Provérbios 1:7-19
Não te deixes seduzir por pecadores
Pv.1.7 O temor do SENHOR é o princípio da ciência; os
loucos desprezam a sabedoria e a instrução.
Pv.1.8 Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a
doutrina de tua mãe.
Pv.1.9 Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e
colares para o teu pescoço.
Pv.1.10 Filho meu, se os pecadores, com blandícias, te
quiserem tentar, não consintas.
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Pv.1.11 Se disserem: Vem conosco, espiemos o sangue,
espreitemos sem razão os inocentes,
Pv.1.12 traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros,
como os que descem à cova;

AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

Pv.1.13 acharemos toda sorte de fazenda preciosa;
encheremos as nossas casas de despojos;
Pv.1.14 lançarás a tua sorte entre nós; teremos todos uma
só bolsa.
Pv.1.15 Filho meu, não te ponhas a caminho com eles;
desvia o teu pé das suas veredas.
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Pv.1.16 Porque os pés deles correm para o mal e se
apressam a derramar sangue.

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

Pv.1.17 Na verdade, debalde se estenderia a rede perante
os olhos de qualquer ave.

Twitter:
@AmaivosCaboFrio

Pv.1.18 E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue;
e a sua própria vida espreitam.

Instagram:
@ComunidadeAmaivos

Pv.1.19 Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à
cobiça; ela prenderá a alma dos que a possuem.

Facebook:
/ComunidadeAmaivos

~
Missoes
e o mundo
Pastor Wang Yi é condenado a 9 anos de
prisão na China

O pastor Wang Yi reconheceu a autoridade do governo
chinês, mas admitiu que será fiel aos preceitos de Deus

Em carta às autoridades, o líder cristão
reconheceu que seria obediente à Bíblia e
não ao governo. Dia 30 de dezembro de 2019,
o pastor Wang Yi foi condenado a 9 anos de
prisão na China, informou o jornal The New
York Times. Ele foi detido no dia 28 de
dezembro de 2018, juntamente com outros
100 membros da igreja clandestina Early
Rain Covenant Church. O líder cristão é
acusado de subversão do poder estatal e de
fazer operações de negócios ilegais. Além da
prisão, o cristão também teve os direitos
políticos destituídos e US$ 7.200
apreendidos.
Em uma carta às autoridades, escrita 15
meses antes da sentença, Wang Yi
reconheceu a desobediência às ordens do
governo chinês quando fossem contrárias
aos ensinamentos bíblicos. Ele legitimou as
autoridades chinesas como permitidas por
Deus e também declarou seu propósito de
vida. “A mudança de todo sistema social e
político não é a missão do meu chamado, nem

o propósito do evangelho dado ao povo de
Deus. Porque toda a feiura da realidade, as
injustiças políticas e as arbitrariedades da lei
mostram que a cruz de Jesus Cristo é a única
salvação que todo chinês deve ter”, justificou
no documento.
Wang Yi foi um blogueiro famoso na China
antes da conversão ao cristianismo em 2005.
Envolveu-se em assuntos polêmicos ao
criticar os abortos forçados e o massacre de 2
a 3 mil pessoas na Praça Celestial, em 1989.
Após o encontro com Jesus, ele e mais outros
dois conterrâneos foram convidados pelo
presidente George W. Bush para uma reunião
em Washington com o tema liberdade
religiosa. A China ocupa a 27º posição da
Lista Mundial da Perseguição 2019. Apesar
da Constituição chinesa garantir a liberdade
religiosa, a nova liderança, sob o comando de
Xi Jinping, tem fechado o cerco para as
minorias religiosas, como cristãos e
muçulmanos. Para funcionar no país, a
comunidade cristã precisa ser registrada e
atender às exigências governamentais,
muitas delas contrárias aos preceitos
bíblicos.

Feliz aniversário
08/jan - Roberto Ricardo
10/01 – Acelina Almeida
12/jan - Ronan Alves
13/jan - Letícia Perez
14/jan - Cristiane Machado
17/jan - Wagner Velasco
21/jan - Jéssica Oliveira
23/jan - Adalberto Ricardo
29/jan - Gabriela Garcia
30/jan - Breno Burgarelli
30/jan - Wilen Heil
31/jan - Tânia Pereira

MISSÃO

O símbolo mais valioso
Certa vez, um rei temente a Deus e muito amado pelo seu
povo, percebendo que estava envelhecendo, resolveu
decidir qual dos seus três filhos iria herdar o seu trono. A
tarefa não era nada fácil, pois todos tinham bom coração e
eram dignos de receber a coroa. Depois de muito pensar
em uma forma de não ser injusto com seus filhos, o rei teve
uma grande ideia. Em seguida, mandou chamar os três e
lhes disse:
— Meus filhos amados, eu já estou velho e não tenho mais
forças para governar. Deus me deu três filhos maravilhosos
e sei que qualquer um de vocês será um ótimo rei. Porém,
eu não posso coroar os três, por isso, o melhor jeito que
encontrei para escolher um de vocês é lançá-los um
desafio. Saiam agora e procurem aquilo que vocês
acreditam ser o melhor símbolo do nosso reino. Vocês
podem procurar onde quiserem, desde que me tragam o
símbolo escolhido até a hora do jantar. E para que não haja
dúvidas sobre a minha decisão, chamarei os nobres do
reino para me ajudarem.
Os príncipes, então, saíram em busca do melhor símbolo do
reino. Um deles decidiu procurar dentro do próprio
castelo, no museu e no cofre onde ficavam guardadas as
maiores riquezas do reino. O segundo, por sua vez, foi até a
vila dos sábios do reino e passou o dia todo discutindo o
assunto com eles. Já o terceiro resolveu caminhar pelo
reino. Ele visitou o seu povo, conversou com as pessoas
humildes e conheceu um pouco da vida dura que elas
levavam. Durante suas andanças, o príncipe encontrou um
menino que chorava enquanto arava a terra de uma
plantação. Sensibilizado, ele perguntou:
— Por que você está chorando, garoto?
— Meu pai morreu na semana passada e minha mãe está
muito doente. Eu preciso arar este campo até o fim da tarde
se quiser receber um pouco de pão para levar para casa. Só
que eu não consigo fazer isso sozinho. Queria terminar logo
para poder dar o que comer à minha mãe.

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

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

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

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - 2 Rs. 01, 02, 03
3ª feira - 2 Rs. 04, 05, 06
4ª feira - 2 Rs. 07, 08, 09
5ª feira - 2 Rs. 10, 11, 12
6ª feira - 2 Rs. 13, 14, 15, 16
Sábado - 2 Rs. 17, 18, 19, 20
Domingo - 2 Rs. 21, 22, 23, 24, 25
Período atual:
Décima sexta semana
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O príncipe pensou no desafio do pai e na
possibilidade de se tornar o novo rei. Ele
sabia que não podia perder tempo, porém,
decidiu ajudar o pobre menino - nem que
fosse um pouco. Como ele era muito gentil e
educado, passou horas e horas arando o
campo com o menino. Assim que
terminaram o serviço, ele foi visitar a mãe
do garoto, que muito agradeceu a sua ajuda
(a mãe e o filho não sabiam que ele era filho
do rei).

nada, meu pai. Deixei o castelo para visitar o
nosso povo e me dei de frente com um órfão
de pai que, em meio a lágrimas, buscava no
arado da terra um pouco de pão para
alimentar a mãe. A história do menino
mexeu tanto comigo que parei minha busca
para ajudá-lo. Depois fui visitar a senhora
doente. Como não estou acostumado ao
trabalho braçal, fiquei muito cansado e não
tive forças para voltar ao seu desafio. Me
perdoe, por favor”

Na hora do jantar, o filho que havia ficado no
castelo apresentou ao pai e aos nobres um
antigo cofre de ouro maciço cravejado com
diamantes e rubis. Era, sem dúvida, um
importante símbolo da família real. Ele
explicou: “Meu pai e senhores nobres, esse
cofre simboliza a estabilidade e o poder do
nosso reino. Garanto-lhes que não há outro
objeto que simbolize tão bem a nossa
história!”

O rei, então, chamou o filho. Ao notar que as
mãos do rapaz estava cheia de bolhas, o rei
ergueu o braço do príncipe e disse a todos
os nobres:

O segundo filho, aquele que foi procurar os
sábios, apresentou uma antiga espada que
pertencia ao seu pai, nos tempos em que ele
ainda era príncipe. Assim como o cofre, a
e s p a d a t a m b é m t i n h a u m g ra n d e
significado de coragem e valentia. O filho
disse: “Meu rei, essa espada simboliza os
tempos difíceis em que o senhor arriscou a
própria vida para que a força e a grandeza
no nosso reino fossem estabelecidas. Este é,
com certeza, o maior símbolo do nosso
reino!”
S a t i s fe i to c o m a s d u a s p r i m e i ra s
apresentações, o rei perguntou ao último
filho: “E você, meu filho, o que trouxe para
nós?”
Sem jeito e meio desapontado (pois sabia
que não seria o escolhido), o rapaz falou ao
pai sobre como foi o seu dia: “Não trouxe

“Senhores, este é o meu escolhido! Ele
herdará a minha coroa! Este rapaz não
trouxe apenas um símbolo do nosso reino,
mas vários: Em primeiro lugar: ele foi até o
povo. Um rei de verdade nunca pode deixar
de estar com o seu povo. Segundo: ele foi
capaz de escutar uma criança. Terceiro: ele
foi sensível ao sofrimento do menino e de
sua mãe. Quarto: ele demonstrou que é
capaz de colocar os interesses dos
necessitados acima dos seus interesses. Os
símbolos trazidos ao nosso reino por ele
foram: amor, bondade, compaixão e atitude!
Esse meu filho possui todas as qualidade
que um rei temente a Deus deve ter.
Os que concordam comigo, digam: Viva o
rei!” E todos os que estavam no salão
gritaram “viva o rei”, inclusive os seus
irmãos.
"E não nos cansemos de fazer o bem, pois no
tempo próprio colheremos, se não
desanimarmos. Portanto, enquanto temos
oportunidade, façamos o bem a todos,
especialmente aos da família da fé" (Gálatas
6:9,10).

Provérbios 2
Pv. 2:1 Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e
esconderes contigo os meus mandamentos,
Pv. 2:2 Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria; e
inclinares o teu coração ao entendimento;
Pv. 2:3 Se clamares por conhecimento, e por inteligência
alçares a tua voz,
Pv. 2:4 Se como a prata a buscares e como a tesouros
escondidos a procurares,
Pv. 2:5 Então entenderás o temor do Senhor, e acharás o
conhecimento de Deus.
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Pv. 2:6 Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca é que
vem o conhecimento e o entendimento.
Pv. 2:7 Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos.
Escudo é para os que caminham na sinceridade,

AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

Pv. 2:8 Para que guardem as veredas do juízo. Ele
preservará o caminho dos seus santos.
Pv. 2:9 Então entenderás a justiça, o juízo, a eqüidade e
todas as boas veredas.
Pv. 2:10 Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, e o
conhecimento for agradável à tua alma,

ENCONTRE-NOS
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Pv. 2:11 O bom siso te guardará e a inteligência te
conservará;
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Pv. 2:12 Para te afastar do mau caminho, e do homem que
fala coisas perversas;

Twitter:
@AmaivosCaboFrio

Pv. 2:13 Dos que deixam as veredas da retidão, para
andarem pelos caminhos escusos;

Instagram:
@ComunidadeAmaivos

Pv. 2:14 Que se alegram de fazer mal, e folgam com as
perversidades dos maus,

Facebook:
/ComunidadeAmaivos

Pv. 2:15 Cujas veredas são tortuosas e que se
desviam nos seus caminhos;
Pv. 2:16 Para te afastar da mulher estranha,
sim da estranha que lisonjeia com suas
palavras;
Pv. 2:17 Que deixa o guia da sua mocidade e
se esquece da aliança do seu Deus;
Pv. 2:18 Porque a sua casa se inclina para a
morte, e as suas veredas para os mortos.
Pv. 2:19 Todos os que se dirigem a ela não
voltarão e não atinarão com as veredas da
vida.
Pv. 2:20 Para andares pelos caminhos dos
bons, e te conservares nas veredas dos justos.
Pv. 2:21 Porque os retos habitarão a terra, e
os íntegros permanecerão nela.
Pv. 2:22 Mas os ímpios serão arrancados da
terra, e os aleivosos serão dela exterminados.
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Missoes
e o mundo
Cristãos no Iraque temem ataques após
morte de general iraniano
Líder religioso lamenta pelo país ser campo
de batalha de terceiros
há 9 horas
Os cristãos iraquianos estão apreensivos
com as possibilidades de retaliação do Irã
pela morte do general Qassam Soleimani, no
dia 3 de janeiro. O veículo onde o segundo
homem mais poderoso do Irã estava foi

atingido por um bombardeio autorizado pelo
presidente americano, Donald Trump. No dia
7 de janeiro, o aiatolá Ali Khamenei, líder
supremo iraniano, comemorou os ataques
em duas bases aéreas americanas no Iraque.
O parlamento do país atacado pediu que as
tropas americanas deixem o território.
De acordo com um colaborador local da
Portas Abertas, os cristãos temem o
surgimento de mais violência no Iraque. “Isso
pode ser uma batalha terrestre entre Irã e
Estados Unidos, ou uma nova guerra civil
dentro do território iraquiano”, justifica. “Nós
estamos atentos para o impacto sobre a
enfraquecida população cristã e pedimos
cautela aos envolvidos, também solicitamos
que eles reconheçam os efeitos das decisões
políticas de alto nível sobre a população,
especialmente as minorias religiosas
vulneráveis”, manifesta um porta-voz da
campanha Hope for the Middle East.
Anos de conflito têm diminuído a presença
cristã no Iraque de aproximadamente 1,5
milhões em 2003 para apenas 225 mil em
2018. Apesar da expulsão do Estado Islâmico
do país, existem células do EI e tropas
apoiadas pelo Irã que atacam a população
local, principalmente grupos minoritários
acusados de serem infiéis.
Na região da planície do Nínive, norte do
Iraque, a situação parece estar relativamente
calma. Mas de acordo com outro parceiro
local, “todo mundo está acompanhando de
perto as notícias e teme a ação das milícias na
região”. O líder cristão Rafael Sako lamentou a
nação ser usada como um campo de batalha
de terceiros. “É deplorável que nosso país seja
transformado em local onde alvos são
atingidos, ao invés de ser uma nação
soberana capaz de proteger nossa terra,
nossa riqueza, nossos cidadãos. Em face

MISSÃO
dessa delicada e perigosa situação, nós imploramos que
todas as partes envolvidas exercitem a moderação”, pede.
Interceda por sabedoria e mansidão aos líderes envolvidos
nos conflitos entre Estados Unidos e Irã. Ore para que os
cristãos sejam envolvidos pela paz de Cristo que excede o
entendimento humano, mesmo em situações tensas. Clame
a Deus para que a igreja iraquiana seja exemplo do amor de
Jesus e que outras pessoas sejam impactadas pelo
testemunho dela.

