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~2019~

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!

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 to 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 

AGENDA SEMANAL

Q

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

Cultos:
uartas-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:
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Instagram:
@ComunidadeAmaivos

Facebook:
/ComunidadeAmaivos

BÍBLIA DIÁRIA

ediçao #773~



entre os sociopatas é a falta da chamada isso em Tiago 4. 7 ao 12).
inteligência emocional, ou seja, a 5. Extremamente egocêntricos: Por 
capacidade de reconhecer e entender acharem que nunca estão errados ou por 
os sentimentos das outras pessoas não terem noção dos conceitos morais e 
(para saber o que a Bíblia diz sobre isso, éticos, os sociopatas possuem uma visão 
por favor leia 1 Coríntios 2, do 11 ao 16). sobrevalorizada de si mesmos. Acham-se 

grandes merecedores das coisas, devido 
2.  Manipuladores e mentirosos a o  s e u  n a r c i s i s m o  e x a g e r a d o  
compulsivos: Os sociopatas criam (encontramos essa referência na Bíblia 
mentiras indiscriminadamente com o em  Filipenses 2, 3 ao 11).
instituto de alcançar determinados O Senhor nos deixou um exemplo de 
objetivos, manipulando as pessoas ao estilo de vida para seguirmos: Jesus o 
seu redor para isso.  Fingir sentimentos Senhor, pois Ele é a forma perfeita para 
(como alegria, culpa e tristeza, por imitarmos. Jesus disse,  "Eu Sou o 
exemplo) é comum aos sociopatas, caminho".  Pois quero que saibam, os dias 
c o m o  p a r t e  d o  p r o c e s s o  d e  são maus, e precisamos atentar para a 
manipulação (na Bíblia, encontramos forma que estamos conduzindo a nossa 
informações sobre isso em 1 Pedro 5. do própria vida. É necessário fazer um raio 
1 ao 4). X, comparar o estilo de vida que Jesus 

vivia e o nosso comportamento com os 
3.  Falso encanto: Carismáticos,  outros; afinal, estamos alcançando o 
simpáticos e encantadores. Por incrível propósito de Deus, que é sermos igual a 
que pareça,  essas também são Jesus?    
características comuns entre os            
sociopatas; no entanto,  apenas PERGUNTAS
s u p e r f i c i a l m e n t e .  P o r  s e r e m  
m a n i p u l a d o r e s ,  o s  s o c i o p a t a s  1. Agora sim, depois desta leitura me 
aparentam ser agradáveis e amigáveis responda: Como está a sua sanidade 
para conquistar a confiança das pessoas mental, você se acha mentalmente 
que desejam “usar” (a vida dessa pessoa saudável? 
é bem superficial e na verdade, fazem da 
vida real um grande teatro). Na Bíblia 2. Você é capaz de julgar a si mesmo e 
encontramos informações sobre isso perceber seus próprios erros? (1 
em Romanos 13. 9 ao 14. Coríntios 11.28)

4. Extremamente impulsivos: Os 3. Você acredita que o Espírito Santo 
sociopatas vivem pelo prazer e são pode transformar você numa pessoa 
caracterizados por serem muito melhor? (Romanos 8, 8 ao 17).           
inconstantes, ou seja, agem por 
impulso. Podem mudar de objetivo de Não basta ser ouvinte da palavra, mas 
uma hora para outra, de acordo com a praticante! Leia em Tiago... Deseja saber 
sua vontade ou com o “calor do onde exatamente? Encontre você mesmo 
momento” (leia o que a Bíblia diz sobre o capitulo e o versículo! (Risos)





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!
Não tente entender o amor de Jesus por 

Você já deve ter ouvido e/ou lido muitas você! Apenas Viva esse amor! Quem 
vezes a frase: "Jesus Te Ama"! É uma mais amaria você dessa forma? Seus 
frase tão usada, tão falada, tão escrita, pais? Seu companheiro(a)? Você 
tão divulgada... Mas você já parou para mesmo? Ele - Jesus Cristo - ama muito 
pensar no significado dessa frase? Tudo mais! É Único em Amor, em Excelência e 
bem, você já sabe que Jesus ama você, em Salvação!
não sabe? Sabe? Sabe mesmo? Por que 
Jesus ama você? Sabe? No amor de Jesus há Salvação. Muitos 

outros podem até amar, mas nenhum 
Jesus amou você antes da fundação do outro pode Salvar você!
mundo! Antes que você existisse, Jesus 
a m o u  v o c ê .  E l e  a m o u  s e n d o  Vem cá... Algum outro morreu e 
completamente Deus e completamente ressuscitou? Jesus ama tanto a ponto de 
homem. Jesus ama tanto, que morreu morrer por você, para Salvar você! Ele 
por você! Ele não morreu por você morreu por você, sim! Mas Ele 
sendo "Deus". Ele morreu por você ressuscitou. E hoje Ele Vive! E está 
sendo "homem". Ele viveu por você, Ele pronto para receber você.
sofreu por você. Por amar você, quando 
você nem havia nascido. Ele te amou, Entregue sua vida, seu coração, seus 
Ele te ama! caminhos, seu amor, para Jesus. Faça 

sua vida valer a pena! Você vive para 
Mas por que tudo isso? Por que tanto quê? Você veio de onde? Você vai para 
amor, por que tanto sofrimento, por que onde?
foi preciso que Jesus morresse por 
você? Deus lhe abençoe!

REFLEXÃO
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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

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

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. 

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. 

AGENDA SEMANAL

Q

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 – 
Sábado – 
Domingo – 

 
Período atual:

Terceira semana

Cultos:
uartas-feiras, às 20h00

e domingos, às 19h30

Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00

Programa de Qualidade  de Vida
aos domingos, às 9h00
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BÍBLIA DIÁRIA

Êxodo 04, 05, 06 
Êxodo 07, 08, 09 

Êxodo 10, 11 ,12 

ediçao #774~



Pois o Mestre do amor resolveu Coríntios 12, 7 ao 10) 
problemas domésticos, assuntos 
espirituais de máxima grandeza e não 2. Qual o tipo de dor que mais te 
deixou nenhuma pendência com incomoda: a física, que passa com um 
ninguém. analgésico, ou a emocional, cujo remédio 

pode ser o perdão ou mesmo um pouco 
Vamos analisar isto:  Jesus era de tempo? 
responsável por sua mãe; Ele chamou 
Maria e João e, mesmo pendurado no Você já causou dor às pessoas? Teria 
madeiro, resolveu o problema de sua coragem de relatar? 
mãe e do seu discípulo como se 
estivesse num almoço em família. Amados, precisamos parar com a ideia de 
Declarou a salvação e fez promessas a sermos sempre as vítimas; pois na vida 
um homem condenado à morte e ao real,  já fomos tanto bandidos como 
i n f e r n o ,  m u d a n d o  a s s i m  vítimas.
completamente o resultado final dele, 
transformando um ladrão num cidadão É importante lembrar, no entanto, que 
dos céus, e declarando também o Jesus nunca se fez de vítima e nós somos 
perdão, olhando nos olhos dos seus desafiados todos os dias a vencer a nós 
torturadores. mesmos e aos ataques constantes do 

inimigo. 
Coloco-me agora como alguém também 
a ser questionado, pois já sofri dores Também não podemos nos esquecer de 
físicas bem complicadas,  como que boa parte dos nossos sofrimentos 
queimaduras, por exemplo - que acho são resultados das decisões que 
uma das piores dores; e pelo que me tomamos fora da direção do Senhor.
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? 

Perguntas: 

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

ANIVERSÁRIOS
01/out - Bianca Donato 

06/out - Ana Carolina Vidal 

12/out - Acsa

12/out - Alessandro  Tavares

13/out - Gilda Branco

21/out - Natali Felizardo

27/out - Divaldo da Costa

28/out - Karla Sany Heil





agradecer a Deus a cada manhã pelo 
milagre da vida.

