todo o mundo.
Um grande número deles se encontra na
Ásia Central. Essa região é formada por
Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão,
Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão e
passou por um impressionante avivamento
nos anos 90, com muitos muçulmanos indo
a Cristo.
Nesses países, estima-se que de uma
população de 322.700 protestantes, o
número de cristãos ex-muçulmanos seja em
torno de 320 mil. Um dos aspectos mais
positivos é que eles estão bem integrados às
igrejas protestantes da região.
Conversões massivas ocorreram na época
de abertura, mas se encerraram depois de
1998, quando houve um significativo êxodo
de missionários e ministérios estrangeiros
devido a restrições governamentais.
Para evitar confrontos com o governo, a
Igreja Ortodoxa Russa mantém-se distante e
há padres que frequentemente denunciam
aqueles que se convertem do islã ao
cristianismo. Nesse contexto, os cristãos

podem ser pegos em uma rede de acusações,
tais como: “você faz parte de uma seita”, “você
não é muçulmano”, “você não é do nosso país”,
“você é um traidor”.
A tendência é que a situação piore na região, à
medida que os governos desses países se
debatem em busca de uma nova legitimidade
e não podem se abster de tentar usar o islã
para reforçar seu governo. Isso cria uma
dupla perseguição para os cristãos exmuçulmanos – por parte do Estado, uma vez
que estão fora do controle do governo e não
podem recorrer a ele para ajuda, e dos líderes
muçulmanos, pelo fato de terem abandonado
o islã.
Isso pode resultar em questões práticas
relevantes, como por exemplo, não terem
permissão para fazer enterros, visto que
todos os cemitérios são controlados por
clérigos islâmicos.
Onde ser cristão é crime
A perseguição aos cristãos na Ásia Central se
apresenta de várias formas. A mais extrema é
a criminalização do cristianismo. No
Tajiquistão, por exemplo, policiais multaram
e prenderam dez cristãos em agosto de 2018
por distribuírem literatura bíblica. No
Cazaquistão, em 2017, as igrejas protestantes
e pentecostais tiveram as atividades
totalmente proibidas por três meses,
estendendo-se a 2018. Em um período em
torno de seis meses, 80 cristãos foram
processados no país.
Na maioria dos países da Ásia Central, os pais
não têm permissão de levar os filhos à igreja
ou qualquer atividade religiosa. No
Turcomenistão, onde a polícia usa a técnica
que chama de “princípios de Stalin”,
prisioneiros cristãos têm sido torturados.

MISSÃO
Também no Turcomenistão, mulheres cristãs exmuçulmanas foram sequestradas e obrigadas a casarem
com homens muçulmanos.
Assim, embora o Estado seja o principal agente de
perseguição aos cristãos, o aumento do extremismo
religioso também fez crescer a perseguição por parte da
sociedade, sobretudo para os cristãos ex-muçulmanos.
Desse modo, o cristianismo na Ásia Central representa um
caso excepcional: ele reúne a experiência soviética de
ateísmo estatal militante com o fato de ser uma minoria
religiosa dentro do espaço muçulmano.

Saciar a sede do mundo com a
Aquele que é a Água da Vida
(Apocalipse 22:17).

VISÃO
Ser uma comunidade de famílias e
discípulos fundamentados nos
princípios do Reino de Deus,
convertendo homens em
sacerdotes, esposas e mães em
mulheres sábias e filhos em
modelos de obediência, para que
todos sejam referenciais de Jesus
Cristo para o mundo.

VALORES
- Viver o Reino de Deus.
- Manifestar o Corpo de Jesus
Cristo.
- Estabelecer o governo do
Espírito Santo.
- Exercer paternidade através dos
cinco ministérios.
- Cuidar do órfão, da viúva e do
necessitado.