O cacto e a rosa
Por causa de uma crise em seu casamento, um homem
decidiu que procuraria uma amante para ter um
relacionamento amoroso melhor e mais tranquilo do que
tinha com a esposa. Mas antes, ele foi até a igreja onde a
esposa e os filhos congregavam. Lá, ele se encontrou com o
zelador do templo, um senhor cristão, de uns 80 anos de
idade, muito conhecido por aconselhar pessoas, e
perguntou:
— Senhor, eu vim aqui porque preciso de sua ajuda, pois
estou muito confuso.

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

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

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

— Por que, meu filho? O que aconteceu?
O marido, então, resolveu abrir o coração:

BÍBLIA DIÁRIA

— É que tenho enfrentado muitos problemas no meu
casamento e já não sei mais se sinto alguma coisa pela
minha esposa. Para ser sincero, estou com o desejo de
procurar outra mulher para ver se encontro a verdadeira
felicidade. Pode ser que uma amante consiga me oferecer o
que a minha mulher não me oferece há anos.

2ª feira - 1 Cr. 01, 02, 03
3ª feira - 1 Cr. 04, 05, 06
4ª feira - 1 Cr. 07, 08, 09
5ª feira - 1 Cr. 10, 11, 12
6ª feira - 1 Cr. 13, 14, 15
Sábado - 1 Cr. 16, 17, 18
Domingo - 1 Cr. 19, 20, 21

Com o semblante sereno, o zelador conselheiro fez um
convite àquele homem:

Período atual:
Décima sétima semana

— Imagino o quanto seja difícil, mas, antes que eu fale
qualquer coisa, venha até o jardim comigo.
O idoso, então, apanhou duas plantas em suas mãos: uma
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rosa e um cacto. Em seguida, perguntou ao
marido insatisfeito:

E antes que o rapaz pudesse argumentar,
aquele sábio homem falou:

— Se você tivesse que escolher uma dessas
duas plantas, qual das duas você
escolheria?

— Sua mulher não é perfeita, assim como
você não é! Ela conhece seus erros, suas
fraquezas, seus defeitos. Com ela, você pode
desabafar em seus dias ruins, ela cuida de
você e de seus filhos, está sempre de
prontidão para te ajudar da melhor forma
que ela pode. Deus confiou a vida dela a
você! Já uma amante pode se mostrar tão
bela quanto uma rosa. Porém, ela deseja
apenas o seu dinheiro, a sua felicidade, o seu
sorriso, o seu corpo, as suas fantasias. Mas,
na primeira dificuldade, ela vai te trocar por
outro homem que ofereça a ela mais do que
você pode oferecer.

— A rosa, é lógico!
— Por quê? Perguntou o zelador.
Sem pensar duas vezes, o homem
respondeu:
— Porque a rosa é bem mais bonita,
cheirosa e agradável de se ver, do que esse
cacto cheio de espinhos e sem graça.
Com a mesma calma do início da conversa, o
zelador prosseguiu:
— Você tem toda a razão! A rosa é realmente
muito mais bonita e seu perfume não se
compara ao de um cacto. Mas quero
que você aprenda uma coisa
importante: muitas vezes, os
homens agem com pouca sabedoria.
Eles preferem aquilo que tem
alguma beleza externa ou o que
parece chamar mais a atenção. Essa
rosa realmente é mais bonita que o
cacto. Deus quis assim... No entanto,
ela morre em pouco tempo e perde
toda a sua beleza. Se o clima estiver
desfavorável, a flor morre ainda mais
rápido, seca e fica feia. Já o cacto, foi
criado por Deus para resistir a todos
os climas ruins. Faça frio ou calor,
chuva ou sol, ele permanece sempre verde e
com os seus espinhos. Deus foi tão
cuidadoso em sua criação que, nos tempos
certos, surge nesse cacto uma das mais
belas flores que se tem conhecimento em
toda a natureza.

Enquanto colocava as duas plantas em seus
devidos lugares, o zelador da igreja
concluiu:
— Agora me diga, rapaz. Com quem você
quer ficar? Com a rosa ou com
o cacto?
Com lágrimas nos olhos e sem
muitas palavras a dizer, o
marido apertou a mão do
zelador, lhe deu um caloroso
abraço e foi para sua casa. No
caminho de volta, passou em
uma floricultura, comprou um
buquê com uma dúzia de rosas
para a esposa e escreveu em
um cartão:
— Nem mesmo a beleza e o
perfume de todas as rosas do mundo podem
ser comparados a você! Te amo minha linda!
A Bíblia diz: "Quem encontra uma esposa
encontra algo excelente; recebeu uma
bênção do Senhor" (Provérbios 18:22).

A Igreja deve ser uma
~
^
bençao para o mundo
Mt.5.13 - Vós sois o sal da terra; e, se o sal for insípido, com
que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se
lançar fora e ser pisado pelos homens. 14 Vós sois a luz do
mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre
um monte; 15 nem se acende a candeia e se coloca debaixo
do alqueire, mas, no velador, e dá luz a todos que estão na
casa. 16 Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso
Pai, que está nos céus.
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“Em vez de fugir ou passar despercebida pelo mundo, a
Igreja deve ser uma bênção, um agente transformador do
mundo, fazendo exatamente o que Jesus Cristo fez quando
esteve aqui. Jesus não observou a sociedade: ele interagiu
com ela, promovendo transformações através de curas,
milagres, ensinos, atitudes de amor e compaixão...”
Mas, para ser bênção para o mundo, a Igreja precisa
entender que interagir com a sociedade é tanto um desafio
como uma oportunidade. E podemos aprender sobre isso
olhando a igreja do Novo Testamento, nascida no
Pentecostes.
O dever de cada cristão.
At.8.3 - E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas; e,
arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão.
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At.8.4 - Mas os que andavam dispersos iam por toda parte
anunciando a palavra. 5 E, descendo Filipe à cidade de
Samaria, lhes pregava a Cristo. 6 E as multidões
unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia,
porque ouviam e viam os sinais que ele fazia,
É importante entender nosso processo hoje como Igreja,
pois sempre haverá perseguição e nunca nos faltará
oportunidade para pregar o evangelho. Por isso o exemplo
de Filipe, que não parou de pregar em meio à perseguição,
deve ser seguido.

Mas o que pode nos paralisar?
Uma alma enferma é como uma grande
embarcação cheia de mariscos em seu casco,
que assim não consegue deslizar livremente,
por mais forte que seja motor.
Da mesma forma é o cristão com a vida cheia
de entulhos, tudo na vida fica amarrado, nada
anda, não prospera, mas porquê?
Por causa dos ressentimentos com pessoas
que nunca te fizeram nada, pequenas
pendências, contas que não são pagas, vícios,
manias que não agradam a Deus, como:
rebeldia, negligência com a obra de Deus,
abandono da obra que Deus te deu para fazer,
ou ainda quem vive murmurando e
reclamando de tudo, vê defeito em todos, mas
não vê os seus próprios, etc.
Esses são exemplos de freios que impedem
nossas vidas de deslizar, por isso precisamos
ir para o estaleiro do Senhor, para que ELE
passe seu esmeril e arranque tudo que não
presta em nossas vidas!
Perguntas (tem que ser respondidas após a
leitura dos textos):
Você tem dificuldade para assumir os seus
erros? (Provérbios 12, 13 ao 15)
Você fica envolvido com assuntos sobre a
vida dos outros e às vezes se pega irado sem
um motivo justo? (Provérbios 12, 16 ao 20)
Você tem divulgado o mal mais do que tem
pregado o evangelho? ( Provérbios 12, 21 ao
28)
Obs.: Gostaria que todas as células fizessem a
campanha do quilo e trouxessem a
arrecadação no 1º domingo de cada mês.

~
Missoes
e o mundo
Internet favorece compartilhamento de
conteúdo cristão na China
Apesar das restrições do governo, chineses
distribuem materiais digitais nos idiomas
locais
O governo chinês investe pesado em
tecnologia como maneira de controlar as
atividades dos mais de 90 milhões de cristãos
no país.
Um dos modos de identificar frequentadores
das igrejas é impor a instalação de câmeras
nos templos, dessa forma é possível fazer o
reconhecimento facial dos membros.
Entretanto, de acordo com Josh*, colaborador
local da Portas Abertas, a tecnologia pode ser
vista também como uma aliada dos
seguidores de Jesus no país.
Apesar da população estar sujeita ao “Grande
Firewall da China”, que bloqueia o acesso a
muitos sites internacionais com literatura e
músicas cristãs, os conteúdos sobre Jesus, no
idioma local, são propagados.
Desde março de 2018, a venda das Bíblias
impressas foi removida das lojas on-line, mas
ainda é possível acessar a mensagem de
salvação via sites ou aplicativos.
Com o monitoramento dos cidadãos
chineses, as pessoas não conseguem manter
o contato com outros cristãos na igreja como
desejariam. Então, a forma encontrada é
compartilhar testemunhos, sermões, versos

MISSÃO
bíblicos e músicas de adoração via internet.
O impacto da distribuição do material é impressionante.
“Embora não seja tão pessoal como a igreja local, os
cristãos sabem onde ir para encontrar encorajamento,
ensino bíblico e testemunho do trabalho de Deus em toda a
China.
As trocas pelos dispositivos digitais têm sustentado a
última geração de discípulos famintos”, testemunha Josh.

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

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

VALORES
- Viver o Reino de Deus.
- Manifestar o Corpo de Jesus
Cristo.
- Estabelecer o governo do
Espírito Santo.
- Exercer paternidade através dos
cinco ministérios.
- Cuidar do órfão, da viúva e do
necessitado.
Cristãos utilizam a tecnologia para compartilhar material sobre a fé
na China

O colaborador lembra que nas décadas passadas, 70% da
população chinesa vivia nos vilarejos rurais.
Nesse tempo, o evangelho era transmitido de pessoa a
pessoa, os pastores eram itinerantes e caminhavam longos
períodos para falar de Cristo.
Mas o número da antiga estatística representa hoje os
habitantes das cidades.
“Os jovens são muito mais bem educados e conhecedores
dos computadores, então o evangelho está sendo
compartilhado digitalmente, bem como através dos
relacionamentos pessoais, e o número de cristãos continua
a crescer”, comemora.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - 1 Cr. 22, 23, 24
3ª feira - 1 Cr. 25, 26, 27, 28
4ª feira - 2 Cr. 01, 02, 03
5ª feira - 2 Cr. 04, 05, 06
6ª feira - 2 Cr. 07, 08, 09
Sábado - 2 Cr. 10, 11, 12
Domingo - 2 Cr. 13, 14, 15
Período atual:
Décima oitava semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
Ag. 3071 - c/c 13000243-6
CNPJ 01.075.135/0001-89

~

A liçao da
máscara
Perto de onde minha esposa e eu moramos
tem uma fazenda com muitos cavalos. Em
certas épocas do ano, alguns cavalos usam
máscaras nos olhos e por muito tempo eu
sentia pena por eles não conseguirem ver.
Mas então descobri que eu tinha uma ideia
errada sobre aquelas máscaras. As
máscaras são feitas de tela e os cavalos
conseguem enxergar através delas, mas as
moscas que causam doenças nos olhos, não
conseguem atravessá-las. Por isso, entendi
que aquelas máscaras não impedem os
cavalos de ver, elas os impedem de ficar
cegos!
Frequentemente, as pessoas que não são
cristãs tiram conclusões sobre a Bíblia
exatamente como eu pensava sobre aquelas
máscaras.
Elas enxergam a Bíblia como algo que Deus
coloca sobre nossos olhos para nos impedir
de ver toda a diversão e os prazeres que o
mundo tem a oferecer. Elas sentem pena de
nós por acharem que Deus está nos
impedindo de desfrutar da vida.
Quanto engano! O que eu não sabia sobre a
máscara dos cavalos, elas também não
sabem nada sobre a Bíblia...
A Bíblia não nos impede de ver as coisas
boas, ela nos impede de sermos infectados
pelas mentiras que causam a cegueira
espiritual. Ela também não nos impede de

desfrutar da vida e sim nos mostra que
podemos ter um relacionamento com Deus
através do seu Filho Jesus Cristo, e esse é o
maior prazer que alguém pode desfrutar!
"Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus
decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dáme entendimento, para que eu guarde a tua
lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirigeme pelo caminho dos teus mandamentos,
pois nele encontro satisfação. Inclina o meu
coração para os teus estatutos, e não para a
ganância. Desvia os meus olhos das coisas
inúteis; faze-me viver nos caminhos que
traçaste" (Salmos 119:33-37).