Ser feliz, é não ter medo dos próprios 
Ser feliz não é ter um céu sem sentimentos. É saber falar de si mesmo. 
tempestades, caminhos sem acidentes, É ter coragem para ouvir um “não”. É ter 
trabalhos sem fadigas, relacionamentos segurança para receber uma crítica, 
sem decepções. Ser feliz é encontrar mesmo que injusta. É beijar os filhos, 
força no perdão, esperança nas curtir os pais! É ter momentos poéticos 
batalhas, segurança no palco do medo, com os amigos, mesmo que eles nos 
amor nos desencontros. magoem.

Ser feliz não é apenas comemorar o Ser feliz é deixar viver a criança livre, 
sucesso, mas aprender lições nos alegre e simples que mora dentro de 
fracassos. Ser feliz não é apenas ter cada um de nós. É ter maturidade para 
júbilo nos aplausos, mas encontrar falar: “Eu errei”. É ter ousadia para 
alegria no anonimato. dizer: “Me perdoe!” É ter sensibilidade 

para expressar: “Eu preciso de você”. É 
Ser feliz é reconhecer que vale a pena ter capacidade de dizer “Eu te amo”.
viver a vida, apesar de todos os desafios, 
incompreensões e períodos de crise. E, quando você errar o caminho, 
Ser feliz não é uma fatalidade do recomece tudo de novo. Pois assim você 
destino, mas uma conquista de quem será cada vez mais apaixonado pela 
sabe viajar para dentro do seu próprio vida. E descobrirá que... Ser feliz não é 
ser. ter uma vida perfeita. Mas usar as 

lágrimas para irrigar a tolerância. Usar 
Ser feliz é deixar de ser vítima dos as perdas para refinar a paciência. Usar 
problemas e se tornar um autor da as falhas para esculpir a serenidade. 
própria história. É atravessar desertos Usar a dor para lapidar o prazer. Usar os 
fora de si e ser capaz de encontrar um obstáculos para abrir as janelas da 
oásis no recôndito da sua alma. É inteligência. (Augusto Cury)

REFLEXÃO
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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.
 
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.

AGENDA SEMANAL

Q

2ª feira –  13, 14, 15
3ª feira –  16, 17, 18

4ª feira –  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

Cultos:
uartas-feiras, às 20h00

e domingos, às 19h30

Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00

Programa de Qualidade  de Vida
aos domingos, às 9h00
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Êxodo 
Êxodo 

Êxodo 

ediçao #775~



de quem os profetas haviam falado. Ele Os levitas se faziam acompanhar por 
era o cumprimento de todas as músicos em instrumentos de corda, 
p r o m e s s a s .  O  M e s s i a s  v e i o  e  sopro e percussão durante a recitação 
tabernaculou entre nós. (João 1.14).dos Salmos 113 a 118 – (Hallei) 

especialmente as palavras messiânicas 
 “Ah! Todos vós os que tendes sede, vinde do Salmo 118, versos 25 e 26: “Ó Senhor, 
às águas; e vós os que não tendes salva, Te pedimos! Ó Senhor, nós te 
dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim, pedimos, envia-nos a prosperidade. 
vinde e comprai, sem dinheiro e sem Bendito aquele que vem em nome do 
preço, vinho e azeite. Porque gastais o Senhor”.
dinheiro naquilo que não é pão: e o vosso 
suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me Esse ritual simbolizava também a 
atentamente, comei o que é bom, e vos alegria espiritual e salvação.
deleitareis com finos manjares. Inclinai 
os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a Eles festejam a salvação que havia 
vossa alma viverá; porque convosco farei chegado, pois não era uma salvação de 
uma aliança perpétua, que consiste nas um momento, mas uma salvação 
fiéis promessas a Davi”. (Isaías 55.1-3).completa.
 
Através de Seu Espírito que seria A Festa dos Tabernáculos tem um 
derramado em vasos humanos Deus significado profético.
promete tirar de nós o coração de pedra e  
nos dar uma nova natureza (uma O profeta Amós, antevendo a vinda do 
salvação real e completa).Messias, escreveu: “Naquele dia 

levantarei o tabernáculo caído de Davi, 
Jesus veio ao mundo e a salvação eterna re p a ra re i  a s  s u a s  b re c h a s ,  e ,  
de Deus é estabelecida entre os homens.levantando-o das suas ruínas restaurá-

lo-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 



CRONOGRAMA DA Quarta, dia 16, às 20h
FESTA DOS TABERNÁCULOS 2019 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

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 

Hoje, 13 de outubro, abertura da Festa Calvário)
dos Tabernáculos Louvor: Comunidade Amai-vos

Dança: Blessart
Segunda, dia 14, às 20h Teatro: Revivart
Culto dirigido pela Rede de Mulheres
Palavra: Pra. Débora (Igreja Metodista Domingo, 20 de outubro, 
em Palmeiras) encerramento da Festa dos 
Louvor: Ministério de Louvor da Igreja Tabernáculos às 19h30 com a 
Metodista em Palmeiras reapresentação da peça de abertura
Dança: Blessart Master

AMADOS, HONREM AO 
Terça, dia 15, às 20h

SENHOR TODOS OS DIAS DA Culto dirigido pela Rede de Crianças
FESTA. OS CULTOS ESTÃO Palavra: Bryan Carvalho (Centro 

Evangelístico Nacional da Bênção) SOB DIREÇÃO DOS 
Louvor: Comunidade Amai-vos

DEPARTAMENTOS, MAS  Dança: Blessart Kids, Blessart Teens e 
SÃO ABERTOS A TODA A Conjunto Jardim de Deus (Igreja 

Missionária Betesda Monte Alegre) IGREJA



- e não ficaram sabendo que a guerra 
tinha acabado senão uns dois anos 

 depois de haverem cessado as 
Onde vai o Senhor encontrá-lo? hostilidades.

Então os homens se meterão nas A Bíblia diz que, quando Cristo vier a 
cavernas das rochas, e nos buracos da segunda vez, haverá duas classes de 
terra, ante o terror do Senhor... quando pessoas: aquelas que se esconderão nas 
Ele Se levantar para espantar a Terra. Is. covas e cavernas da terra por estarem 
2:19. despreparadas para encontrá-Lo, e 

aquelas que olharão para cima e dirão 
Passei meu ano de calouro do segundo com alegria: "Eis que Este é o nosso 
grau em um pequeno internato cristão Deus, em quem esperávamos, e Ele nos 
nas colinas ocidentais do Estado da salvará; este é o Senhor, a quem 
Carolina do Norte. Um colega me contou aguardávamos: na Sua salvação 
certo dia que na montanha atrás da exultaremos e nos alegraremos." Is. 
escola havia uma caverna, onde um 25:9.
desertor do exército confederado se 
escondera durante a Guerra Civil. Meu A maneira como vivemos hoje 
amigo deu-me as indicações para determinará em que grupo nos 
encontrar o local; um dia subi sozinho e encontraremos amanhã. Poderemos 
realmente encontrei a caverna. estar entre os que se esconderão "nas 

cavernas e nos penhascos" e clamarão 
Imaginei que fosse uma caverna ampla, "aos montes e aos rochedos: Caí sobre 
clara, confortável, com abundante nós, e escondei-nos da face dAquele que 
suprimento de água. Não era. Tinha Se assenta no trono, e da ira do 
pouca altura; mal dava para se ficar em Cordeiro". Ap. 6:15 e 16, ou poderemos 
pé lá dentro, e era desoladoramente estar entre os que encontrarão o Senhor 
escura. Mas havia evidências de em paz. A escolha é nossa.
habitação humana. Como, perguntei-
me perplexo,  conseguiu aquele 
troglodita sobreviver em condições tão 
primitivas? Mais tarde fiquei sabendo 
que havia uma fonte natural não muito 
distante da caverna; à noite, o homem 
percorria sorrateiramente as fazendas 
das redondezas para procurar alimento 
e outras coisas necessárias.

Além desse soldado sem nome, houve 
outros que desertaram durante a 
G u e r ra  C iv i l .  D o i s  h o m e n s  s e  
esconderam num vale da mesma região 

REFLEXÃO



















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.