BÍBLIA DIÁRIA
O Turcomenistão é um dos países da Ásia Central onde os cristãos exmuçulmanos são mais perseguidos

A Portas Abertas convida você a participar do DIP 2020,
que abordará os cristãos ex-muçulmanos. Através de
nossas orações e envolvimento, podemos contribuir para o
fortalecimento dos cristãos ex-muçulmanos, para
enfrentarem a perseguição de maneira bíblica, sem
retroceder diante de restrições e ameaças. Cadastre sua
igreja e faça parte do maior movimento nacional e
interdenominacional de oração pela Igreja Perseguida no
dia 7 de junho de 2020.Fonte: Portas Abertas, dezembro
2019

2ª feira - 2 Sm. 04, 05, 06
3ª feira - 2 Sm. 07, 08, 09
4ª feira - 2 Sm. 10, 11, 12
5ª feira - 2 Sm. 13, 14, 15
6ª feira - 2 Sm. 16, 17, 18
Sábado - 2 Sm. 19, 20, 21
Domingo - 2 Sm. 22, 23, 24
Período atual:
Décima quarta semana
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Tijolo
Um jovem e bem sucedido executivo dirigia
por sua vizinhança, correndo um pouco
demais em seu novo Jaguar.
Observando crianças se lançando entre os
carros estacionados, diminuiu um pouco a
velocidade, quando achou ter visto algo.
Enquanto passava, nenhuma criança
apareceu. De repente um tijolo espatifou-se
n a p o r t a l a te ra l o J a g u a r ! Fre o u
bruscamente e deu ré até o lugar de onde
teria vindo o tijolo.
Saltou do carro e pegou bruscamente uma
criança empurrando-a contra um veículo
estacionado e gritou:

É o meu irmão.
Ele desceu sem freio e caiu de sua cadeira de
rodas e eu não consigo levantá-lo.
Soluçando, o menino perguntou ao
executivo:
O senhor poderia me ajudar a recolocá-lo
em sua cadeira de rodas?
Ele está machucado e é muito pesado para
mim.
Movido internamente muito além das
palavras, o jovem motorista engolindo
seco, dirigiu-se ao jovenzinho, colocando-o
em sua cadeira de rodas.
Tirou seu lenço, limpou as feridas e
arranhões, verificando se tudo estava bem.
Obrigado e que meu Deus possa abençoá-lo
— a grata criança disse a ele.

Por que você fez isto?
Quem é você?

O homem então viu o menino se distanciar,
empurrando o irmão em direção a
sua casa.

Que besteira você pensa que está fazendo?
Este é um carro novo e caro, aquele tijolo
que você jogou vai me custar muito
dinheiro.
Por que você fez isto?

Foi um longo caminho de volta para o
Jaguar. Um longo e lento caminho de
volta. Ele nunca consertou a porta
amassada.
Deixou amassada para lembrá-lo de não ir
tão rápido pela vida, que alguém tivesse que
atirar um tijolo para obter a sua atenção.

Por favor senhor me desculpe, eu não sabia
mais o que fazer! Implorou o pequeno
menino. Ninguém estava disposto a parar e
me atender neste local.

Deus sussurra em nossas almas e fala aos
nossos corações.

Lágrimas corriam do rosto do garoto,
enquanto apontava na direção dos carros
estacionados.

Algumas vezes quando nós não temos
tempo de ouvir, Ele tem de jogar um tijolo
em nós.

~
~ os céus nao
Sem oraçao
se movem ao nosso favor
A igreja do Novo Testamento 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 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).
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A oração guiada pelo Espírito Santo é a maior fonte de
sucesso da igreja:
At.1.14 Todos estes perseveravam unanimemente em
oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e
com seus irmãos.
Ef.6.17 Tomai também o capacete da salvação e a espada do
Espírito, que é a palavra de Deus, 18 orando em todo tempo
com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com
toda perseverança e súplica por todos os santos.
Fp.1.19 Porque sei que disto me resultará salvação, pela
vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, 20
segundo a minha intensa expectação e esperança, de que
em nada serei confundido; antes, com toda a confiança,
Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no
meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.
1Pe.4.7 E já está próximo o fim de todas as coisas;
portanto, sede sóbrios e vigiai em oração.
O apóstolo Paulo, fala constantemente da importância da
oração.
Em muitas das suas epístolas, discorre a respeito das suas
próprias orações em favor de várias igrejas e indivíduos

(Rm 1.9,10). Vez por outra fala das suas
orações intercessoras (Ef 1.16-18).
Ao mesmo tempo, também pede as orações
das igrejas por ele, pois sabe que somente
através dessas orações é que o seu
ministério terá plena eficácia (Rm 15.3032).
Perguntas:
1. Como é a sua oração? Você ora pela
manha? Você ora todo tempo? Tira tempo
pra você em especial?