~ deve temer o mundo,
A Igreja nao
e sim divulgar a mensagem de
esperança para o mundo.
A Igreja de Cristo sempre foi perseguida. Em cada tempo,
essa perseguição aconteceu de alguma forma. E ao ser
perseguida, a Igreja ao invés de ficar silenciosa e
escondida, cresceu ainda mais, pois os cristãos viram na
dispersão uma oportunidade de falar de Jesus a outros.
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“E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que
Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia,
pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os
tinham, clamando em alta voz; e muitos paralíticos e coxos
eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E
estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente
exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a
gente de Samaria, dizendo que era uma grande
personagem; ao quais todos atendiam, desde o menor até ao
maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiamno a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com
artes mágicas. Mas, como cressem em Filipe, que lhes
pregava acerca do Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se
batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o
próprio Simão; e, sendo batizado, ficou de contínuo, com
Filipe e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se
faziam, estava atônito.”
At. 8: 6 ao 13
Precisamos compreender que é papel da igreja ascender à
luz do evangelho, falar da vida de Jesus e da sua obra
redentora; é preciso parar de pensar que todos já sabem de
Jesus. A timidez pode fazer parte de alguns de nós, porém,
quando se refere à pessoa de Jesus, não podemos nos dar
ao luxo de ficar calados.
É importante ressaltar que, assim como Jesus veio destruir
as obras do diabo (1 João 3:8), nós como filhos de Deus,
precisamos dar continuidade à esta missão. Cada cristão
deve seguir em frente com esta missão, pois fomos
escolhidos pelo Senhor para dar continuidade à essa
grande obra.

Mas para nos tornarmos úteis para o Senhor,
é importante criar uma rotina onde Ele seja
incluído em boa parte do nosso tempo, pois
cultivar uma vida na presença de Deus nos
trará grandes benefícios, tais como proteção,
e também desfrutar de uma paz que excede
todo entendimento, já que tudo fluirá melhor.

O Boko Haram executou o pastor Lawan
Andimi na última segunda-feira, na Nigéria.
Ele era diretor sênior da Associação Cristã da
Nigéria (CAN, da sigla em inglês) da Área
Governamental Local de Michika e secretário
do Conselho da Igreja Distrital de Brethren,
no estado de Adamawa.

Uma vida de intimidade com o Senhor requer
disciplina e determinação.

Como noticiado , o pastor havia sido
capturado pelo grupo extremista islâmico no
dia 3 de janeiro.

Perguntas:
1.Você já construiu sua lista de almas que
pretende alcançar em 2020? (Marcos 16:15
ao 18)
2.Você tem vergonha de falar de Jesus?
(Mateus 11:6)
3.Você deseja ser mais útil para o Senhor? E
sabe o que te impede de ser mais útil? Sabe
também que deverá abrir mão do que está te
impedindo?

A notícia da execução foi dada pelo jornalista
Ahmed Salkida e confirmada pela CAN.

Obs.: Gostaria que todas as células fizessem a
campanha do quilo e trouxessem a
arrecadação no 1º domingo de cada mês.

Aparentemente, ele foi decapitado. Um líder
da Associação, o bispo Dami Mamza, disse aos
repórteres que as negociações de resgate
com os terroristas estiveram em curso, mas
ultimamente haviam se rompido.

~
Missoes
e o mundo
Pastor sequestrado pelo Boko Haram é
morto
Líder cristão sequestrado pelo grupo
islâmico no início de janeiro é morto após
não entrarem em acordo quanto ao valor do
resgate
Interceda por segurança para a liderança das

O grupo rejeitou o acordo de mais de 100 mil
dólares e pediu por mais de 500 mil dólares.
“Eles ligaram para a esposa do pastor na
última semana, informando que ele seria
morto no sábado, mas de alguma forma
esperaram até segunda”, disse Mamza.
O presidente da CAN, Samson Ayokunle, um
dia após a morte, descreveu o ocorrido como
terrível, lamentável e uma vergonha para o
governo federal. Em uma declaração, ele
lamentou a inabilidade do governo de
proteger os cidadãos da Nigéria.

MISSÃO
O diretor Legal e de Assuntos Públicos da CAN, o
evangelista Kwamkur Vondip, disse: “Recordamos que,
infelizmente, o falecido pastor Lawan Andimi, enquanto
cativo, fez um apelo à liderança da igreja e ao governo
federal por seu resgate. A igreja fez tudo o que estava ao seu
alcance para assegurar a liberdade em segurança do pastor,
mas isso não foi possível porque não tinha poder militar
para fazer algo efetivo”.
O pastor Lawan deixou esposa e nove filhos.
Ore pela esposa e filhos do pastor Lawan neste momento
difícil.
Peça que eles experimentem a presença reconfortante do
Espírito Santo.
Clame a Deus por apoio físico e emocional necessrio para a
família.
Peça que a esperança brilhe na escuridão e que, em meio a
tudo isso, Cristo seja proclamado e glorificado.

Voltarpara
casa
Um casal de missionários americanos voltava para casa
após 50 anos servindo a Deus na África.
Durante a viagem de volta no navio, eles vieram
imaginando como seriam recebidos e que tipos de honra
receberiam de seus familiares e amigos, já que dedicaram
praticamente a vida toda a serviço do Reino de Deus.
Quando o navio se aproximava do porto, eles viram muitas
bandeiras, banda, fanfarra e uma festa preparada. Então
pensaram: "Maravilha! Eles estão prontos para nos receber
de volta! Que alegria!"

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

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

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

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - 2 Cr. 16, 17, 18
3ª feira - 2 Cr. 19, 20, 21
4ª feira - 2 Cr. 22, 23, 24
5ª feira - 2 Cr. 25, 26, 27
6ª feira - 2 Cr. 28, 29, 30
Sábado - 2 Cr. 31, 32, 33
Domingo - 2 Cr. 34, 35, 36
Período atual:
Décima nona semana

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
Ag. 3071 - c/c 13000243-6
CNPJ 01.075.135/0001-89

Porém, quando saíram do navio depois de
um bom tempo, já que estavam viajando na
terceira classe, viram os papéis coloridos
espalhados pelo chão e não havia mais a
banda e as pessoas.
Diante daquele silêncio, comentaram: "A
festa deve ter sido por causa daqueles
homens de terno no navio. Vamos embora!"
Então foram pra casa, cansados e
frustrados, pois não havia ninguém para
esperá-los, nenhuma recompensa sequer e
o marido ficou tão revoltado que saiu
batendo a porta e disse à sua esposa: “
Eu vou dar uma volta, pergunta aí pro seu
Deus se é isso que Ele tem pra nos dar
depois de 50 anos de ministério!".
Aquele homem andou… andou,… andou… e,
ao voltar, encontrou a esposa mexendo em
alguma coisa na pia da cozinha.
Ele entrou e perguntou à mulher em tom de
deboche: "E então? Falou com o seu Deus se
é isso que Ele tem para nos dar, depois de
renunciarmos 50 anos da nossa vida
dedicados ao ministério?"
E a mulher sem se virar, simplesmente
disse: "Falei sim."
"Ah é? E então, o que foi que Ele disse?"
retrucou o homem.
Ela respondeu: "Deus disse que nós ainda
não chegamos em casa."
Quantas vezes já demos o nosso melhor em
nosso emprego e nos decepcionamos
porque ninguém reconheceu o nosso
esforço? Existe algo mais frustrante do que
não ser valorizado e reconhecido? Mas

quando fazemos algo para Deus, nunca é em
vão!
Acredite: Ele vê sua luta para vencer o
pecado, suas orações e todo o esforço que
você faz para servir a Ele.
E mesmo que você nunca receba o
reconhecimento das pessoas, lembre-se:
Você ainda não chegou em casa!
É lá na eternidade com o Senhor, que você
terá suas lágrimas enxugadas e a maior
recompensa de todas: a presença do
próprio Deus com você para sempre.
"Portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis, e sempre abundantes na obra do
Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso
trabalho não é vão." (1Coríntios 15:58)

~ da Igreja no mundo é
A missao
promover paz, esperança e ser refúgio
para os cansados e sobrecarregados
At. 8. 5 ao 8 - E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes
pregava a Cristo. E as multidões unanimemente
prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e
viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos
saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz; e
muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande
alegria naquela cidade.

Edição #791
02 de fevereiro de 2020

AGENDA SEMANAL
Cultos:
Quartas-feiras, às 20h00
e domingos, às 19h30
Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

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

Filipe era um apóstolo e, como tal, permanecera em
Jerusalém. Mas como ele poderia continuar servindo a
Jesus em meio à tanta perseguição? Resolveu, então, ir até
Samaria, há pouco mais de 100 quilômetros de distância, e
ali começou a pregar e realizar grandes feitos em nome de
Deus. O resultado foi imediato: pessoas sendo curadas,
libertas, e toda uma cidade experimentando grande
alegria.
A cidade inteira foi impactada pela ação de Filipe. Que
grandes exemplos percebemos através deste servo de
Deus! A Igreja pode ser grandemente abençoada quando
transforma desafios em oportunidades.
A Igreja precisa olhar o mundo da mesma forma que o
Senhor, pois Ele olha cada pecador como alguém que não
conhece o Seu amor e poder transformador, Por esse
motivo, por pior que seja uma pessoa, ela recebe do Senhor
um olhar cheio de amor e de misericórdia.
Deus compreende a miséria que domina a vida dos
pecadores, mas o Espírito Santo tem batido à porta de
todos, sem exceção! Por isso, no juízo não haverá nenhum
inocente. Mas o papel da Igreja não é exercer o juízo, mas a
misericórdia, pois o juízo ficará por conta de Deus.
A Igreja não deve se envolver com o mal, mas com a
proposta da palavra de Deus para o mundo:
Jo. 3. 16 ao 17 - Porque Deus amou o mundo de tal maneira

que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho
ao mundo não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele.
O Senhor não nos deu togas, mas vestes
limpas, sem mácula, pois não estamos aqui
para julgar ninguém, e sim para levar os
pecadores ao arrependimento e à salvação.

~
Missoes
e o mundo
Após ter pescoço cortado, cristã sobrevive
O extremista já tinha atacado outra mulher no
Egito

Não podemos esquecer:
Mt.7. 1 ao 5 - Não julgueis, para que não sejais
julgados, porque com o juízo com que
julgardes sereis julgados, e com a medida
com que tiverdes medido vos hão de medir a
vós. E por que reparas-te no argueiro que
está no olho do teu irmão e não vês a trave
que está no teu olho? Ou como dirás a teu
irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho,
estando uma trave no teu? Hipócrita, tira
primeiro a trave do teu olho e, então, cuidarás
em tirar o argueiro do olho do teu irmão.
Somos botes salva-vidas, um farol à noite no
meio de um mar tempestuoso, e
provavelmente a única bíblia que alguém
poderá ler.

1. Você tem o hábito de julgar as pessoas e
observar o defeito dos outros, até mesmo dos
seus irmãos? Mas e você, acredita que é um
exemplo e modelo de vida para mundo?
(Mateus 5, 43 ao 48)
2. Como você se sentiria se as pessoas
construíssem uma imagem sua, apenas se
baseando nos seus momentos ruins? (MT. 7. 1
e 2)
3. Você já teve alguma experiência que deseje
falar a respeito de julgamentos errados?

Cristã atacada foi a segunda vítima do
extremista islâmico no Egito
A Portas Abertas contou a história de
Catherine Ramzy Mikhail que teve o pescoço
cortado por um extremista islâmico logo no
início de 2020. O motivo do ataque foi porque
ela estava sem o hijab, o véu que as mulheres
muçulmanas costumam usar. O incidente
aconteceu enquanto a cristã estava indo até
uma mercearia em Gizé, no subúrbio de Cairo,
Egito. “De repente, um homem me agarrou
por trás e tampou meus olhos com a mão
esquerda, levantou a minha cabeça e cortou

MISSÃO
minha garganta da esquerda para a direita. Ele gritou ‘Allah
Akbar (Deus é grande, em árabe). Eu estou lhe matando
porque você está sem véu na cabeça’", conta a vítima.
Ela sentiu uma dor aguda vinda do pescoço, conseguiu
escapar e foi ajudada por pessoas que estavam em um café
próximo. Eles levaram Catherine até o hospital e
encaminharam o agressor, Mamdouh A. à delegacia. Foi a
segunda vez que o homem de 31 anos atacou uma cristã da
mesma forma.
A outra vítima chamada Mary Gamil também subsistiu, e o
extremista foi solto porque a polícia alegou que ele tinha
uma doença mental. “O cirurgião disse que o corte foi na
terceira camada do meu pescoço, cortando através dos
músculos. A incisão parou alguns milímetros da minha
artéria carótida. É um milagre, eu sobrevivi”, testemunha
Catherine.
O radical está passando por outro exame psicológico, mas a
cristã não acredita que o problema seja este. “O que
aconteceu comigo foi um ataque terrorista, um extremista
agindo de acordo com as crenças dele.
Se ele sair às ruas novamente, vai repetir o crime e mais
mulheres serão vítimas”, explica. Catherine e as quatro
filhas estão chocadas e com medo de voltar à vida normal.
“Eu não consigo esquecer o que aconteceu comigo. Eu não
me sinto segura, mas com medo. Por favor, orem por mim”,
pede.
Pedidos de oração
Agradeça a Deus pelo livramento que deu à Catherine. Peça
que o Senhor cure as feridas físicas e emocionais
adquiridas durante o ataque.

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

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

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

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - Ed. 01, 02, 03
3ª feira - Ed. 04, 05, 06
4ª feira - Ed. 07, 08, 09, 10
5ª feira - Ne. 01, 02, 03
6ª feira - Ne. 04, 05, 06
Sábado - Ne. 07, 08, 09
Domingo - Ne. 10, 11, 12, 13

Interceda para que as autoridades detenham o extremista.
Para que seja feita justiça e que ele possa encontrar Jesus e
ter uma mudança de vida.

Período atual:
Vigésima semana

Ore pelos cristãos egípcios que enfrentam a perseguição.
Para que tenham coragem, esperança e amor para
continuar a testemunhar Cristo.