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

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

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 
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sabemos que em cada atitude nossa Ainda não há informações se a razão dos 
teremos respaldo e apoio do Espírito crimes é religiosa ou étnica. Os protestos 
Santo. Quando servimos a Jesus em violentos aconteceram enquanto o 
sinceridade, não viveremos de batalha em primeiro-ministro e 
batalha, mas sim de vitória em vitória, , Abiy Ahmed, estava em visita 
precisamos observar mais a necessidade oficial à Rússia. Os tumultos começaram 
dos outros. após o ativista e opositor do governo da 

Etiópia, Jawar Mohammed, denunciar que 
Perguntas: estava correndo risco de ser assassinado a 

mando do primeiro-ministro. Uma das 
1. Você tem consciência de que Jesus te formas que o governo encontrou de 
chamou e que não foi você que o eliminá-lo era retirando o esquema de 
escolheu? (Jo. 15:16 e 17). segurança da casa dele em Adis Abeba. 

Entretanto, as autoridades negaram a 
2. Você é um escolhido do Senhor, mas o alegação.
que tem feito com tão grande honra? 
(Rm. 2:10).

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”.  
P r e c i s a m o s  o b e d e c e r  a  e s s e s  Por dois dias, milhares protestaram nas 
direcionamentos. 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 

Três evangelistas são mortos em em 13 pessoas e muitos outros foram 
protestos na Etiópia mortos por pedradas e feridos por grupos 

rivais”, reportou um informante. Uma 
A morte de quase 70 pessoas na , no proeminente igreja cristã do país reclamou 
dia 23 de outubro, tem movimentado a da discriminação que os cristãos sofrem dos 
equipe de investigação da Portas Abertas. muçulmanos extremistas, declarou ainda 
Foi reportado que três evangelistas foram que estão impotentes para ajudar e 
assassinados nesse período, um deles proteger todas as pessoas. A igreja fez uma 
dentro da igreja. Os corpos dos cristãos vigília na capital da Etiópia em lembrança 
sofreram mutilação, além disso, a igreja dos que perderam a vida nos últimos 
Full Gospel em Boreda, foi incendiada. protestos.

ganhador do prêmio 
Nobel da Paz

Etiópia

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

Missoes~
e o mundo
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02/nov - Fabrício Lobo 15/nov - Sônia Lobo
02/nov - Jorge Mendonça 18/nov - Idiana Oliveira
04/nov - Victor  Barbosa 19/nov - Desirée Ribeiro
06/nov - Gabriele Alves 23/nov - José Eduardo Garcia
07/nov - Almir Branco 24/nov - Sueli Neves
09/nov - Rosânia Nunes 29/nov - Katherine  Alves
15/nov - Adeilda de Almeida 30/nov - Raissa Alves

MISSÃO 
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, 

c o n v e r t e n d o  h o m e n s  e m  

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 - 13, 14, 15

4ª feira - 16, 17, 18

5ª feira - 19, 20, 21

6ª feira - Nm. 22, 23, 24

Sábado - Nm. 25, 26, 27

Domingo - Nm. 28, 29, 30

Período atual:

Sétima semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander

Ag. 3071
C/c 13000243-6

Nm. 

Nm. 

Nm. 

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. 

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.

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. 

Feliz aniversário

A história do - neoqeav -



Levou bastante tempo para eu passar a entender Por algum tempo, meu avô resolveu ir à igreja 
e gostar completamente deste jogo que eles sozinho, orando a Deus para zelar por sua 
jogavam.  Meu ceticismo nunca me deixou esposa.
acreditar em um único e verdadeiro amor, que 
possa ser realmente puro e duradouro. Então, o que todos nós temíamos aconteceu. 

Vovó partiu.
Porém, eu nunca duvidei do amor entre meus 
avós. Este amor era profundo. Era mais do que "NEOQEAV" foi gravada em amarelo nas fitas cor-
um jogo de diversão, era um modo de vida. Seu de-rosa dos buquês de flores do funeral da vovó. 
relacionamento era baseado em devoção e uma Quando os amigos começaram a ir embora, 
afeição apaixonada, igual as quais nem todo minhas tias, tios, primos e outras pessoas da 
mundo tem a sorte de experimentar. família se juntaram e ficaram ao redor da vovó 

pela última vez. Vovô ficou bem junto do caixão 
O vovô e a vovó ficavam de mãos dadas sempre da vovó e, num suspiro bem profundo, começou a 
que podiam. Roubavam beijos um do outro cantar para ela. Através de suas lágrimas e pesar, 
sempre que podiam. a música surgiu como uma canção de ninar que 

vinha bem de dentro de seu ser.
O vovô e a vovó ficavam de mãos dadas sempre 
que podiam. Roubavam beijos um do outro Me sentindo muito triste, nunca vou me esquecer 
sempre que se batiam um contra outro naquela daquele momento, porque eu sabia que mesmo 
cozinha tão pequena eles conseguiam terminar a sem ainda poder entender completamente a 
frase incompleta do outro e todo dia resolviam profundeza daquele amor.
juntos as palavras cruzadas do jornal.

Aposto que a esta altura você deve estar se 
Minha avó cochichava para mim dizendo o perguntando: “Mas o que NEOQEAV significa?”
quanto meu avô era bonito, como ele havia se 
tornado um velho bonito e charmoso e se gabava NEOQEAV = Nunca Esqueça O Quanto Eu Amo 
de dizer que sabia como pegar os namorados Você
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.



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. Disse-
lhe: 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.

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.

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.
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Perguntas. O Checkpoint Charlie foi um dos pontos de 
passagem mais conhecido entre a 

Antes preciso esclarecer algo. Pedro, por Alemanha Ocidental e Oriental no muro de 
amar a Jesus, abriu mão de tudo para Berlim durante a Guerra Fria
servir a Ele e morreu numa cruz de cabeça 
para baixo. O Checkpoint Charlie foi um dos pontos de 

passagem mais conhecido entre a 
O Senhor tem sido prioridade em sua vida? Alemanha Ocidental e Oriental no muro de 
Ou seja, você abre mão do lazer e das Berlim durante a Guerra Fria
coisas que você gosta de fazer para estar 
em comunhão com o corpo de Cristo? O muro de Berlim surgiu em 13 de agosto de 
(Hebreus 10, 24 e 25) 1961. O fundador da Portas Abertas, Irmão 

André, foi um dos primeiros a passar pelo 
1. Você leva uma vida de gratidão ao Checkpoint Charlie, um dos pontos de 
Senhor, ou uma vida de questionamentos e passagem mais conhecido no muro de 
de observações a respeito da vida dos Berlim entre a Alemanha Ocidental e 
outros?  (Gálatas 6, 1 ao 4) Oriental utilizados na Guerra Fria. Ele tem 

memórias vívidas do impacto do muro: “O 
2.  Você é zeloso com as coisas do Senhor fluxo de refugiados sob as regras 
(como atenção aos horários de culto, comunistas foi impedido durante a noite. 
dízimo, ofertas), e se importa com as Não havia saída, ninguém podia escapar. O 
necessidades da igreja? (Tito 2, 11 ao 15) resultado foi uma onda de suicídios porque 
 eles perderam a esperança”, conta Irmão 
Atenção! Leiam os textos sugeridos nas André.
perguntas.  

O regime tinha como base um controle 
 Obs.: Ajudem-me na campanha do quilo! rígido. A igreja era isolada e ameaçada. 
Jesus disse: Tive fome e me destes de Johan Companjen, colega do irmão André, 
comer, estive nu e me vestistes, estive explica: “Na época, os comunistas não 
preso e me visitastes. Ide e pregai o toleravam cristãos de maneira nenhuma. Os 
Evangelho.  Precisamos obedecer  esses cristãos se sentiam completamente 
direcionamentos. 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 

Saiba como cristãos de diversos países de cristãos russos ortodoxos que não 
estão conectados à queda do muro de tinham Bíblias e fortalecer as igrejas em 
Berlim, um evento que mudou o mundo há repúblicas islâmicas da União Soviética, 
30 anos dando a eles meios para alcançarem os 
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MISSÃO 
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, 

c o n v e r t e n d o  h o m e n s  e m  

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. 31, 32, 33

3ª feira - Nm. 34, 35, 36

4ª feira - Dt. 01, 02, 03

5ª feira - 04, 05, 06

6ª feira - 07, 08, 09

Sábado - 10, 11, 12

Domingo - 13, 14, 15

Período atual:

Oitava semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander

Ag. 3071
C/c 13000243-6

Dt. 