a falha do governo em aceitar uma troca de
prisioneiros, os cativos em troca de membros
do Boko Haram sob custódia do governo.
As vítimas apareceram em um vídeo no
começo do mês pedindo a ajuda do governo e
da Associação Cristã da Nigéria para que
garantissem sua libertação. Embora no vídeo
o Estado Islâmico declare que todas as
vítimas eram cristãs, o jornalista Ahmed
Salkida disse que sua análise mostra que três
delas eram muçulmanas.

2. Pelo que você tem orado?
3. Você acredita na oração? Tem alguma
experiência pra contar?

~
Missoes
e o mundo
Estado Islâmico alega ter matado 11
cristãos no Natal
As mortes estão relacionadas à perda de
líderes islâmicos e membros do Boko
Haram sob custódia do governo nigeriano
há 11 horas
Uma equipe de campo informou que o
Estado Islâmico na Nigéria alegou ter
matado 11 cristãos durante o feriado do
Natal. A Amaq, agência de notícias do
Estado Islâmico, divulgou um vídeo de 56
segundos que mostra mortes violentas. O
Estado Islâmico aparentemente deu duas
razões para a execução: vingança pela
morte dos líderes, Abu Bakr al-Baghdadi, no
Iraque, e Abul-Hasam al-Muhajir, na Síria; e

Grupo extremista alega ter matado grupo de cristãos
durante as comemorações de Natal

O secretário-geral da ONU, António Gutteres,
liberou uma declaração por meio de portavoz: “O secretário-geral está profundamente
preocupado sobre os relatos de que civis
foram executados e outros sequestrado por
um grupo armado no nordeste do estado de
Borno, na Nigéria. Ele expressa suas
profundas condolências às famílias das
vítimas e reitera a solidariedade da Nações
Unidas para o povo e governo da Nigéria”.
A BBC relatou ainda que “o vídeo foi liberado
em 26 de dezembro e analistas disseram que
fica claro que o período coincide com as
celebrações de Natal”. Nossa equipe de
campo não teve novas informações sobre a
situação, mas o pedido é que todos se unam
em oração. Ore para que a graça de Deus
alcance todos os afetados por essa notícia
trágica. Interceda também por coragem e

MISSÃO
capacitação para que coloquem sua esperança no Senhor.
Peça a Deus que eles entendam que aqueles que estavam
em Cristo e morreram neste evento, agora estão na
presença do pai.
Vila na Nigéria é atacada na véspera de Natal
Cristãos foram mortos, casas saqueadas e uma jovem foi
sequestrada
A noite do dia 24 de dezembro foi de terror na vila cristã de
Kwarangulum, na Nigéria. O grupo extremista Boko Haram
invadiu o local em caminhões. Os moradores que tentaram
fugir foram baleados e as casas incendiadas, depois de
terem os alimentos saqueados.
O vilarejo fica a 16 km de distância de Chibok, local onde
275 meninas foram capturadas pelos militantes, em abril
de 2014. "Eles mataram sete pessoas e sequestraram uma
adolescente no ataque", disse o vigilante local David Bitrus
à agência AFP.
Segundo a testemunha, uma igreja também foi incendiada
durante o ataque à vila. Infelizmente, esta é a segunda
investida dos extremistas islâmicos no local. Em abril, o
ataque foi semelhante, roubaram os alimentos antes de
destruir as residências.
De acordo com um colaborador da Portas Abertas, Jo
Newhouse*, os irmãos e irmãs da vila precisam de oração
para superar mais um incidente. E há pouca informação
sobre a garota sequestrada.
A Nigéria ocupa a 12ª posição na Lista Mundial da
Perseguição 2019. Os cristãos do país enfrentam as
consequências da opressão islâmica, corrupção e crime
organizado.
Os irmãos e irmãs que vivem ao norte do país e na região do
Cinturão Médio sofrem violências físicas e psicológicas, e
muitos deles perdem as propriedades e meios de
sobrevivência. Os cristãos ex-muçulmanos também são
retaliados por seguirem a Cristo, é comum que sejam
rejeitados pelas famílias e comunidade.