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
Ag. 3071 - c/c 13000243-6
CNPJ 01.075.135/0001-89

Vergonha de voltar Feliz aniversário
para casa
04/fev - Maycon Pimenta s

16/fev - Aldiléa Velasco

Conheci um homem que na sua
adolescência se cansou de morar com os
pais e decidiu fugir de casa. Tornou-se um
marinheiro e por 10 anos trabalhou nos
navios, se tornando um homem grosseiro,
duro e bruto. Nunca, durante todo este
tempo, escreveu uma carta para seus pais,
ao menos para informar onde estava.
Pensou que não se importariam com ele e
que já o consideravam como morto. Até que
finalmente seu desejo de voltar ao lar
tornou-se tão grande que decidiu partir.

22/fev - Aguimar Nunes
25/fev - Janete Neves
26/fev - Mônica Pinheiro
27/fev - Rosângela do Amaral
28/fev - Marco Aurélio Garcia

Açao entre amigos
Quer concorrer a um Relógio Invicta original
pelo valor de R$20,00?

Entrou no porto, tomou um pequeno barco
e remou em direção à casa de seus pais.
Veio-lhe a ideia de que talvez todos já
estivessem mortos ou mudado de cidade. A
vergonha era tanta que não queria ser visto
durante o dia, por isso, esperou até à noite.
Ao anoitecer, remou para perto da margem,
mas viu uma luz e alguém que se movia na
praia. Como não queria encontrar
estranhos, retirou-se para longe. Às 10
horas da noite, aquela luz continuava no
mesmo lugar. Retirou-se outra vez e
esperou até às 11, mas a luz ainda estava ali
e alguém andava pela praia.

O valor arrecadado nesse sorteio será
revertido para as melhorias no equipamento
de som do templo, o tornando cada vez mais
confortável aos ouvidos durante os
cultos.Para adquirir números do sorteio,
procure o líder do Ministério de Louvor,
presbítero Filipe Kadosh (22) 99760-1503.

Aproximou-se do lugar e para sua surpresa,
era o seu pai, de barba branca, olhos
melancólicos e coração quebrantado...
Noite após noite, durante dez anos, seu pai
havia colocado uma lanterna para guiar e
receber o seu filho, esperando que um dia
ele voltasse. Deus é assim! É um pai, eterno
e amoroso, e nenhum filho, jamais será
esquecido por Sua mente infinita e por Seu
coração que tanto ama.

*Data limite para o sorteio, caso os números não tenham sido
todos vendidos. Na hipótese dos números se esgotarem antes
dessa data, o prêmio será sorteado em data e horário divulgados
nas redes sociais da Comunidade Amai-vos (Facebook, Instagram
e Twitter), no Boletim Informativo e via Whatsapp da Secretaria.

A Comunidade Amai-vos, em uma Ação Entre
Amigos, sorteará no dia 05 de abril de 2020*
um Relógio Invicta, Modelo 13921 Subaqua
Noma III, banhado a ouro 18k (Collector
Edition / Edição de Colecionador).

A Igreja precisa ir até o mundo para
~ ficar
revelar a Cristo como redentor, e nao
esperarando que o mundo venha a- Igreja
Filipe e o eunuco etíope
At. 8. 26 ao 29 - E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo:
Levanta-te e vai para a banda do Sul, ao caminho que desce
de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e
foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de
Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de
todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para
adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o
profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajuntate a esse carro.
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O Espírito Santo dirigiu Filipe até o eunuco. Apesar de ler
as escrituras, aquele homem não conseguia compreender
as profecias.
A chegada de Filipe foi a resposta de Deus para ele. O
Espírito Santo despertou Filipe e o levou ao encontro do
eunuco. A Igreja precisa ser sensível ao Espírito Santo e ir
até onde Ele mandar.
Amados discípulos, gostaria de destacar alguns pontos
importantes:
1.Por que Filipe? Pois na época haviam outros cristãos. O
Espírito Santo é Deus e Senhor da Igreja, conhece cada
membro do corpo de Cristo, e sabe exatamente quem está
em condições de ser usado. Mas o que Filipe apresentou de
especial? O Espírito Santo falou e ele ouviu, será que o
Espírito também falou a outros e eles não ouviram? A
Bíblia diz "Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz á
Igreja.”
2.Filipe não só ouviu, mas também se colocou à disposição
para cumprir a missão.
3.Filipe estava capacitado para realizar a missão, pois deu
a explicação exata que o eunuco precisava.
4.Filipe teve ousadia para se achegar e falar com o eunuco.

5.Filipe não perdeu tempo, foi direto ao
assunto da salvação, fez o apelo e batizou o
homem.
É importante analisar esses pontos, pois
afinal, quem está ouvindo a voz do Espírito
Santo hoje com tanta clareza? Quem está
capacitado para dar uma explicação com
fundamentos à uma pessoa culta e
importante, e quem tem coragem de se
achegar à uma autoridade para dizer à ela
tudo que precisa ser dito?
Amados, como discípulos do Senhor,
precisamos nos avaliar e fazer essas
perguntas a nós mesmos, pois se o Espírito
Santo precisar de alguém para uma missão,
será que ouviremos a voz do Espírito e
estaremos capacitados para explicar alguma
coisa a alguém? Somos obedientes e teremos
coragem para obedecer? Devemos refletir
sobre como está a nossa vida e se estamos
nos comportando como cristãos.

~ entre amigos
Açao
Quer concorrer a um Relógio Invicta original
pelo valor de R$20,00?
A Comunidade Amai-vos, em uma Ação Entre
Amigos, sorteará no dia 05 de abril de 2020*
um Relógio Invicta, Modelo 13921 Subaqua
Noma III, banhado a ouro 18k (Collector
Edition / Edição de Colecionador).
O valor arrecadado nesse sorteio será
revertido para as melhorias no equipamento
de som do templo, o tornando cada vez mais
confortável aos ouvidos durante os
cultos.Para adquirir números do sorteio,
procure o líder do Ministério de Louvor,
presbítero Filipe Kadosh (22) 99760-1503.

1.Você tem visto os perdidos deste mundo
com os olhos de Deus? (Isaias 61, 1 ao 3)
2.Como está a sua relação com o mundo, você
é uma luz para os que perecem ou tem uma
aliança com o mundo? (Tiago 4, 4 ao 10)
3.Quantas almas você já ganhou? (Marcos 16,
15 ao 18)
Proposta: Faça com sua célula uma atividade
para evangelizar seus conhecidos e melhores
amigos. Pode ser programado um churrasco
ou um chá, de preferência num sábado, com
sua célula e convidados; se possível, dê algum
tipo de presente para esses convidados e ore
por eles, abençoando a vida deles, e também
convide-os para estarem participando das
células.

*Data limite para o sorteio, caso os números não tenham sido
todos vendidos. Na hipótese dos números se esgotarem antes
dessa data, o prêmio será sorteado em data e horário divulgados
nas redes sociais da Comunidade Amai-vos (Facebook, Instagram
e Twitter), no Boletim Informativo e via Whatsapp da Secretaria.

~
Missoes
e o mundo
5 milhões de cristãos protestam contra
violência na Nigéria
Em discursos, líderes de igrejas acusaram o
governo de criar ambiente para ataques
extremistas

MISSÃO
No dia 2 de fevereiro, cerca de 5 milhões de cristãos foram
às ruas da Nigéria protestar contra o crescimento de
ataques violentos aos seguidores de Jesus no país. A
marcha foi organizada pela Associação Cristã da Nigéria
(CAN, da sigla em inglês) como finalização da campanha de
jejum e oração, iniciada em 31 de janeiro.
“Em uma só voz, nós diremos não aos assassinatos, não à
negligência da segurança e não à perseguição aos cristãos
na Nigéria. Isto é um chamado para o despertamento do
governo”, afirmou o presidente da CAN, Samson Ayokunle,
ao site americano Christianity Today.
A situação de segurança da Nigéria está deteriorando, e a
morte de cristãos é consequência de confrontos com
pastores de cabra fulani e grupos extremistas como o Boko
Haram.
Uma das vítimas dos radicais foi o pastor Lawan Andimi.
Após o sequestro, o presidente da CAN do estado de
Adamawa foi decapitado, em 20 de janeiro. Ayokunle
acredita que a grande participação na manifestação é
consequência de uma grande frustração das pessoas por
estarem vendo “o derramamento de sangue se tornar uma
ocorrência diária”.
Dos 36 estados nigerianos, 28 foram palco da marcha.
Entre os participantes estavam vários líderes cristãos do
país.
“O fato de que eles se levantaram, juntaram-se à chamada
para o fim da violência, vai obrigar o governo a prestar
atenção”, afirma Gideon Para-Mallam, embaixador africano
da Irmandade Internacional de Estudantes Evangélicos.
Durante o evento, os líderes das igrejas acusaram o
governo de criar um ambiente favorável para que grupos
radicais continuem a atacar os cristãos. A Nigéria ocupa o
12ª lugar na Lista Mundial da Perseguição 2020, com 80
pontos.
Entre 1 de novembro de 2018 e 31 de outubro de 2019, a
Portas Abertas contabilizou 1350 mortes de cristãos e 150
ataques às igrejas no território.

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

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

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

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - Et. 01, 02, 03
3ª feira - Et. 04, 05, 06
4ª feira - Et. 07, 08, 09, 10
5ª feira - Jó 01, 02, 03
6ª feira - Jó 04, 05, 06
Sábado - Jó 07, 08, 09
Domingo - Jó 10, 11, 12
Período atual:
Vigésima primeira semana
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CNPJ 01.075.135/0001-89

Fale a verdade
com amor
Certa vez um homem contou que seu pai,
que era médico, foi chamado às pressas
para atender um menino que sofreu um
grave acidente.
Ele havia subido a escada contra a vontade
do pai e caiu de um lugar muito alto. Depois
de examinar o garoto, o médico disse aos
seus pais:
— Infelizmente aqui termina a minha parte.
O menino partiu duas vezes a espinha de
forma muito grave. Quanto antes morrer,
melhor será para ele!
Então o pai se aproximou do garoto,
dizendo-lhe com um olhar de condenação:
— Está vendo o que você fez, moleque
desobediente! Eu não te falei várias vezes
pra você não subir naquela escada? Agora o
que será de mim? Não terei mais filho e nem
herdeiro!
A fisionomia daquele menino ficou como se
estivesse em choque. Logo, porém, sua mãe
veio e se ajoelhou ao seu lado, segurou uma
de suas mãos e disse em um tom que
demonstrava muita compaixão:
— Gustavo, meu filho amado, Deus te ama
muito, mais do que eu posso te amar! Creia
que o grande e glorioso Deus dos Céus
nunca te deixou, ainda que agora Ele te faça
descansar. Você só precisa aceitar o que
Cristo fez por você na cruz e se arrepender
de seus pecados, como a mamãe sempre te
dizia.

As pessoas que estavam naquele quarto de
hospital de repente viram um grande
milagre!
Elas presenciaram no rosto do menino uma
transformação tão rápida e feliz como jamais
viram em alguma outra pessoa. Então, ele
estendeu as duas mãos tanto quanto pôde, e
disse à sua mãe:
— Mãe, agora eu sei que Deus me ama, Ele me
ama, Ele me ama!
Instantes depois, o menino morreu,
inconsciente, mas tinha em seus lábios o
sorriso mais lindo de todos!
Esta história me faz refletir sobre algo muito
importante. Por que nós, que fomos salvos
pela graça de Deus, pregamos o evangelho da
salvação sempre de uma forma dura e sem
compaixão?
Bem diferente de Jesus, que mesmo
conhecendo a maldade dos corações, oferecia
o perdão e a chance das pessoas se
reconciliarem com Deus.
Não estou dizendo que Jesus só dizia palavras
boas e agradáveis de se ouvir. Aliás, quem
pensa que Jesus só pregou as bemaventuranças, na verdade ainda não O
conhece. Ele sempre falava a verdade e
inúmeras vezes alertou as pessoas sobre a
realidade do inferno, no entanto, Jesus
sempre falava a verdade com amor, tentando
fazer as pessoas entenderem que existe um
Deus que as ama, independente dos erros que
cometeram.
Que nós sejamos como Ele, que sempre
colocou amor em suas palavras, fossem para
anunciar boas coisas ou até mesmo
repreender o erro de alguém!

~ deve deixar a cultura do
A Igreja nao
mundo entrar, mas deverá introduzir no
mundo a cultura do reino de Deus
Os cristãos são o sal da terra. Dois dos valores do sal são:
dar sabor e poder de preservar da corrupção. O cristão e a
Igreja, portanto, devem ser exemplos para o mundo e, ao
mesmo tempo, militarem contra o mal e a corrupção na
sociedade.
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As igrejas mornas apagam o poder do Espírito Santo e
deixam de resistir ao espírito predominante no mundo.
Elas serão lançadas fora por Deus. O livro de Apocalipse 3
trata do crente morno. Esta é a descrição da condição
espiritual da igreja de Laodicéia. A igreja morna é aquela
que transige com o mundo e, em comportamento, se
assemelha à sociedade ímpia ao seu redor; professa o
cristianismo, mas na realidade, é espiritualmente
"desgraçada e miserável".
Cristo faz à esta Igreja uma séria advertência no tocante ao
seu estado espiritual, pois está morna. Cristo faz também
um convite sincero para que a Igreja se arrependa e seja
restaurada a uma posição de fé, justiça, revelação e
comunhão.
Tais igrejas serão destruídas, pisoteadas pelos homens; os
mornos serão destruídos pelos maus costumes e pelos
baixos valores da sociedade ímpia (Dt 28.13).
Nesta era da Igreja morna, firmes são as promessas de
Cristo às Igrejas vencedoras. Ele virá a elas com bênçãos e
no poder do Espírito Santo, e abrirá uma porta para que
possam glorificar o Seu nome e proclamar o evangelho
eterno.
Quem são os crentes mornos hoje?
Tg.4.4 ao 7 - Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a
amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto,
qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se
inimigo de Deus. *Ou cuidais vós que em vão diz a
Escritura: O Espírito que em nós habita tem ciúmes?
*Antes, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos

soberbos, dá, porém, graça aos humildes.
*Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e
ele fugirá de vós.
Obs: Precisamos entender e avaliar - Quando
você se relaciona com o mundo, seu coração
arde em prazer? E quando você se relaciona
com as coisas de Deus, tem tido prazer?
Perguntas:
Você tem colocado as coisas de Deus como
prioridade em sua vida? (Mateus 6:33)
Você tem uma vida voltada para as coisas de
Deus? (Romanos 8, 1 ao 7)
Como você está hoje: quente, morno ou frio?
(Ap. 3. 16)
Proposta: Faça com sua célula uma atividade
para evangelizar seus conhecidos e melhores
amigos. Pode ser programado um churrasco
ou um chá, de preferência num sábado, com
sua célula e convidados; se possível, dê&
nbsp;alg um tipo de presente para esses
convidados e ore por eles, abençoando a vida
deles, e também convide-os para estarem
participando das células.