Dt. 

Dt. 

Dt. 

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.

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!”.



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 

Dentre os que me conhecem, farei menção Deus (Mt. 1:1-16)!
de Raabe. O Senhor, ao registrar os povos, 
dirá: Este nasceu lá. Sl. 87:4 e 6. Se, mesmo não desculpando o pecado, 

Deus leva em conta as circunstâncias que 
Raabe foi a prostituta de Jericó que moldaram a vida de uma pessoa, 
escondeu os dois espias. Conforme a deveríamos nós ser menos compassivos 
tradição judaica, ela se casou com um ao julgar os outros? Quão gratos podemos 
deles depois da queda da cidade. ser porque, no dia do final ajuste de 

contas, um misericordioso Pai celeste leva 
Dizem que a prostituição é a mais antiga em consideração o fato de que "este [ou 
profissão do mundo. Mas isso não a torna esta] nasceu lá"! Em Jericó, talvez?
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 
p o v o  q u e  u s o u  u m  d e s s e s  
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).

Raabe



“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

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 
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em que estavam reunidos; e todos foram sacrifício e observarmos a Palavra de Deus. 
cheios do Espírito Santo e anunciavam “E não vos conformeis com este mundo, mas 
com ousadia a palavra de Deus” – Atos dos transformai-vos pela renovação do vosso 
Apóstolos 4:31. Se não existisse o mundo entendimento, para que experimenteis qual 
das Palavras, isso é, um meio de seja a boa, agradável e perfeita vontade de 
comunicação, não teríamos civilização, Deus” – Rm.12.2. Nenhum conselho do 
seriamos como os animais. Aprendemos mundo poderá nos guiar, mas somente a 
novos idioma para nos relacionar, somos palavra de Deus.
construídos por palavras, isso é, tudo que 
somos é fruto do que aprendemos. Mas as Usando a Palavra de Deus como Espada 
palavras não só constroem conhecimento, do Espírito - “…tomando sobretudo o 
elas podem ferir, traumatizar, criar escudo da fé, com o qual podereis apagar 
limitações, prisões que nos impedem de todos os dardos inflamados do maligno” – 
crescer, amadurecer e poderão nos Ef.6.16. Só poderemos nos apoderar do 
transformar em pessoas cheias de limites escudo da fé se ouvirmos a Palavra de Deus, 
e enfermidades que ao longo da vida nos pois é ela que gera fé em nossos corações. 
impedem e têm impedido de alcançar “De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela 
nossos maiores alvos na vida. Muitas vezes palavra de Deus” – Romanos 10, 17. “Tomai 
uma pessoa não consegue ser o que também o capacete da salvação e a espada 
gostaria por que palavras foram lançadas do Espírito, que é a palavra de Deus” – 
por pais, parentes próximos e professores. Ef.6.17. Temos capacete da salvação quando 
Isso cria limitações dentro delas que não a possuímos a mente de Cristo, com Ele 
deixam evoluir e prosseguir em suas vidas, operando em nossas emoções e nos 
se tornam pessoas preconceituosas, direcionando em tudo. A espada do Espírito 
amargas, tristes e de temperamentos deve ser usada em ocasiões de lutas e 
difíceis. O Espírito Santo, com Sua unção, confrontos com o diabo que tenta 
ministra sobre nós a Palavra de Deus. Ela enfraquecer nossa fé, nos levando a 
destrói o poder destas palavras negativas confrontar as mentiras do diabo com a 
e nos cura, nos impede de sermos verdade da Palavra de Deus. Assim, a 
destruídos por todas as maldições que já poderosa espada do Espírito destrói todo 
recebemos (Salmos 107. 20). argumento do diabo. “…orando em todo 

tempo com toda oração e súplica no Espírito 
Restauração vem pela Palavra e não da e vigiando nisso com toda perseverança e 
ação da carne ou vontade carnal - súplica por todos os santos” – Ef.6.18. Neste 
Consagração a Deus: Humildade e caso fica bem claro que toda armadura de 
fidelidade no uso de seus dons. “Rogo-vos, Deus sem vida oração não existe. Sem 
pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que oração não chegaremos a lugar algum, pois 
apresenteis o vosso corpo em sacrifício a oração no Espírito é a oração de cada 
vivo, santo e agradável a Deus, que é o cristão direcionado pelo Espírito Santo. 
vosso culto racional” – Rm.12.1. O texto diz Essa oração não é produzida por nossa 
que em nosso corpo carnal jamais carne e nem por nossa alma, mas pelo nosso 
agradaremos a Deus. O único caminho é espírito que está mergulhado no Espírito de 
oferecer nossos corpos a Deus em Deus.



MISSÃO 
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, 

c o n v e r t e n d o  h o m e n s  e m  

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 - 19, 20, 21

4ª feira - 22, 23, 24

5ª feira - 25, 26, 27

6ª feira - 28, 29, 30

Sábado - 31, 32

Domingo - 33, 34

Período atual:

Nona semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander

Ag. 3071
C/c 13000243-6

Dt. 

Dt. 

Dt. 

Dt. 

Dt. 

Dt. 

Alfabetização como ferramenta para compartilhar amor

A 19.305 km das 
terras brasileiras,  
precisamente  nas  
Filipinas, a Portas 
Abertas tem apoiado 
cristãos; entre eles 
e s t á  Lyd i a* ,  u m a  
p r o f e s s o r a  d e  
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.

Missoes~ e o mundo



i n c o m p r e e n s ã o ,  d e s p r e z o  e  a t é  
perseguição. Como o Salvador não 
permitiu que o sofrimento O afastasse do 
plano de Deus, também precisamos 
p e r m a n e c e r  f i r m e s  d i a n t e  d a s  
dificuldades.

Eu de boa vontade me gastarei e ainda me 
deixarei gastar em prol da vossa alma. Se Deus deseja homens que arrisquem 
mais vos amo, serei menos amado? 2 qualquer coisa e todas as coisas para 
Coríntios 12:15 salvar almas. Que avancem tanto nas 

trevas como na luz e se mantenham com 
Quando veio ao mundo, Jesus pagou um bravura sob desânimo e esperanças 
alto preço pela nossa salvação. Segundo frustradas e, não obstante, ainda 
Isaías, Ele foi “desprezado e o mais trabalhem com fé, com lágrimas e 
rejeitado entre os homens; homem de perseverante paciência, semeando junto a 
dores e que sabe o que é padecer” (Is todas as águas, confiantes em que o 
53:3). A pressão foi grande; a dor, terrível; Senhor produzirá os resultados. Deus 
e o peso, insuportável, mas Ele não exige homens de fibra, esperança, fé e 
desistiu. Avançou em direção à cruz com perseverança para trabalharem sem 
confiança, porque entendia o resultado de rodeios.
Seu sacrifício.

Não desista diante de pessoas que não 
“Como poderemos ser considerados aceitam Jesus da forma ou no tempo que 
dignos de entrar na cidade de Deus, se não você gostaria. Continue trabalhando em 
nos dispomos a fazer verdadeiros favor delas com sacrifício, dedicação e 
sacrifícios para salvar as almas que estão oração. Jesus fez tudo o que era necessário 
prestes a perecer?. Assim como Cristo, para sua salvação. Como resposta, “gaste-
precisamos “gastar e nos deixar gastar”, se e desgaste-se” pela salvação de outros.
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 
r e j e i ç ã o ,  d e s a p o n t a m e n t o ,  

Sacrifício
 para salvar



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. Disse-
lhe: 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.