Saciar a sede do mundo com a
Aquele que é a Água da Vida
(Apocalipse 22:17).

VISÃO
Ser uma comunidade de famílias e
discípulos fundamentados nos
princípios do Reino de Deus,
convertendo homens em
sacerdotes, esposas e mães em
mulheres sábias e filhos em
modelos de obediência, para que
todos sejam referenciais de Jesus
Cristo para o mundo.

VALORES
- Viver o Reino de Deus.
- Manifestar o Corpo de Jesus
Cristo.
- Estabelecer o governo do
Espírito Santo.
- Exercer paternidade através dos
cinco ministérios.
- Cuidar do órfão, da viúva e do
necessitado.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - 1 Rs. 01, 02, 03
3ª feira - 1 Rs. 04, 05, 06
4ª feira - 1 Rs. 07, 08, 09
5ª feira - 1 Rs. 10, 11, 12
6ª feira - 1 Rs. 13, 14, 15
Sábado - 1 Rs. 16, 17, 18
Domingo - 1 Rs. 19, 20, 21, 22
Período atual:
Décima quinta semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
Ag. 3071
C/c 13000243-6

Um ato de amor
Na década de 1960, no auge da Guerra do
Vietnã, um orfanato situado em uma aldeia
administrada por missionários foi atingido
por um bombardeio. Dezenas de crianças
morreram na hora e muitas outras ficaram
feridas. Entre elas estava uma menina de
oito anos, em estado muito grave. Essa
criança precisava de sangue com urgência,
mas rapidamente os médicos missionários
descobriram que ninguém da equipe era
compatível com aquele tipo sanguíneo.
Então, eles se reuniram com os moradores
da aldeia e com a ajuda de um intérprete,
explicaram a situação da menina. Contudo,
a maioria dos moradores não podia doar
sangue, devido ao seu estado de saúde.
Depois de testarem o tipo sanguíneo dos
poucos candidatos, a equipe médica chegou
à conclusão de que somente um menino
tinha condições de ajudar a criança.
Após realizarem os procedimentos
necessários, deitaram o garoto em uma
cama ao lado da menina e inseriram uma
agulha em sua veia. Enquanto o sangue era
coletado, ele continuava quietinho, com os
olhos fixos no teto. Depois de alguns
minutos, o menino deu um pequeno soluço
e com a mão que estava livre, tapou o rosto
tentando esconder as lágrimas. O médico,
então, pediu para o intérprete perguntar ao
menino se ele estava sentindo dor. Ele
respondeu:
— Não, moço. Pode continuar.
Porém, não demorou muito para que o
soluço e as lágrimas voltassem.
Preocupado, o missionário pediu para ao

intérprete para descobrir o que estava
fazendo aquele garotinho chorar. O
enfermeiro conversou tranquilamente com
ele e, em seguida, explicou ao médico o
porquê do choro:
— Ele achou que ia morrer. Ele não tinha
entendido direito o que você disse e estava
achando que ia ter que doar todo o seu
sangue para a menina não morrer.
Espantado, o médico missionário se
aproximou da criança e, com ajuda do
intérprete, perguntou:
— Se você achava que iria morrer, por que
se ofereceu para doar seu sangue?
Com o coração cheio de amor, o menino
respondeu:
— Porque ela é minha amiga e eu preferia
morrer no lugar dela.
Esse menino foi àquele lugar determinado a
salvar a vida da amiga, mesmo achando que
para isso, teria que morrer. Do mesmo
modo, Jesus veio à terra para salvar as
nossas vidas. Ele sabia que teria que
derramar o Seu sangue numa cruz, mas
mesmo assim não pensou duas vezes em
fazê-lo. O Seu amor pela humanidade e o
desejo de nos salvar foi muito maior do que
o medo da morte.
"Dificilmente haverá alguém que morra por
um justo; pelo homem bom talvez alguém
tenha coragem de morrer. Mas Deus
demonstra seu amor por nós: Cristo morreu
em nosso favor quando ainda éramos
pecadores. Como agora fomos justificados
por seu sangue, muito mais ainda seremos
salvos da ira de Deus por meio dele!"
(Romanos 5:7-9)