~
Missoes
e o mundo
Entenda como vivem os cristãos
perseguidos no Paquistão e por que o
crescimento do radicalismo islâmico
afeta a nação como um todo
O Paquistão é um dos maiores países
islâmicos do mundo. Com 96% de
muçulmanos, apenas 2% da população é

cristã. Não é difícil concluir que os cristãos
vivem sob a opressão islâmica. A grande
maioria dos cristãos vive na província de
Punjab, onde ocorre a maioria dos incidentes
de perseguição. A pronvíncia de Sindh, perto
de Punjab, também tem se tornado notória
por trabalho forçado, o que afeta muitos
cristãos.
O país abriga uma infinidade de grupos
radicais islâmicos e testemunha uma cultura
crescentemente islamizada. Grupos radicais
islâmicos continuam a administrar milhares
de madrassas (escolas islâmicas, nas quais
ninguém sabe o que é ensinado nem como são
financiadas). Eles também continuarão a
agitar os cidadãos, principalmente os jovens,
em todo o país, encorajando-os a agir contra
as minorias religiosas, como os cristãos.
Grupos radicais islâmicos que são banidos
não simplesmente se dissolvem; na maioria
dos casos eles assumem um novo nome e
fazem frentes de caridade ou ficam on-line.
Ou também se unem a partidos políticos
radicais já existentes, principalmente em
época de eleições. Políticos com boas
intenções, juízes e líderes religiosos que
considerem emendas às leis de blasfêmia do
país são abertamente ameaçados por aqueles
que têm uma perspectiva radical.
Grupos radicais islâmicos estão florescendo,
apesar da contínua repressão do exército, e
são usados como aliados por diferentes
grupos políticos. Seu poder de mobilizar
centenas de milhares de jovens, sobretudo, e
levá-los às ruas permanece como uma
ferramenta política e oferece uma forte
alavanca para reforçar metas políticas. A
crescente presença de militantes que têm os
cristãos como alvo piorou a situação dos
cristãos no Paquistão. Além dos cristãos
históricos, os cristãos ex-muçulmanos

MISSÃO
também enfrentam essas forças hostis, mas para eles o
maior perigo vem da própria família, pois abandonar o islã
é uma desonra tanto para a família quanto para a
comunidade.
A violência contra cristãos continua em nível máximo (16,7
pontos) desde 2016. Embora não tenha havido grandes
ataques contra cristãos no país no último ano, a Lista
Mundial da Perseguição (LMP) 2020 constatou vários
ataques de pequena escala contra comunidades cristãs,
congregações e indivíduos. Isso inclui sequestro de
mulheres, abuso sexual, casamento forçado, expulsão de
casa e deslocamento forçado para dentro e fora do país.
Veja abaixo como se estabeleceu a pontuação do Paquistão
na LMP 2020.
Por que os jovens se tornam radicais
Os grupos radicais islâmicos seduzem a população em
geral com prestação de serviços sociais e os jovens com
uma perspectiva de vida que falta no país. Como a maioria
da população tem menos de 25 anos (sendo que um terço
da população tem menos de 14), a necessidade de dar a eles
uma perspectiva de futuro é uma tendência que não vai
cessar rapidamente. A estrutura social do país leva a
grandes quantidades de jovens se formando e sonhando
com um futuro melhor. Como o país tem dificuldade de
oferecer uma perspectiva até mesmo para os mais
estudados, isso constrói a base para agitação social. O que,
por sua vez, pavimenta a via para grupos radicais islâmicos
acolherem esses jovens, dando a eles um senso de valor que
nunca tiveram antes.
Além da opressão islâmica, outro tipo de perseguição
existente no país é corrupção e crime organizado. A
corrupção é desenfreada em todos os níveis do governo e
no exército, que tem investimentos em vários campos
econômicos. Ore pelo Paquistão, que é o 5º colocado na
Lista Mundial da Perseguição 2020. Clame pela vida da
minoria cristã, para que seja guardada pelo Senhor em
meio ao ódio e que mesmo assim possa responder em
amor. Interceda também para que os jovens tenham acesso
ao evangelho e encontrem a verdadeira perspectiva de vida
em Jesus.

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

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

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

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

Meu nome é Ezra Schwartz. Há uma semana
e meia (29 de janeiro de 2020), minha
esposa foi morta em um acidente de carro
na Rota 90, no Vale do Rio Jordão e eu me
tornei um jovem pai viúvo de três crianças
órfãs de mãe. Quando eu fui informado do
acidente, eu pedi para me falarem quem foi
o motorista envolvido, para que eu pudesse
dá-lo um abraço apertado. Não há mais
nada que possa ser feito para mim, mas para
ele sim. No último domingo, durante o
período das orações pelo luto, assim que a
polícia autorizou o contato entre nós, eu
mandei para ele a seguinte mensagem:
Querido motorista,
Sou eu, Ezra, marido de Reut Schwartz da
família Almashali, que foi morta no acidente.
Eu não sei quem você é e você não me
conhece. A morte nos uniu. Nos uniu pelo
sangue. Sempre que eu e minha esposa
escutavámos sobre um acidente, a primeira
coisa que minha esposa fazia, que D’us a
tenha, era pensar nos sobreviventes.
Aqueles que partiram já estão mortos, mas os
que sobreviveram devem viver. Era assim que
pensava minha esposa. Ela era sensível ao
sofrimento. Por isso, a primeira coisa que eu
pedi após saber sobre esse terrível acidente
era descobrir quem você era, como você
estava e como posso ajudá-lo a superar essa
crise.
Quando eu escutei os detalhes do acidente, eu
fiquei ainda mais horrorizado ao descobrir
que um motorista inocente acabou matando
outra pessoa sem a menor chance de ter
evitado isso. Isso é chocante. É injusto.

Eu não tenho nada em meu coração para você
exceto muita compaixão e orações para que
você supere essa terrível crise e seja capaz de
viver uma vida boa e feliz. Agora eu estou
cumprindo a vontade não escrita de minha
esposa. Eu gostaria muito, muito de me
encontrar com você e te dar um abraço. Você
precisa se erguer, se fortalecer, e seguir com
sua vida. Durante sua vida, minha esposa fez o
bem para todos. Eu não quero agora que o
oposto aconteça, D'us não permita, através de
sua morte.
Pensando em você o tempo todo,
Ezra Schwartz

~ entre amigos
Açao
Quer concorrer a um Relógio Invicta original
pelo valor de R$20,00?
A Comunidade Amai-vos, em uma Ação Entre
Amigos, sorteará no dia 05 de abril de 2020*
um Relógio Invicta, Modelo 13921 Subaqua
Noma III, banhado a ouro 18k (Collector
Edition / Edição de Colecionador).
O valor arrecadado nesse sorteio será
revertido para as melhorias no equipamento
de som do templo, o tornando cada vez mais
confortável aos ouvidos durante os
cultos.Para adquirir números do sorteio,
procure o líder do Ministério de Louvor,
presbítero Filipe Kadosh (22) 99760-1503.
*Data limite para o sorteio, caso
os números não tenham sido
todos vendidos. Na hipótese dos
números se esgotarem antes
dessa data, o prêmio será
sorteado em data e horário
divulgados nas redes sociais da
Comunidade Amai-vos
( Fa c e b o o k , I n s t a g ra m e
Twitter), no Boletim
Informativo e via Whatsapp da
Secretaria.

O carnaval e suas supostas origens
A origem do carnaval é um assunto controverso. Alguns
historiadores associam o começo das festas carnavalescas
a antigos cultos feitos para louvar boas colheitas agrárias,
dez mil anos antes do nascimento de Cristo. Já outros,
dizem que seu início teria acontecido mais tarde, no Egito,
em homenagem à deusa Ísis e ao Touro Apis, com danças,
festas e pessoas mascaradas. Há também quem atribua o
início do carnaval aos gregos, que festejavam a celebração
da volta da primavera e a cultos ao Deus Dionísio. E outros
ainda falam da Roma Antiga, com seus bacanais, saturnais
e lupercais em honra aos deuses Baco, Saturno e Pã.
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Hiram Araújo, em seu livro "Carnaval", relata que a origem
das festas carnavalescas não tem como ser precisamente
estabelecida, mas que deve estar relacionada aos cultos
agrários, às festas egípcias e, mais tarde, ao culto a
Dionísio, ritual que acontecia na Grécia, entre os anos 605 e
527 a.C.
Uma coisa, porém é comum a todos: o carnaval tem sua
história, como todas as grandes festas, ligada a fenômenos
astronômicos ou da natureza. O carnaval se caracteriza por
festas, divertimentos públicos, bailes de máscaras e
manifestações folclóricas.
A palavra carnaval também apresenta diversas versões e
não há unanimidade entre os estudiosos. Há quem defenda
que o termo "carnaval" deriva de carne vale (adeus carne!)
ou de carne levamen (supressão da carne). Esta
interpretação da origem etimológica da palavra, remetenos ao início do período da Quaresma, que era em sua
origem, não apenas um período de reflexão espiritual,
como também uma época de privação de certos alimentos,
dentre eles, o da carne.
Outra interpretação para a etimologia da palavra é a de que
esta derive de currus navalis, expressão anterior ao
Cristianismo e que significa carro naval. Esta interpretação
baseia-se nas diversões próprias do começo da primavera,
com cortejos marítimos ou carros alegóricos em forma de
barco, tanto na Grécia como em Roma.
No Brasil, o carnaval era chamado de Entrudo por

influência dos portugueses, que trouxeram
em 1723, brincadeiras e festejos
carnavalescos. Muitos atribuem o início do
nosso carnaval à celebração feita pelo povo
para comemorar a chegada da Família Real,
quando as pessoas teriam saído
comemorando pelas ruas, com música,
usando máscaras e fantasias.
Podemos apresentar como fatos marcantes
dentro da história do carnaval brasileiro os
seguintes:
Os carros alegóricos chegam em 1786, por
ocasião do casamento de Dom João com
Carlota Joaquina.
Por volta de 1846, houve um acontecimento
que revolucionou o carnaval carioca: o
aparecimento do Zé Pereira (tocador de
bumbo). E Zé Pereira deixou como
sucessores a cuíca, o tamborim, o reco-reco, o
pandeiro e a frigideira, instrumentos que
acompanhavam os blocos de 'sujos', que hoje
animam as nossas escolas de samba.
Atenção: Basicamente, o carnaval tem sua
origem no paganismo e é uma festa idólatra;
assim, o cristão não deve se associar e nem
festejá-la, pois deveremos sempre celebrar
ao nosso Deus e a ninguém mais.

~
Missoes
e o mundo

Desaparecimento do pastor Raymond Koh
completa 3 anos
O prazo para ações que responsabilizam o
governo ou servidores públicos expira
depois de 3 anos de abertura do caso

O prazo para ações que responsabilizam o
governo ou servidores públicos expira depois
de 3 anos de abertura do caso
O dia 13 de fevereiro é inesquecível para a
família Koh, na Malásia. Foi nessa data, em
2017, que o pai da família, pastor Raymond
Koh, foi sequestrado e nunca mais visto desde
então. A esposa do pastor Raymond, Susanna
Koh, organizou uma noite de oração e
atualização sobre o caso, com a participação
de amigos e associados.
No evento, realizado na noite do dia 13,
Susanna afirmou que abriu um processo
contra os ex-inspetores gerais da polícia Tan
Sri Khalid Abu Bakar e Tan Sri Mohamad Fuzi
Harun pelo incidente de desaparecimento do
marido. Ela também explicou que não
recebeu mais notícias sobre o andamento do
caso. Como resultado, ela foi aconselhada a
processar a polícia, visto que o prazo de três
anos expirará junto com o terceiro
aniversário de desaparecimento do pastor
Raymond.
O advogado de Susanna, Datuk Gerald Gomez,
explicou que eles não podem esperar, visto
que qualquer ação contra o governo e
servidores públicos estava limitada a três
anos somente, e após esse prazo nenhuma
ação pode ser tomada contra eles.
Caso é levado ao Judiciário - Susanna
declarou durante o encontro: “Não tivemos
alternativa senão apelar para o último
bastião de justiça e verdade, nosso Judiciário.
Só o tempo dirá se a justiça prevalecerá e se
todos que cometeram esse horrendo ato
contra um cidadão da Malásia serão
responsabilizados por suas ações ilegais”.
A Comissão de Direitos Humanos da Malásia
(SUHAKAM) havia concluído, em seu

MISSÃO
relatório de 3 de abril de 2019, que houve evidência direta
e circunstancial de que o pastor Raymond Koh havia sido
sequestrado pelo Departamento de Polícia Especial. Em
decorrência disso, o governo formou uma força-tarefa em
junho para averiguar o caso.