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; 
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(2) que sejamos fundamentados em amor 
sincero a Deus, a Cristo e ao próximo;  

( 3 )  q u e  c o m p r e e n d a m o s  e  
experimentemos em nossas vidas o amor 
de Cristo; O avanço do islamismo na Ásia

(4) que sejamos "cheios de toda a Os maiores países islâmicos estão no 
plenitude de Deus", que a presença de continente asiático, onde cristãos ex-
Deus nos encha de tal modo que reflitamos muçulmanos enfrentam o desafio de viver a 
e manifestemos, desde o íntimo do nosso nova fé
ser, o caráter e a estatura do nosso Senhor 
Jesus Cristo.

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. Ao ouvir  a  palavra  “muçulmano”,  

provavelmente o que vem a sua mente seja a 
Perguntas: imagem de um xeique árabe e países como 

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, 
1. Você já parou para pensar em tudo o que Egito, Iraque ou qualquer país do Oriente 
Jesus tem feito por você? Tem parado para Médio. Parece óbvio que essa seja a região 
agradecer? (1 Tess. 5. 18) mais muçulmana do mundo, mas não é. A 

maior população islâmica se encontra no 
2. Durante suas provações e lutas, você Sudeste Asiático. Para surpresa de muitos, 
tem visto o Senhor ao seu lado? (João 14. alguns dos maiores países muçulmanos do 
18) mundo estão na Ásia: Indonésia, Paquistão, 

Índia e Bangladesh. O islamismo avançou, e 
3. Você ama Jesus? O quem tem dado a Ele muito, além das fronteiras do seu berço, o 
como prova desse amor? (João 14, 15) Oriente Médio. E hoje a Indonésia é o país 
 com a maior população islâmica, seguido 
Obs.: Ajudem-me na campanha do quilo! pela Índia.
Disse Jesus "Tive fome e me destes de 
comer, estive nu e me vestistes, estive O Estado Islâmico (EI) pode estar sendo 
preso e me visitastes." Ide e pregai o derrotado no Oriente Médio lentamente, 
Evangelho!  Precisamos obedecer esses mas o movimento está apenas mudando de 
direcionamentos. endereço: indo do Oriente Médio para o 

Missoes~
e o mundo

A China é um dos países asiáticos com grande 
população muçulmana



MISSÃO 
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, 

c o n v e r t e n d o  h o m e n s  e m  

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 - 

4ª feira - 

5ª feira - 

6ª feira - 

Sábado - 

Domingo - 

Período atual:

Décima semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander

Ag. 3071
C/c 13000243-6

Js. 04, 05, 06

Js. 07, 08, 09

Js. 10, 11, 12

Js. 13, 14, 15

Js. 16, 17, 18, 19

Js. 20, 21, 22, 23, 24

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 ex-
muçulmanos; 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.



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 

E não vos conformeis com este século, mas membros crêem que receberam uma 
transformai-vos pela renovação da vossa segunda oportunidade para viver; e não é 
mente, para que experimenteis qual seja a surpreendente que a lagarta seja o 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus. símbolo de sua "nova vida".
Rm. 12:2. A expressão traduzida como 
"transformai-vos", em nosso texto, vem da A Bíblia ensina que o povo de Deus passará 
palavra grega metamorphoo, "mudar, por uma metamorfose por ocasião da 
transfigurar, alterar na aparência". Nossa S e g u n d a  V i n d a .  S e  q u i s e r m o s  
palavra "metamorfose" é derivada dessa experimentar essa mudança, precisamos 
raiz grega. Uma das definições de primeiro experimentar a metamorfose da 
metamorfose é "uma mudança acentuada conversão - a transformação que ocorre 
que tem a ver com desenvolvimento, na quando o Espírito Santo entra em nossa 
forma ou estrutura de um animal (como vida e nos torna novas criaturas em Cristo. 
uma borboleta ou rã), e que ocorre após o Em ambos os casos, é o poder de Deus que 
nascimento". entra em ação. Alguns chamam essa 

energia transformadora de "o poder da 
Minha esposa e eu gostamos de ressurreição" (Fl. 3:10).
jardinagem, mas a menos que tomemos 
cuidado, certas criaturas que passam por Todos nós precisamos desse poder hoje!
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).

Metamorfose



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. 

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 
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perseguidos, torturados e muitos sofrerão Sua f idel idade é  a  marca para  o  
o martírio (Apocalipse 6.11; 13.7; 14.13). arrebatamento, a presença do Espírito e o 
Sofrerão as assolações de Satanás e das selo que garante sua salvação. Você é fiel e 
forças demoníacas, violência de homens tem buscado a direção do Espírito? (Ef. 1. 13 
ímpios e perseguição da parte do e 14; Ef. 4. 29 ao 32)
Anticristo (6.9; 12.17; 13.15-17). 
Perderão suas casas e terão de fugir, Se você tem uma família, não esqueça que 
a t e r ro r i z a d o s .  S e rá  u m  p e r í o d o  ela é responsabilidade sua. O que você tem 
terrivelmente calamitoso para quem tiver feito para que todos sejam salvos? (1 Pedro 
família e filhos será tão terrível, que os 3. 1 e 2, Colossenses 3. 18 ao 21)
santos que morrerem serão vistos como 
bem-aventurados, porque descansarão da Você tem levado sua fé a sério? (Efésios 4. 1 
sua lida e ficarão livres da perseguição ao 6)
(Ap.14.13).

Você é um pacificador ou piora as coisas 
(3) Quanto aos vencedores anteriores onde há contendas?   
àquele tempo, Deus os preservará da 
tribulação, através do arrebatamento, Obs. Ajudem-me na campanha do quilo! 
quando os fiéis encontrarão o Senhor nos Disse Jesus "Tive fome e me destes de comer, 
ares, antes de Deus derramar a sua ira. estive nu e me vestistes, estive preso e me 
Esse livramento é uma recompensa visitastes." Ide e pregai o Evangelho.  
àqueles que perseverarem em guardar a P r e c i s a m o s  o b e d e c e r  a  e s s e s  
Palavra de Deus,  mantendo a fé  direcionamentos.
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 Liberdade de cristãos incomoda 
serem enganados. autoridades em Cuba

A estreita conexão entre este versículo e o Pastor conta como é a pressão de ser um 
10 indica: líder em um país comunista

(1) Que a vinda de Cristo, para arrebatar Um encontro verdadeiro com Cristo 
da terra a sua Igreja, será o meio de promove transformação em todos os 
livramento dos fiéis (1 Ts 1.10; 4.14-18), e âmbitos da vida de um cristão. Mas para o 

governo de Cuba, isso é consequência de 
(2) Que o livramento da hora da provação e ideologias  contrárias  aos ensinos 
da tribulação está reservado somente aos comunistas. “O trabalho dos líderes 
que permanecerem em Cristo e na Sua religiosos não tem foco político, nós temos 
Palavra. constantes problemas com as autoridades 
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e o mundo



MISSÃO 
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, 

c o n v e r t e n d o  h o m e n s  e m  

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 - Jz. 01, 02, 03

3ª feira - Jz. 04, 05, 06

4ª feira - Jz. 07, 08, 09
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6ª feira - Jz. 13, 14, 15

Sábado - Jz. 16, 17, 18

Domingo - Jz. 19, 20, 21
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C/c 13000243-6

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

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.

Os ensinamentos cristãos batem de frente com a ideologia comunista 
de Cuba



- 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 

O homem por detrás do balcão olhava a e o cliente.
rua de forma distraída. Uma garotinha se A moça continuou:
aproximou da loja e amassou o narizinho - Mas minha irmã tinha somente algumas 
contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor moedas! O colar é verdadeiro, não é?
do céu, brilhavam quando viu um Ela não teria dinheiro para pagá-lo!
determinado objeto. Entrou na loja e O homem tomou o estojo, refez o 
pediu para ver o colar de turquesa azul. embrulho com extremo carinho, colocou a 
- É para minha irmã. Pode fazer um pacote fita e o devolveu à jovem.
bem bonito?, diz ela. - Ela pagou o preço mais alto que qualquer 
O dono da loja olhou desconfiado para a pessoa pode pagar. ELA DEU TUDO O QUE 
garotinha e lhe perguntou: TINHA.
- Quanto de dinheiro você tem? O silêncio encheu a pequena loja e duas 
Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um l á g r i m a s  r o l a r a m  p e l a  f a c e
lenço todo amarradinho e foi desfazendo emocionada da jovem enquanto suas 
os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz, mãos tomavam o pequeno embrulho.
disse: "Verdadeira doação é dar-se por inteiro, 
- Isso dá? sem restrições. Gratidão de quem ama não 
Eram apenas algumas moedas que ela coloca limites para os gestos de ternura. 
exibia orgulhosa. Seja sempre grato, mas não espere pelo 
- Sabe, quero dar este presente para minha reconhecimento de ninguém. Gratidão 
irmã mais velha. Desde que morreu nossa com amor não apenas aquece quem 
mãe ela cuida da gente e não tem tempo recebe, como reconforta quem oferece."
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:

O colar

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

Feliz aniversário



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.