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

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

VALORES
O prazo para ações que responsabilizam o governo ou servidores
públicos expira depois de 3 anos de abertura do caso

Era esperado que a força-tarefa chegasse a uma conclusão
em seis meses, em dezembro de 2019. Mas em janeiro de
2020, o ministro do Interior, Muhyiddin Yassin, disse que a
força-tarefa precisava de mais tempo para completar seu
relatório. “Espero que o relatório esteja pronto em um mês
e seja submetido ao Ministério”, declarou a repórteres.
Susanna pediu aos presentes no encontro de ontem à noite
que orassem pelo caso e agradeceu: “Obrigada por vir e por
nos ajudar a manter essa questão viva. Por favor, orem por
nós, para que a justiça seja feita agora que o caso está nas
mãos do Judiciário”.
Pedidos de oração
Ore pela família Koh, para que mantenha firme a esperança
na justiça e nos caminhos de Deus.
Clame para que o Senhor dirija todas as coisas e incline o
coração das autoridades do Judiciário à justiça.
Interceda pela vida do pastor Raymond Koh e dos outros
desaparecidos na Malásia.

- 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 - Jó 34, 35, 36
3ª feira - Jó 37, 38, 39
4ª feira - Jó 40 ,41, 42
5ª feira - Sl. 01, 02, 03
6ª feira - Sl. 04, 05, 06
Sábado - Sl. 07, 08, 09
Domingo - Sl. 10, 11, 12
Período atual:
Vigésima terceira semana
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Voce^ decide como agir

outros decidam como elas devem agir, estão
entre as mais infelizes do mundo. Todos nós
conhecemos gente assim.

Sede todos de igual ânimo, compadecido,
não pagando mal por mal, ou injúria por
injúria; antes, pelo contrário, bendizendo,
pois para isto mesmo fostes chamados. S.
Pd. 3:8 e 9.

Alguns têm semelhança com anfíbios. A
temperatura corporal dos anfíbios (um tipo
de criatura que inclui os sapos e a
salamandra-aquática) é determinada pelo
ambiente. Quando a temperatura ao redor de
um anfíbio se eleva, a temperatura do corpo
dele sobe; quando a temperatura-ambiente
baixa, sua temperatura corporal cai.

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

Você conhece alguém, por exemplo, que
deixou de frequentar a igreja porque os
membros pareciam indiferentes? Se é
verdade que a igreja é fria, essa pessoa
assumiu a temperatura de seu ambiente.
Li acerca de dois homens que viviam perto de
um pantanal. Nenhum deles gostava de
morar ali. Um deles mudou-se. O outro
drenou o pântano e tornou-o habitável.
Pergunte a si mesmo, assim como eu me
pergunto: "Com qual desses homens eu me
pareço mais?"

Cuidado com o amor ao mundo
1Jo 2:15,16 - “Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque
tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai,
mas do mundo.”
A palavra “mundo” frequentemente se refere ao vasto
sistema de vida desta era, fomentado por Satanás e
existente separado de Deus. Consiste não somente nos
prazeres obviamente malignos, imorais e pecaminosos do
mundo, mas também se refere ao espírito de rebelião que
nele age contra Deus, e de resistência ou indiferença a Ele e
à sua revelação. Isso ocorre em todos os empreendimentos
humanos que não estão sob o senhorio de Cristo.
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Na presente era Satanás emprega as ideias mundanas de
moralidade, das filosofias, psicologia, desejos, governos,
cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, sistemas
econômicos, diversões, comunicação de massa, esporte,
agricultura etc. Tudo para opor a Deus, ao seu povo, à sua
Palavra e aos seus padrões de retidão.
O mundo verdadeiramente jaz no maligno e todas as suas
propostas e atividades sutis (ou não) visam separar o
homem do seu Criador, por isso, precisamos estar atentos e
alertas, vigiando o tempo todo e cuidando do que cerca
nossos filhos e a nós mesmos.
Amados discípulos, o mundo sempre será um campo
minado para os filhos de Deus. Podem ter certeza, até os
mais atentos podem cair em seus laços. Por exemplo,
Satanás usa a profissão médica, para defender e promover
a matança de seres humanos nascituros; a agricultura para
produzir drogas destruidoras da vida, tais como o álcool e
os narcóticos; a educação, para promover a filosofia ímpia
humanista; e os meios de comunicação em massa, para
destruir os padrões divinos de conduta.
Extrema corrupção nos últimos tempos.
2 Tm. 3:1 a 5 - Sabe, porém, isto: que nos últimos dias
sobrevirão tempos trabalhosos; porque haverá homens

amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos,
profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis,
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor
para com os bons, traidores, obstinados,
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que
amigos de Deus, tendo aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.
Hoje existe um culto ao “corpo”, onde a beleza
e a forma do corpo muitas vezes são
colocadas acima de qualquer coisa. A busca
pelo lazer se tornou um vício, mas as coisas
de Deus para alguns “cansativas e sem graça”,.
Até a Igreja anda precisando buscar outros
caminhos para atrair o povo, pois a palavra
de Deus e o culto estão ficando “obsoletos”.

levantou esperanças de que a guerra pudesse
terminar através de mediação internacional
por uma solução política. Mas o fato de o
processo ter chegado a um impasse em
agosto de 2019, com o colapso da coalizão
anti-Houthi, complicou ainda mais a situação.
Antigos aliados, como a Arábia Saudita e os
Emirados Árabes Unidos se separaram, assim
como as milícias que eles apoiavam. No
entanto, há esperança de virada no conflito
após o acordo de paz, assinado em novembro
de 2019, entre o Conselho de Transição do Sul
(STC, da sigla em inglês) e o governo
reconhecido pela ONU.

1. Você precisa se esforçar muito para se
arrumar na hora dos cultos? Espera até o
último minuto para se arrumar e chega
sempre atrasado? Você tem sentido a
presença de Deus? (Lucas 12:30 a 34)
2. Tem fogo de Deus dentro de você? Você
acorda pensando em Deus? Músicas do
mundo tem rodeado a sua mente? (Tiago 4:1
a10).
3. Você precisa melhorar e buscar a Deus? Sua
vida espiritual está fraca? (Mateus 3:1 a 3)

~
Missoes
e o mundo
A perseguição aos cristãos no Iêmen
O Iêmen enfrenta uma crise humanitária
profunda. Com cinco anos de guerra civil, é
um país à beira de um colapso. O processo de
paz de Estocolmo iniciado no final de 2018

Um artigo publicado em 21 de novembro de
2018 pela BBC cita dados da organização
Save the Children, que alega que “cerca de 85
mil crianças com menos de 5 anos morreram
de desnutrição em três anos de guerra no
Iêmen”. A situação no geral é perigosa para os
cristãos no Iêmen, mas algumas áreas são
particularmente ameaçadoras, como o Sul,
onde há uma forte presença da Al-Qaeda.
Cristãos também indicam que há mais
pressão nas regiões controladas pelos
houthis xiitas, no Oeste, do que em áreas sob
controle do governo hadi sunita. A
perseguição geral no Iêmen corresponde à
atual situação de guerra e ilegalidade, na qual
os cristãos nativos são ainda mais
vulneráveis. A maior parte da comunidade
cristã consiste de cristãos ex-muçulmanos
nativos. São eles que experimentam os níveis

MISSÃO
mais altos de perseguição no país, principalmente da
família e da comunidade. Por outro lado, mesmo em meio à
insegurança da guerra, há relatos de que o número de
convertidos ao cristianismo está crescendo.
Além da guerra, a perseguição - Como pode-se ver na
imagem acima, a pressão em todas as esferas da vida está
em um nível extremo, sendo que nas esferas nação e igreja a
pressão chegou ao seu nível máximo, de 16,7 pontos. Isso é
típico em países onde há opressão islâmica, que não deixa
espaço para qualquer atividade aberta da igreja ou culto
privado para cristãos ex-muçulmanos. A pontuação de
violência ficou relativamente mais baixa entre os anos
2018-2020, o que não significa que a situação dos cristãos
iemenitas tenha melhorado. No caos da guerra civil, muitos
incidentes não são reportados. Também pode refletir o fato
de que os convertidos se adaptaram melhor à situação de
perigo, praticando a fé em sigilo ainda maior.
Os principais tipos de perseguição presentes no país são
opressão islâmica, antagonismo étnico e paranoia
ditatorial. A opressão islâmica se dá porque a Constituição
declara que o islamismo é a religião do Estado e que a
sharia (conjunto de leis islâmicas) é a base de toda
legislação. Proselitismo de qualquer fé diferente do islã é
proibido e os muçulmanos são proibidos de se converter a
qualquer outra religião. Os iemenitas que deixam o islã
podem enfrentar pena de morte.

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

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

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

BÍBLIA DIÁRIA
O antagonismo étnico ocorre porque a sociedade iemenita
é fortemente tribal. Os líderes tribais geralmente reforçam
a lei e a justiça de acordo com suas tradições baseadas no
islamismo, independentemente do que a Constituição ou o
governo dizem. No campo da paranoia ditatorial, tanto o
governo como as autoridades houthi (em guerra pelo
poder) têm um instinto de sobrevivência muito forte. Em
áreas controladas pelos houthis, medidas foram tomadas
contra indivíduos ou associações consideradas uma
ameaça a sua autoridade.
No caos da guerra civil que já dura cinco anos, os poucos
cristãos ex-muçulmanos nativos são ainda mais
vulneráveis. O Iêmen é 8º país na Lista Mundial da
Perseguição 2020, carece de suas orações.

2ª feira - Sl. 13, 14, 15
3ª feira - Sl. 16, 17, 18
4ª feira - Sl. 19, 20, 21
5ª feira - Sl. 22, 23, 24
6ª feira - Sl. 25, 26, 27
Sábado - Sl. 28, 29, 30
Domingo -Sl. 31, 32, 33
Período atual:
Vigésima quarta semana
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Invisível
Que é a fé? É a convicção segura de que
alguma coisa que nós queremos vai
acontecer. É a certeza de que o que nós
esperamos está nos aguardando, ainda que o
não possamos ver adiante de nós. Hb. 11:1
Antes mesmo que houvesse telescópios
suficientemente poderosos para verem o
planeta Plutão, Percival Lowell, astrônomo
americano, cria na existência desse planeta
em nosso sistema solar. Ele chegou a essa
conclusão mais de 15 anos antes de o
planeta ter sido descoberto por Clyde W.
Tombaugh, no dia 18 de fevereiro de 1930.
A crença de Lowell não foi nenhuma
adivinhação ou palpite casual. Ele chegou a
essa conclusão através de observações
sistemáticas e cálculos cuidadosos das
órbitas de Netuno e Urano. As perturbações
que ele observou nessas órbitas o
convenceram de que devia haver um
planeta além de Netuno. Tão confiante
estava Lowell na existência dele, que deu às
primeiras duas letras do nome do planeta a
ser descoberto ainda as iniciais de seu
próprio nome - p e l. Predisse também que o
planeta seria encontrado perto da estrela
Delta da constelação de Gêmeos. A crença
de Lowell foi confirmada após sua morte,
quando Tombaugh fotografou e estudou a
região sideral de Gêmeos e descobriu o
planeta previsto.
A fé na realidade do Céu, assim como a
crença de Lowell na existência de Plutão,
não é um palpite casual. Repousa sempre na
"certeza" subjacente da evidência.

Hypostasis, a palavra grega traduzida como
"certeza" em nosso texto, é usada nos papiros
antigos para significar um documento legal
através do qual uma pessoa provava ser
proprietária de um bem. Em outras palavras,
um título de propriedade.
Exercendo fé, você e eu podemos já
considerar-nos na posse das maravilhosas
coisas que Deus tem prometido. Isso nos
capacita não só a reivindicar bênçãos
prometidas para o futuro, mas a recebê-las e
desfrutá-las agora. Dessa maneira, aquilo que
os olhos naturais não podem perceber (I Cor.
2:14), é visível aos olhos da fé.

~ entre amigos
Açao
Quer concorrer a um Relógio Invicta original
pelo valor de R$20,00?
A Comunidade Amai-vos, em uma Ação Entre
Amigos, sorteará no dia 05 de abril de 2020*
um Relógio Invicta, Modelo 13921 Subaqua
Noma III, banhado a ouro 18k (Collector
Edition / Edição de Colecionador).
O valor arrecadado nesse sorteio será
revertido para as melhorias no equipamento
de som do templo, o tornando cada vez mais
confortável aos ouvidos durante os
cultos.Para adquirir números do sorteio,
procure o líder do Ministério de Louvor,
presbítero Filipe Kadosh (22) 99760-1503.
*Data limite para o sorteio, caso
os números não tenham sido
todos vendidos. Na hipótese dos
números se esgotarem antes
dessa data, o prêmio será
sorteado em data e horário
divulgados nas redes sociais da
Comunidade Amai-vos
( Fa c e b o o k , I n s t a g ra m e
Twitter), no Boletim
Informativo e via Whatsapp da
Secretaria.