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.
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Para se tornar um verdadeiro intercessor é d i f e r e n t e s  e s f e r a s  d a  v i d a :  n a  
necessário oferecer boa parte do seu individualidade, na família, na comunidade, 
tempo ao Senhor, reconhece a importância na nação e na igreja.
da sua presença nos cultos e reuniões, pois 
entende que é um agente de Deus que Mais de 245 milhões de cristãos no mundo 
poderá mover as mãos do Senhor a favor enfrentam algum tipo de oposição como 
do povo, apesar de não ser reconhecido resultado de sua identificação com Jesus 
pelos homens. Cristo. 

Perguntas: Esse é o número estimado pelo centro de 
pesquisas da Portas Abertas, calculado por 

1. Você sente necessidade de ser meio de um questionário aplicado a cristãos 
reconhecido pelos homens? (Lucas locais, e que classifica os 50 países onde a 
16:15). perseguição é mais severa.

2. Você acha que tem algum crédito diante A perseguição religiosa ocorre quando:
do Senhor? Tem algum testemunho pra 
provar? - não têm seus direitos de liberdade 

religiosa garantidos;
3. Você tira um tempo de qualidade todos 
os dias?  (Salmos 119:164).    - a conversão ao cristianismo é proibida por 

conta de ameaças vindas do governo ou de 
Obs. Ajude-me na campanha do quilo! grupos extremistas;
Disse Jesus: tive fome e me deste de comer, 
estive nu e me vestiste, estive preso e me - são forçados a deixar suas casas ou 
visitaste. Ide e pregai o Evangelho.  empregos por medo da violência que pode 
P r e c i s a m o s  o b e d e c e r  a  e s s e s  alcançá-los;
direcionamentos.

- 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.

Mais de 245 milhões de cristãos no O número de cristãos perseguidos inclui 
mundo enfrentam algum tipo de aqueles que são confrontados com outras 
oposição como resultado de sua formas de hostilidade do que apenas a 
identificação com Jesus Cristo violência isolada. Também, em alguns 

países, a perseguição afeta todos os cristãos, 
Cristãos ao redor do mundo têm negados qualquer que seja sua denominação. Em 
seus direitos quanto à liberdade religiosa, outras nações, ela afeta apenas uma parte 
tornando-se vulneráveis a hostilidades em da comunidade cristã, a qual se difere em 
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MISSÃO 
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, 

c o n v e r t e n d o  h o m e n s  e m  

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 - Rt. 01, 02

3ª feira - Rt. 03, 04

4ª feira - 1 Sm. 01, 02, 03

5ª feira - 

6ª feira - 

Sábado - 

Domingo - 

Período atual:
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ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander

Ag. 3071
C/c 13000243-6

1 Sm. 04, 05, 06

1 Sm. 07, 08, 09

1 Sm. 10, 11, 12

1 Sm. 13, 14, 15

algum aspecto das outras denominações. Sendo um 
cristão, por exemplo, menos ativo no evangelismo e/ou 
em outras atividades públicas que outros, chama para si 
menos atenção e é menos confrontado.

A perseguição também pode depender da região do país 
onde vivem os cristãos. Áreas dominadas pelos 
muçulmanos em países de maioria cristã podem exercer 
uma forte pressão sob os cristãos, até mesmo cometer 
atos de violência contra eles, mesmo que o país seja de 
maioria cristã.

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

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.



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."

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

vantagem dele. E lancei sementes de flores 
Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de no seu lado do caminho, e cada dia 
suas realizações. Porém, o pote rachado enquanto voltávamos do poço, você as 
estava envergonhado de sua imperfeição, regava. Por dois anos eu pude colher estas 
e sentindo-se miserável por ser capaz de lindas flores para ornamentar a mesa de 
realizar apenas a metade do que ele havia meu senhor. Sem você ser do jeito que você 
sido designado a fazer. é, ele não poderia ter esta beleza para dar 

graça à sua casa."
Após perceber que por dois anos havia 
sido uma falha amarga, o pote falou para o Cada um de nós temos nossos próprios e 
homem um dia à beira do poço. únicos defeitos. Todos nós somos potes 

rachados. Porém, se permitirmos, o 
- "Estou envergonhado, e quero pedir-lhe Senhor vai usar estes nossos defeitos para 
desculpas." embelezar a mesa de seu Pai. Na grandiosa 

economia de Deus, nada se perde. Nunca 
- "Por quê?" Perguntou o homem. "De que deveríamos ter medo dos nossos defeitos.
você está envergonhado?"

Se os reconhecermos, eles poderão ser 
- "Nesses dois anos eu fui capaz de transformados por Deus para causar 
entregar apenas a metade da minha carga, beleza. Nas nossas fraquezas o Senhor diz 
porque essa rachadura no meu lado faz que seremos fortes, portanto vamos 
com que a água vaze por todo o caminho deixá-Lo agir com liberdade em nossas 
da casa de seu senhor. Por causa do meu vidas para sermos sim transformados a 
defeito, você tem que fazer todo esse Sua REAL imagem e semelhança. 
trabalho, e não ganha o salário completo 
dos seus esforços," disse o pote. Deus te abençoe e capacite.

Defeito



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.

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).

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).

A intercessão de Cristo é essencial à nossa salvação (Is. 
53:12).

Sem a sua graça, misericórdia e ajuda que recebemos 
mediante a sua intercessão, nós nos desviaríamos de Deus 
e voltaríamos à escravidão do pecado.

O Espírito Santo: 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 
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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 Al-Shabaab mata 11 “não locais” em ataque 
o que havemos de pedir como convém, mas no Quênia
o mesmo Espírito intercede por nós com 
gemidos inexprimíveis” (Rm. 8:26). A expressão é uma das formas de classificar e 

eliminar pessoas de diferentes crenças, 
O Espírito Santo, através do espírito do inclusive cristãos
crente, intercede “segundo Deus” (Rm. 
8:27).  Portanto, Cristo intercede pelo No dia 7 de dezembro, o grupo extremista Al-
crente, no céu, e o Espírito intercede dentro Shabaab matou 11 pessoas em um ataque no 
do crente, na terra, por isso busca uma vida nordeste do Quênia. As vítimas estavam 
intima com o Espírito Santo trará grandes viajando em um ônibus que fazia o trajeto 
benefícios para igreja e para o próprio entre Wajir e Mandera, região próxima à 
cristão, pois vera em sua família, vida fronteira com a Somália. Os extremistas 
financeira, saúde etc. Os benefícios de uma ordenaram que o ônibus parasse e todos os 
vida em Deus. passageiros descessem. Depois, foram 

divididos em dois grupo: locais e não locais. 
Perguntas: Todos  os  onze  “não locais”  foram 

a s s a s s i n a d o s .  A l g u n s  d e l e s  e r a m  
1. Você está disposto a revolucionar sua trabalhadores dos escritórios de segurança 
vida e tudo mais à sua volta assumindo seu que estavam retornando aos postos depois de 
chamado como intercessor? (Jo.15:16,17). alguns dias de descanso.