Cuidado com a frieza espiritual dentro da Igreja
Hb 3.12 - “Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós
um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo”.
Amados discípulos, a Bíblia diz que no final dos tempos
haveria um esfriamento, pois amor de muitos acabaria,
note que o texto não diz o amor de todos, mas de muitos.
Precisamos estar atentos para perceber se estamos
esfriando, e procurar mudar nossas atitudes, pois a palavra
de Deus também diz: Quem busca acha, e quem pede
recebe; e ainda que o Senhor derramaria águas vivas sobre
os sedentos.
Todo esfriamento conduz à apostasia - Mas o que significa
Apostasia?
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Apostatar significa cortar o relacionamento com Cristo,
que nos conduz à salvação, ou apartar-se da união vital
com Ele e da verdadeira fé Nele. Sendo assim, a apostasia
individual é possível somente para quem já experimentou
a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo
(Lc 8.13; Hb 6.4,5), não é simples negação das doutrinas
do novo testamento pelos não convertidos dentro da igreja
visível. A apostasia pode envolver dois aspectos distintos,
embora relacionados entre si:
A apostasia teológica, é a rejeição de todos os ensinos
originais de Cristo e dos apóstolos ou de alguns deles.
A apostasia moral é quando, aquele que era crente, deixa
de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e
da imoralidade, passando assim a concordar com a
mentalidade do mundo e de seu sistema, abrindo mão dos
compromissos das coisas de Deus e se torna
extremamente compromissado com o que é mundano (Is
29.13).
A Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da
apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de
abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar
a perseverar na fé e na obediência. O propósito divino
desses trechos bíblicos de advertência, não deve ser
enfraquecido pela ideia que afirma: “as advertências sobre

a apostasia são reais, mas a sua possibilidade,
não”. Antes, devemos entender que essas
advertências são como uma realidade
possível durante o nosso viver aqui, e
devemos considerá-las um alerta, se
quisermos alcançar a salvação final. Alguns
dos muitos trechos do novo testamento que
contêm advertências são: Jo 15.1-6; At 11.2123; Cl 1.21-23 (leia esses textos, pois existem
outros 20 a respeito, mas va mos nos apegar a
esses).
1. Você sabe o que causa o esfriamento
espiritual? (1 Coríntios 11, 23 ao 32) Obs.:
Precisamos parar de ver o erro dos outros e
passar a observar os nossos; assim, todas as
vezes que ceiarmos deveremos fazer
conserto com o Senhor e com os irmãos do
Corpo com os quais tenhamos alguma
diferença.
2. Você tem encontrado barreiras quando
busca o Senhor (Você já não sente mais a
chama do Espírito Santo)? E o que você tem
feito para melhorar? (2 Cr. 7:13 e 14).
3. Você tem sede de avivamento? Tem ideia
do que está faltando em você? (Is. 44:2 e 3)
Obs.: As águas de Deus só virão sobre os
sedentos - Ap.22.17 - E o Espírito e a esposa
dizem: Vem! E quem ouve diga: Vem! E quem
tem sede venha; e quem quiser tome de graça
da água da vida.

Ore pela Eritreia, um país onde cristãos são
mortos e presos de forma desumana
A Eritreia, país que ocupa a 6ª posição na
Lista Mundial da Perseguição 2020, enfrenta
muitos desafios, entre eles pobreza e falta de
segurança. A média de pressão sobre os
cristãos no país está em um nível extremo de
15,3 pontos. Não há uma esfera da vida em
que a pressão aos cristãos não esteja nesse
nível. Ela é mais forte na nação e comunidade,
refletindo que a política do governo é a
principal reponsável pela pressão aos
cristãos no país. Isso também revela que os
cristãos enfrentam uma perseguição enorme
no nível comunitário devido principalmente
ao protecionismo denominacional. A
pontuação para violência está em um nível
muito alto, de 10,9, subindo de 9,4 referente
ao ano anterior. Ainda há muitos cristãos
definhando nas prisões por causa da fé. O
paradeiro de alguns é desconhecido, não
sabendo-se nem se permanecem vivos.
O número de refugiados eritreus na Etiópia,
Sudão, Quênia e outros países indica
claramente a insatisfação dos cidadãos com o
atual regime e as condições de vida em seu
país. Em 2018, a Eritreia assinou um tratado
de paz com a Etiópia, que prevê a cooperação
econômica entre os dois países.

~
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Centenas de cristãos ainda estão em prisões
na Eritreia. Eles são mantidos pelo governo
sob péssimas condições, alguns em
contêineres em temperaturas escaldantes.
Milhares de cristãos foram detidos e presos
nos últimos anos, alguns dos quais estão na
prisão há mais de dez anos.

Conhecida como “Coreia do Norte da África”,
a Eritreia prende cristãos em contêineres, às
vezes por anos

A perseguição aos cristãos é extrema em
todas as esferas da vida. A Comissão de
Inquérito da ONU de 2016 afirmou que o
governo da Eritreia tem cometido crimes

A perseguição aos cristãos na Eritreia

MISSÃO
contra a humanidade por mais de 25 anos. A libertação dos
cristãos presos depende de assinarem uma declaração
contrária as suas crenças. Os tipos de perseguição
presentes no país são: protecionismo denominacional,
paranoia ditatorial, opressão islâmica, e corrupção e crime
organizado. O regime do presidente Afewerki é sinônimo
de autoritarismo e já prendeu e matou cristãos por serem
considerados agentes do Ocidente e, portanto, uma ameaça
ao Estado e ao governo.
Para os cristãos, a vida familiar está sob ameaça na Eritreia.
As prisões governamentais, detenções e sequestros
desintegram famílias cristãs. Além disso, por conta do
protecionismo denominacional, alguns cristãos têm o
direito de herança, assim como outras questões familiares
negadas. Devido à opressão islâmica, cristãos enfrentam
diversos desafios em áreas dominadas por muçulmanos.
Por exemplo, cristãos ex-muçulmanos não podem
conduzir um casamento cristão em público, e quando
morrem, são enterrados de acordo com rituais
muçulmanos.
Ao se planejar um casamento, os problemas para os
cristãos começam quando um salão precisa ser encontrado
para a cerimônia. A maioria dos salões está sob
administração do governo e, a menos que os organizadores
do casamento escondam o fato de que o casamento é para
protestantes, ninguém está disposto a alugar o salão por
medo da repercussão junto aos oficiais do governo. Além
disso, a maioria dos donos de salões particulares não está
disposta a alugar o espaço para cristãos. Outro problema é
achar um pastor disposto a conduzir o casamento. Houve
casos em que noivos, pastores e convidados foram presos
por participar de um casamento. Líderes da igreja não
ortodoxa arriscam suas liberdades pessoais ao conduzir
casamentos de casais cristãos. Mesmo após se casarem, a
lei não reconhece legalmente tais casamentos, alegando
que igrejas sem registro não têm autoridade para realizar
casamentos.

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

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

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

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - Sl. 34, 35, 36
3ª feira - Sl. 37, 38, 39
4ª feira - Sl. 40, 41, 42
5ª feira - Sl. 43, 44, 45
6ª feira - Sl. 46, 47, 48
Sábado - Sl. 49, 50, 51
Domingo -Sl. 52, 53, 54
Período atual:
Vigésima quinta semana

Um país “dominado por medo, não pela lei”
A Igreja Ortodoxa da Eritreia menospreza outros tipos de
cristianismo por considerá-los ilegítimos e perigosos,

ESTAMOS EM OBRAS
Banco Santander
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CNPJ 01.075.135/0001-89

principalmente os grupos pentecostais. Um
pesquisador do país diz: “Apesar de a razão
para tal comportamento poder ser,
principalmente, diferenças teológicas, o
medo de perder o papel dominante da
Igreja Ortodoxa no estilo de vida dos
cidadãos por séculos tem um grande peso”.
Metade da população da Eritreia é
muçulmana, sendo que a maioria dos
muçulmanos reside nas terras baixas ao
longo do Mar Vermelho e na fronteira com o
Sudão. Eles mostram uma tendência ao
radicalismo, o que significa que os cristãos
dessas áreas são particularmente
vulneráveis, especialmente os exmuçulmanos. Os muçulmanos eritreus são
“primeiro muçulmanos” e “eritreus em
s e g u n d o l u g a r ”. A c o n v e r s ã o a o
cristianismo é vista como uma traição à
comunidade, família e à fé islâmica.
O regime, sem dúvida, continuará a violar os
direitos humanos e assim suprimir as
formas de cristianismo e islamismo que não
sejam vistas como nativas, em uma
tentativa de criar harmonia social. Entre
outros efeitos, isso pode enfraquecer a
Igreja Ortodoxa e sufocar os cristãos de
igrejas protestantes em seus esforços de
evangelizar os muçulmanos. Um relatório
de 2015 da Comissão de Inquérito da ONU
diz que o país está sendo “dominado por
medo, não pela lei”.
Discipulado para cristão africanos Cristãos perseguidos na África Subsaariana
precisam do seu apoio para auxiliar no
crescimento do reino de Deus. Por meio de
discipulado e estudo da Bíblia, cristãos
podem ser livres das tradições culturais de
sua comunidade. Com uma doação você
permite que um cristão dessa região
participe de discipulado durante 3 meses.

Medo de Cair
Ora, Aquele que é poderoso para vos guardar
de tropeços e para vos apresentar com
exultação, imaculados diante da Sua glória, ao
único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus
Cristo, Senhor nosso, glória, majestade,
império e soberania, antes de todas as eras, e
agora, e por todos os séculos. Judas 24 e 25.
Aninhado num penhasco de cem metros de
altura, em Portugal, encontra-se um velho
mosteiro.
Em 1946, meus pais visitaram aquela
impressionante estrutura enquanto
e s p e rava m v i s to s d e e n t ra d a p a ra
Moçambique, então uma colônia portuguesa.
Para chegar ao topo, mamãe e papai tiveram
de ser amarrados a uma grande cesta de
vime. Vários monges os içaram por uma
roldana e uma corda presa à cesta.
Conta-se que uma vez um turista, tendo-se
acomodado confortavelmente na tal cesta
para o precário passeio, perguntou a um dos
monges com que freqüência a corda era
substituída. "Toda vez que ela se rompe",
respondeu o monge.
Se nossa vida depende de algo ou de alguém,
queremos ter a certeza de que essa pessoa ou
coisa não nos vai deixar "cair" num momento
crítico. Assim é a nossa natureza.
Nada de origem humana poderá manter-nos
em pé para sempre. Mas no âmbito espiritual
há Um que pode, se Lho permitirmos. A
promessa é segura:
"O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo
de ti estende os braços eternos." Dt. 33:27.

Cuidado com a Frieza espiritual dentro da igreja
O maior tipo de apostasia
Êx.32.3 - Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro
que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão, 4 e ele
os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez
dele um bezerro de fundição. Então, disseram: Estes são teus
deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. 5 E Arão,
vendo isto, edificou um altar diante dele; e Arão apregoou e
disse: Amanhã será festa ao SENHOR.

Edição #797
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Arão, um alto dirigente espiritual de Israel, infligiu as
normas de conduta estabelecidas por Deus a fim de
agradar o povo ao qual servia. Cedeu diante das pressões
ímpias dos israelitas e violou o segundo mandamento (Ex
20.4,5). Somente a intercessão de Moisés salvou Arão da
ira de Deus e da morte (Dt 9.20). O povo começou a
entregar-se às danças sensuais e à orgia sexual. Segundo o
versículo 25, o povo estava despido (literalmente, ficou à
solta e despido ). Logo, o pecado dos israelitas pode ter
incluído a nudez da multidão para volúpia da carne em
geral, algo rigorosamente vedado na lei de Deus.

Programa de Qualidade de Vida
aos domingos, às 9h00

Atenção: Eles atribuirão ao SENHOR, porém as atitudes
estavam longe do Senhor, pois quando nos afastamos do
Senhor através de uma vida de desobediência, satanás vem
e assume o controle sobre os desobedientes e rapidamente
a carne assume o controle, pois paramos de pensar como
filhos de Deus e passamos a agir como ímpios - e não
precisa sair da igreja para isso.

ENCONTRE-NOS

Exemplos da apostasia propriamente dita acha-se em Êx
32 (leiam todo, por favor, existem outros textos, mas vamos
trabalhar estes).
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Os passos que levam à apostasia são:
1. O crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a
sério as verdades, exortações, advertências, promessas e
ensinos da Palavra de Deus (Mc 1.15; Lc 8.13).
2. Quando as realidades do mundo chegam a ser maiores
do que as do reino celestial de Deus, o crente deixa
paulatinamente de aproximar-se de Deus através de
Cristo.

3. Por causa da aparência enganosa do
pecado, a pessoa se torna cada vez mais
tolerante do pecado na sua própria vida. Já
não ama a retidão nem odeia a iniquidade.
4. Por causa da dureza do seu coração e da
sua rejeição dos caminhos de Deus, não faz
caso da repetida voz de repreensão do
Espírito Santo (Ef 4.30).

As eleições em Deli, estado da capital da Índia,
deram esperança a muitos cristãos porque o
partido Aam Aadmi (AAP) - Partido do
Homem Comum - venceu as disputas
novamente. De acordo com um colaborador
da Portas Abertas no país, desde que o AAP
chegou ao poder, a polarização religiosa tem
diminuído e os ataques contra as igrejas
cristãs também.

5. O Espírito Santo se entristece, seu fogo se
extingue (1Ts 5.19) e seu templo é profanado
(1Co 3.16). Finalmente, Ele afasta-se daquele
que antes era crente ( leia por favor Sl 51.11;
Rm 8.13; 1 Co 3.16,17; Hb 3.14).
Perguntas:
1. Como está o seu relacionamento na busca
de uma vida cada vez mais santa? (1 Tess. 5,
12 ao 23)
2. Como está a sua relação com o pecado?
(Rom. 8. 1 ao 8)
3. Você sente a salvação se manifestar em seu
ser? (Salmos 51, 10 ao 17)
Estamos precisando muito de alimentos
na despensa da igreja!
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Eleição estatal deve impactar cristãos na
Índia

Partido extremista hindu perde poder no
estado de Deli
Cristãos indianos receberam apoio público
de partido que venceu a eleição no estado de

Cristãos indianos receberam apoio público de partido
que venceu a eleição no estado de Deli

O território ocupa a 10ª posição na Lista
Mundial da Perseguição 2020 e um dos
fatores responsáveis pela perseguição aos
seguidores de Jesus é o forte nacionalismo,
que reconhece um indiano apenas se ele for
hindu. Essa ideologia é propagada pelo BJP,
partido do primeiro-ministro Narendra
Modi. “Houve um tempo em que o BJP
governava 21 dos 28 estados; hoje diminuiu
para 16, dos quais eles têm maioria absoluta

MISSÃO
em 11”, explica.
Os ataques a cristãos no estado de Deli são menores
quando comparados às regiões interioranas, onde há uma
forte perseguição por meio de radicais que monitoram,
oprimem, perseguem e até assassinam aqueles que
compartilham o cristianismo abertamente. “Arwind
Kejriwal, presidente do partido, tentou diminuir a
polarização política dos grupos religiosos e ele sempre
apoia os cristãos publicamente. Nós estamos felizes em ter
um suporte governamental, apesar da forte influência dos
partidos extremistas em todo o país”, completa o
colaborador.
Ore e apoie os cristãos na Índia
Apesar da eleição de novos líderes que apoiam a liberdade
religiosa na Índia, o hinduísmo extremista tem avançado
no país e faz parte de um plano nacional de hinduização até
2021. A Portas Abertas trabalha para apoiar cristãos
indianos que enfrentam perseguição por causa da fé.
Crianças, adolescentes e famílias inteiras recebem ajuda
emergencial, participam de seminários bíblicos, recebem
assistência jurídica e auxílio na construção de casas por
meio da Campanha Global Índia. Mostre seu apoio a eles
também!