2. Diga: o que te impede de orar? Administra A região é de maioria muçulmana, logo, a 
mal o seu tempo? Buscar ao Senhor não é expressão “não local” serve para classificar os 
prioridade em sua vida? Você está feliz e possíveis não muçulmanos. Em abril de 2015, 
satisfeito com a vida que está levando? o grupo usou a mesma marca durante um 
Vamos mudar a sua história, organizando atentado na universidade de Garissa. Os 
seu tempo e colocando o Senhor em estudantes foram separados em dois grupos, 
primeiro lugar? (Lc. 12:31). 148 "não locais" foram assassinados, a 

maioria era cristã. Em outubro de 2018, dois 
3. Você tem levado uma vida negligente e professores "não locais" foram mortos 
distante do Senhor? (Tg. 4: 8). durante um ataque a uma escola em Mandera. 

De acordo com um colaborador da Portas 
Obs. Ajude-me na campanha do quilo! Disse Abertas na região, datas de celebração como 
Jesus: tive fome e me deste de comer, estive Natal e Páscoa estão gerando mais medo do 
nu e me vestiste, estive preso e me visitaste. que alegria aos cristãos quenianos, já que 
Ide e pregai o Evangelho.  Precisamos nesses feriados há grande chance de 
obedecer a esses direcionamentos. acontecerem atentados vindos dos  

Missoes~
e o mundo



MISSÃO 
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, 

c o n v e r t e n d o  h o m e n s  e m  

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 -  16, 17, 18

3ª feira -  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

1 Sm.

1 Sm.

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.

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.

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 

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

Um amor especial



viu, a tomou nos braços, e seus olhos Como ela sabia que era ela?
brilharam. Olhou para aquele bebê, sua 
primeira netinha e, emocionada, falou: Naquele momento, a impressão que Jéssica 
“ L i n d a ” .  N o  t r a n s c o r r e r  d o  teve foi que um filme era exibido em sua 
desenvolvimento daquela sua primeira cabeça. Viu e reviu sua avó nos quatorze 
netinha, ela estaria sempre presente. E um recitais de dança em que ela se apresentou. 
amor mútuo, profundo, passou a ser Viu-a sapateando na cozinha, com ela. 
compartilhado. Brincando com os netos, enquanto os 

demais adultos faziam a ceia na sala grande.  
Quando a avó recebeu o diagnóstico, anos 
depois, de Mal de Alzheimer, toda a família Então Jéssica olhou para ela, ali, e vendo em 
se tornou especialista no assunto. Parecia que se transformara aquela mulher, chorou. 
que, aos poucos, ela ia se despedindo. Deu-se conta que ela não assistiria, ao seu 
Começou a falar em fragmentos. Depois, o último recital de dança, nem voltaria a 
número de palavras foi ficando sempre torcer com ela pelo seu time de futebol. 
menor, até não dizer mais nada. Nunca mais poderia se sentar a seu lado. 

Não a veria toda arrumada para o baile de 
Uma semana antes de morrer, seu corpo sua formatura, ao final daquele ano. Não 
perdeu funções vitais e ela foi removida, a estaria presente no seu casamento, nem 
conselho médico, para uma clínica de quando seu primeiro filho nascesse. 
doentes terminais. Jéssica insistiu para ir 
vê-la e seus pais a levaram. Ela entrou no As lágrimas corriam abundantes pelas suas 
quarto onde a avó Nana estava e a viu faces. Acima de tudo, chorava porque 
sentada em uma enorme poltrona, ao lado finalmente compreendia como a avó havia 
da cama. O corpo estava encurvado, os olhos se sentido no dia em que ela nascera. A avó 
fechados e a boca aberta, mole. A morfina a olhara através da sua aparência, enxergara 
mantinha adormecida. lá dentro e vira uma vida.

Lentamente, Jéssica se sentou à sua frente. Lentamente, Jéssica soltou a mão da avó e 
Tomou a sua mão esquerda e a segurou. enxugou as lágrimas que molhavam o seu 
Afastou daquele rosto amado uma mecha rosto. Ficou de pé, inclinou-se para a frente 
de cabelos brancos e ficou ali, sentada, sem e a beijou. Num sussurro, disse para a avó: 
se mover, incapaz de dizer coisa alguma. Você está linda.
Desejava falar, mas a tristeza que a 
dominava era tamanha, que não a conseguia Se desejas ensinar a teu filho o que é o amor, 
controlar. demonstra-o. Não negue a carícia, a 

atenção, a palavra. 
Então, aconteceu. A mão da avó foi se 
fechando em torno da mão da neta, O que faças ou digas é hoje a semeadura 
apertando mais e mais. O que parecia ser farta de bênçãos que o mundo colherá, no 
um pequeno gemido se transformou em um transcurso dos anos dos teus filhos. E o 
som, e de sua boca saiu uma palavra: Jéssica. mundo te agradecerá, por ter sido alguém 
A garota tremeu. O seu nome. A avó tinha 4 que entregou ao mundo um ser que saiba 
filhos, 2 genros, uma nora e seis netos. amar, de forma incondicional e irrestrita.



“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.

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.
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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 
Na Ásia Central, cristãos ex-muçulmanos medida que os governos desses países se 
enfrentam dupla perseguição debatem em busca de uma nova legitimidade 

e não podem se abster de tentar usar o islã 
Eles são perseguidos tanto pelos governos para reforçar seu governo. Isso cria uma 
ex-comunistas autoritários como pelo meio dupla perseguição para os cristãos ex-
islâmico em que vivem muçulmanos – por parte do Estado, uma vez 

que estão fora do controle do governo e não 
No DIP 2020, que acontecerá no dia 7 de podem recorrer a ele para ajuda, e dos líderes 
junho, vamos concentrar nossas orações e muçulmanos, pelo fato de terem abandonado 
ações em favor dos cristãos ex-muçulmanos o islã. 
de todo o mundo. 

Isso pode resultar em questões práticas 
Um grande número deles se encontra na relevantes, como por exemplo, não terem 
Ásia Central. Essa região é formada por permissão para fazer enterros, visto que 
Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, todos os cemitérios são controlados por 
Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão e clérigos islâmicos.
passou por um impressionante avivamento 
nos anos 90, com muitos muçulmanos indo Onde ser cristão é crime
a Cristo.

A perseguição aos cristãos na Ásia Central se 
Nesses países, estima-se que de uma apresenta de várias formas. A mais extrema é 
população de 322.700 protestantes, o a criminalização do cristianismo. No 
número de cristãos ex-muçulmanos seja em Tajiquistão, por exemplo, policiais multaram 
torno de 320 mil. Um dos aspectos mais e prenderam dez cristãos em agosto de 2018 
positivos é que eles estão bem integrados às por distribuírem literatura bíblica. No 
igrejas protestantes da região. Cazaquistão, em 2017, as igrejas protestantes 

e pentecostais tiveram as atividades 
Conversões massivas ocorreram na época totalmente proibidas por três meses, 
de abertura, mas se encerraram depois de estendendo-se a 2018. Em um período em 
1998, quando houve um significativo êxodo torno de seis meses, 80 cristãos foram 
de missionários e ministérios estrangeiros processados no país.
devido a restrições governamentais.

Na maioria dos países da Ásia Central, os pais 
Para evitar confrontos com o governo, a não têm permissão de levar os filhos à igreja 
Igreja Ortodoxa Russa mantém-se distante e ou qualquer atividade religiosa. No 
há padres que frequentemente denunciam Turcomenistão, onde a polícia usa a técnica 
aqueles que se convertem do islã ao que chama de “princípios de Stalin”, 
cristianismo. Nesse contexto, os cristãos prisioneiros cristãos têm sido torturados. 

Missoes~
e o mundo



MISSÃO 
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, 

c o n v e r t e n d o  h o m e n s  e m  

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 - 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

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander

Ag. 3071
C/c 13000243-6

Também no Turcomenistão, mulheres cristãs ex-
muçulmanas 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.

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

O Turcomenistão é um dos países da Ásia Central onde os cristãos ex-
muçulmanos são mais perseguidos



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 
Um jovem e bem sucedido executivo dirigia executivo:
por sua vizinhança, correndo um pouco 
demais em seu novo Jaguar. O senhor poderia me ajudar a recolocá-lo 

em sua cadeira de rodas?
Observando crianças se lançando entre os 
carros estacionados, diminuiu um pouco a Ele está machucado e é muito pesado para 
velocidade, quando achou ter visto algo. mim. 

Enquanto passava, nenhuma criança Movido internamente muito além das 
apareceu. De repente um tijolo espatifou-se palavras, o jovem motorista engolindo
na porta  lateral  o  Jaguar!  Freou seco, dirigiu-se ao jovenzinho, colocando-o 
bruscamente e deu ré até o lugar de onde em sua cadeira de rodas.
teria vindo o tijolo. 

Tirou seu lenço, limpou as feridas e 
Saltou do carro e pegou bruscamente uma arranhões, verificando se tudo estava bem.
criança empurrando-a contra um veículo 
estacionado e gritou: Obrigado e que meu Deus possa abençoá-lo 

— a grata criança disse a ele.
Por que você fez isto?

O homem então viu o menino se distanciar, 
Quem é você? empurrando o irmão em direção a

sua casa.
Que besteira você pensa que está fazendo?

Foi um longo caminho de volta para o 
Este é um carro novo e caro, aquele tijolo Jaguar. Um longo e lento caminho de
que você jogou vai me custar muito volta. Ele nunca consertou a porta 
dinheiro. amassada. 

Por que você fez isto? Deixou amassada para lembrá-lo de não ir 
tão rápido pela vida, que alguém tivesse que 

Por favor senhor me desculpe, eu não sabia atirar um tijolo para obter a sua atenção.
mais o que fazer! Implorou o pequeno 
menino. Ninguém estava disposto a parar e Deus sussurra em nossas almas e fala aos 
me atender neste local. nossos corações.

Lágrimas corriam do rosto do garoto, Algumas vezes quando nós não temos 
enquanto apontava na direção dos carros tempo de ouvir, Ele tem de jogar um tijolo 
estacionados. em nós.

Tijolo



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).

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 
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(Rm 1.9,10). Vez por outra fala das suas a falha do governo em aceitar uma troca de 
orações intercessoras (Ef 1.16-18). prisioneiros, os cativos em troca de membros 

do Boko Haram sob custódia do governo.
Ao mesmo tempo, também pede as orações 
das igrejas por ele, pois sabe que somente As vítimas apareceram em um vídeo no 
através dessas orações é que o seu começo do mês pedindo a ajuda do governo e 
ministério terá plena eficácia (Rm 15.30- da Associação Cristã da Nigéria para que 
32). garantissem sua libertação. Embora no vídeo 

o Estado Islâmico declare que todas as 
Perguntas: vítimas eram cristãs, o jornalista Ahmed 

Salkida disse que sua análise mostra que três 
1. Como é a sua oração? Você ora pela delas eram muçulmanas.
manha? Você ora todo tempo? Tira tempo 
pra você em especial?

2. Pelo que você tem orado?

3. Você acredita na oração? Tem alguma 
experiência pra contar?

O secretário-geral da ONU, António Gutteres, 
liberou uma declaração por meio de porta-

Estado Islâmico alega ter matado 11 voz: “O secretário-geral está profundamente 
cristãos no Natal preocupado sobre os relatos de que civis 

foram executados e outros sequestrado por 
As mortes estão relacionadas à perda de um grupo armado no nordeste do estado de 
líderes islâmicos e membros do Boko Borno, na Nigéria. Ele expressa suas 
Haram sob custódia do governo nigeriano profundas condolências às famílias das 
há 11 horas vítimas e reitera a solidariedade da Nações 

Unidas para o povo e governo da Nigéria”.
Uma equipe de campo informou que o 
Estado Islâmico na Nigéria alegou ter A BBC relatou ainda que “o vídeo foi liberado 
matado 11 cristãos durante o feriado do em 26 de dezembro e analistas disseram que 
Natal. A Amaq, agência de notícias do fica claro que o período coincide com as 
Estado Islâmico, divulgou um vídeo de 56 celebrações de Natal”. Nossa equipe de 
segundos que mostra mortes violentas. O campo não teve novas informações sobre a 
Estado Islâmico aparentemente deu duas situação, mas o pedido é que todos se unam 
razões para a execução: vingança pela em oração. Ore para que a graça de Deus 
morte dos líderes, Abu Bakr al-Baghdadi, no alcance todos os afetados por essa notícia 
Iraque, e Abul-Hasam al-Muhajir, na Síria; e trágica. Interceda também por coragem e 

Missoes~
e o mundo

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



MISSÃO 
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, 

c o n v e r t e n d o  h o m e n s  e m  

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 - 

4ª feira - 

5ª feira - 

6ª feira - 

Sábado - 

Domingo - 

Período atual:

Décima quinta semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander

Ag. 3071
C/c 13000243-6

1 Rs. 04, 05, 06

1 Rs. 07, 08, 09

1 Rs. 10, 11, 12

1 Rs. 13, 14, 15

1 Rs. 16, 17, 18

1 Rs. 19, 20, 21, 22

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.



intérprete para descobrir o que estava 
fazendo aquele garotinho chorar. O 
enfermeiro conversou tranquilamente com 
ele e, em seguida, explicou ao médico o 

Na década de 1960, no auge da Guerra do porquê do choro:
Vietnã, um orfanato situado em uma aldeia 
administrada por missionários foi atingido — Ele achou que ia morrer. Ele não tinha 
por um bombardeio. Dezenas de crianças entendido direito o que você disse e estava 
morreram na hora e muitas outras ficaram achando que ia ter que doar todo o seu 
feridas. Entre elas estava uma menina de sangue para a menina não morrer.
oito anos, em estado muito grave. Essa 
criança precisava de sangue com urgência, Espantado, o médico missionário se 
mas rapidamente os médicos missionários aproximou da criança e, com ajuda do 
descobriram que ninguém da equipe era intérprete, perguntou:
compatível com aquele tipo sanguíneo.

— Se você achava que iria morrer, por que 
Então, eles se reuniram com os moradores se ofereceu para doar seu sangue?
da aldeia e com a ajuda de um intérprete, 
explicaram a situação da menina. Contudo, Com o coração cheio de amor, o menino 
a maioria dos moradores não podia doar respondeu:
sangue, devido ao seu estado de saúde. 
Depois de testarem o tipo sanguíneo dos — Porque ela é minha amiga e eu preferia 
poucos candidatos, a equipe médica chegou morrer no lugar dela.
à conclusão de que somente um menino 
tinha condições de ajudar a criança. Esse menino foi àquele lugar determinado a 

salvar a vida da amiga, mesmo achando que 
Após realizarem os procedimentos para isso, teria que morrer. Do mesmo 
necessários, deitaram o garoto em uma modo, Jesus veio à terra para salvar as 
cama ao lado da menina e inseriram uma nossas vidas. Ele sabia que teria que 
agulha em sua veia. Enquanto o sangue era derramar o Seu sangue numa cruz, mas 
coletado, ele continuava quietinho, com os mesmo assim não pensou duas vezes em 
olhos fixos no teto. Depois de alguns fazê-lo. O Seu amor pela humanidade e o 
minutos, o menino deu um pequeno soluço desejo de nos salvar foi muito maior do que 
e com a mão que estava livre, tapou o rosto o medo da morte.
tentando esconder as lágrimas. O médico, 
então, pediu para o intérprete perguntar ao "Dificilmente haverá alguém que morra por 
menino se ele estava sentindo dor. Ele um justo; pelo homem bom talvez alguém 
respondeu: tenha coragem de morrer. Mas Deus 

demonstra seu amor por nós: Cristo morreu 
— Não, moço. Pode continuar. em nosso favor quando ainda éramos 

pecadores. Como agora fomos justificados 
Porém, não demorou muito para que o por seu sangue, muito mais ainda seremos 
s o l u ç o  e  a s  l á g r i m a s  vo l t a s s e m .  salvos da ira de Deus por meio dele!" 
Preocupado, o missionário pediu para ao (Romanos 5:7-9)

Um ato de amor