Feliz aniversário
01/mar - Patrícia Nascimento
06/mar - Valéria Ferreira
06/mar - Lorena Ferreira
07/mar - Elma Conceição
08/mar - Maria Luíza Alves
14/mar - Maria das Graças de Azevedo

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

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

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

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira - Sl. 55, 56, 57
3ª feira - Sl. 58, 59, 60
4ª feira - Sl. 61, 62, 63
5ª feira - Sl. 64, 65, 66
6ª feira - Sl. 67, 68, 69
Sábado - Sl. 70 ,71 ,72
Domingo -Sl. 73, 74, 75
Período atual:
Vigésima quinta semana

15/mar - Camila Carvalho
15/mar - Filipe Kadosh Pereira
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Quebrador de pedras

Era uma vez um simples quebrador de
pedras que estava insatisfeito consigo
mesmo e com sua posição na vida. Um dia
ele passou em frente a uma rica casa
valiosos e luxuosos e importantes figuras
que frequentavam a mansão. “Quão
poderoso é este mercador!” pensou o
quebrador de pedras. Ele ficou muito
invejoso disso e desejou que ele pudesse ser
como o comerciante. Para sua grande
surpresa ele repentinamente tornou-se o
comerciante, usufruindo mais luxos e poder
do que ele jamais tinha imaginado, embora
fosse invejado e detestado por todos
aqueles menos poderosos e ricos do que ele.
Um dia um alto oficial do governo passou à
sua frente na rua, carregado em uma liteira
de seda, acompanhado por submissos
atendentes e escoltado por soldados, que
batiam gongos para afastar a plebe. Todos,
não importa quão ricos, tinham que se
curvar à sua passagem. “Quão poderoso é
este oficial!” ele pensou. “Gostaria de poder
ser um alto oficial!”
Então ele tornou-se o alto oficial, carregado
em sua liteira de seda para qualquer lugar
que fosse, temido e odiado pelas pessoas à
sua volta. Era um dia de verão quente, e o
oficial sentiu-se muito desconfortável na
suada liteira de seda. Ele olhou para o Sol.
Este fulgia orgulhoso no céu, indiferente

pela sua reles presença abaixo.
“Quão poderoso é o Sol!” ele pensou.
“Gostaria de ser o Sol!” Então ele tornou-se o
Sol. Brilhando ferozmente, lançando seus
raios para a terra sobre tudo e todos,
crestando os campos, amaldiçoado pelos
fazendeiros e trabalhadores. Mas um dia uma
gigantesca nuvem negra ficou entre ele a
terra, e seu calor não mais pôde alcançar o
chão e tudo sobre ele. “Quão poderosa é a
nuvem de tempestade!” ele pensou “Gostaria
de ser uma nuvem!”
Então ele tornou-se a nuvem, inundando com
chuva campos e vilas, temor a todos. Mas
repentinamente ele percebeu que estava
sendo empurrado para longe com uma força
descomunal, e soube que era o vento que
fazia isso. “Quão poderoso é o Vento!” ele
pensou. “Gostaria de ser o vento!”
Então ele tornou-se o vento de furacão,
soprando as telhas dos telhados das casas,
desenraizando árvores, temido e odiado por
todas as criaturas na terra. Mas em
determinado momento ele encontrou algo
que ele não foi capaz de mover nem um
milímetro, não importasse o quanto ele
soprasse em sua volta, lançando-lhe rajadas
de ar. Ele viu que o objeto era uma grande e
alta rocha. “Quão poderosa é a rocha!” ele
pensou. “Gostaria de ser uma rocha!”
Então ele tornou-se a rocha. Mais poderoso
do que qualquer outra coisa na terra, eterno,
inamovível. Mas enquanto ele estava lá,
orgulhoso pela sua força, ele ouviu o som de
um martelo batendo em um cinzel sobre uma
dura superfície, e sentiu a si mesmo sendo
despedaçado. “O que poderia ser mais
poderoso do que uma rocha?” pensou
surpreso. Ele olhou para baixo de si e viu a
figura de um quebrador de pedras.
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Palavra Pastoral
Muita atenção: 4 tipos diferentes de ceia
Ceia da graça para os pecadores: leia Mateus 22, 1 ao 14 – A chamada à salvação é feita a muitos. Os
poucos escolhidos para herdar o reino dos céus são os que atendem ao chamado de Deus; Aqueles
que se arrependem dos seus pecados e acreditam em Cristo. Acolher a graça de Deus mediante o
livre exercício da nossa vontade faz com que nos tornemos parte do povo escolhido de Deus. Note
que esta ceia não envolve mérito, mas graça, pois as vestes nupciais são dos que mergulharam pela
graça e receberam a fé que agrada ao Senhor (ex: O ladrão da Cruz não tomou ceia alguma, mas Jesus
disse que ele estaria com Ele no paraíso. Mesmo não merecendo nada, creu e sem ter mérito algum foi
salvo pela graça).
Ceia do corpo de Cristo: 1 Coríntios 11, 17 ao 33 – Sua importância relaciona-se com o passado, o
presente e o futuro. Sua importância no passado, é um memorial da morte de Cristo no Calvário, para
redimir os crentes do pecado e da condenação. Através da Ceia do Senhor, vemos mais uma vez
diante de nós a morte de Cristo e o seu significado redentor para nossas vidas.
A morte de Cristo é nossa motivação maior para não cairmos em pecado e para nos abstermos de
toda a aparência do mal (1 Ts 5.22).
https://amaivos.org/edicaoespecial01/
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É um ato de ação de graças pelas bênçãos e salvação da parte de Deus, provenientes do sacrifício de
Jesus Cristo na cruz por nós.
Sua importância no presente – A Ceia do Senhor é um ato de comunhão com Cristo e de participação
nos benefícios da sua morte sacrifical e, ao mesmo tempo, comunhão com os demais membros do
corpo de Cristo, nessa ceia com o Senhor ressurreto.
Ceia da alegria (Leia Apocalipse 19, 7 ao 10): Duas razões para isso – a) A noiva está totalmente
preparada no céu, para “as bodas do Cordeiro”; logo, a igreja já deve ter sido arrebatada, achando-se
no céu. A noiva, já no céu, está vestida com “as justiças dos santos”, seus atos de retidão. Para os atos
de retidão dos santos serem completos, eles precisam estar no céu e libertos de toda a impureza.
Ceia dos que não se arrependem (Apocalipse 19, 17 ao 19): Esta sinistra ceia tem a ver com a batalha
de Armagedom. Nessa ocasião, a destruição dos inimigos de Deus na terra será tão grande, que será
preciso um excessivo número de aves para limpar o campo da batalha. É chamada a “ceia do grande
Deus”, porque Deus a ordenará para as aves de rapina. Trata-se da cena do julgamento da terrível
crueldade e impiedade deste mundo. Outras profecias que, com toda a probabilidade, referem-se a
esse evento vindouro, são: Ap.14.14-20; Jr 51.27-36; Ez 39.17-20; Jl 3.9-15; Sf 3.8; Zc 14.2-5.
Deus permitirá que agentes demoníacos reúnam as tropas das nações, na região de Armagedom,
como parte dos preparativos para esta cena. A verdade é que precisamos discernir o que é de Deus e
o que não é, pois se percebermos que estamos sendo atraídos, para algo que nos separa de Deus,
deveremos nos opor e resistir.
Perguntas:
1. De quais ceias você pretende participar? Como estão suas vestes? (Apocalipse 22, 14)
2. Você se sente responsável e compromissado em divulgar o reino dos céus? (Marcos 15, 19)
3. Quantas coisas poderão impedir a salvação de uma pessoa? (Leia todo Romanos 8, com calma)

Dízimos e ofertas
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Bíblia diária
2ª feira – Sl. 76, 77, 78
3ª feira – Sl. 79, 80, 81
4ª feira – Sl. 82, 83, 84
5ª feira – Sl. 85, 86, 87
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6ª feira – Sl. 88, 89, 90
Sábado – Sl. 91, 92, 93
Domingo -Sl. 94, 95, 96
Período atual: Vigésima sexta semana

Missões e o mundo
Covid-19 atinge 25 países da África Subsaariana
Líder da Portas Abertas na região pede oração pela Igreja Perseguida
Os casos de Covid-19 na região ainda são poucos, mas governos estão preocupados pela falta de UTI
em hospitais distantes das capitais
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Covid-19 (coronavírus) chegou a 25 países
da África Subasaariana. Os mais atingidos pelo coronavírus foram África do Sul, Senegal, Burkina
Faso, Ruanda, Camarões, Etiópia e Somália. Os especialistas já previam a contaminação dessas áreas
por causa do frequente tráfego com a China. Porém, a OMS afirmou que os casos confirmados foram
importações esporádicas de países europeus como Itália, França, Alemanha e Espanha.
Os líderes mundiais, como Michel Yao, gerente do Programa de Operações de Emergência da
Organização Mundial da Saúde para a África, já haviam manifestado a preocupação com o continente
por causa do abarrotamento dos sistemas de saúde. “Será uma grande luta, porque os serviços de
saúde estão bastante sobrecarregados para lidar com doenças em curso, como malária e sarampo, e o
atual surto de Ebola”, disse Yao em entrevista ao The New York Times.
Outro fato que agrava a situação no continente é que a maioria dos hospitais localizados fora das
capitais não possui unidade de terapia intensiva (UTI). Alguns infectados pelo coronavírus exigem
esse cuidado especial. Porém, algumas medidas já foram tomadas para conter a contaminação, como
a proibição de viagens e o trânsito por países de alto risco como Itália, Irã, Coreia do Sul, Espanha,
Alemanha, França, Suíça, Estados Unidos, Reino Unido e China.
Ações para conter o Covid-19
Madagascar, por exemplo, tomou uma precaução mais drástica como cancelar os voos de entrada na
ilha. Já Camarões fechou as fronteiras. Mas Gana foi o território que tomou a decisão mais rigorosa ao
impor 14 dias de quarentena para as pessoas que chegaram de outros países. Apesar das ações
rápidas de algumas nações, outras preocupam a OMS pela demora na resposta, como Burkina Faso.
Apesar de ter fechado escolas, universidades e proibir reuniões públicas, a decisão não afetou os
encontros religiosos. “Todos os países ainda podem mudar o curso dessa pandemia aumentando sua
preparação ou resposta às emergências. Os casos ainda podem ser baixos na África e podemos
continuar assim, com ações robustas de todo o governo para combater o novo coronavírus”,
manifestou a autoridade.
A Portas Abertas na região trabalha de acordo com as diretrizes da OMS e uma das ações foi cancelar
as viagens até o fim de março. O diretor de trabalho de campo na África, JP Pretorius, comentou:
“Não temos medo porque confiamos na orientação e proteção do Senhor. No entanto, a situação atual
https://amaivos.org/edicaoespecial01/
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Ele pede para que os irmãos e irmãs ao redor do mundo não se esqueçam da Igreja Perseguida, já que
os incidentes contra cristãos seguem acontecendo. “Por favor, continuem orando pela proteção do
Senhor sobre os membros da equipe enquanto ministram à igreja”, completa.
Pedidos de oração
Ore por sabedoria aos governos africanos, para que se preparem para um aumento esperado dos
casos na região.
Interceda para que os cristãos na região levem luz e esperança no meio das incertezas atuais. Peça
que o Senhor fortaleça as igrejas em meio à crise.
Clame pela sabedoria e proteção do Senhor sobre os colaboradores da Portas Abertas. Ore para
que tenham equipamentos e incentivos para continuar a trabalhar de maneira inovadora em meio
à pandemia.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/covid-19atinge-25-paises-da-africa-subsaariana)

Não seja apanhado de surpresa
Quando andarem dizendo: Paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a
dor do parto à que está para dar à luz; e de nenhum modo escaparão. Mas, vós, irmãos, não estais em
trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. I Tes. 5:3 e 4.
Quando nosso filho Steve nasceu, Vesta e eu morávamos em Manaus, junto ao rio Amazonas. Nossa
casa situava-se nos arredores da cidade. O serviço de ônibus urbanos parava às 10 horas da noite e
recomeçava às 4 da manhã. Não havia telefones por perto. Ao aproximar-se o tempo da chegada de
Steve, consegui localizar três telefones cerca de um quilômetro e pouco de nossa casa, para alguma
eventualidade. Assim mesmo, fomos apanhados de surpresa.
Não que não tivéssemos feito planos para a chegada de Steve. Nós fizemos. Mas ele não nasceu
quando esperávamos que nascesse. As dores do parto começaram à uma e meia da madrugada. Eu
me vesti e corri para o primeiro telefone tão rápido quanto conseguia. Era a casa de uma parteira. Bati
palmas, como era costume. Como eu continuasse a bater, alguns vizinhos acordaram e me
informaram que ela estava de férias.
Corri até uma loja onde havia telefone. Estava fechada, claro! Então percebi uma luz que brilhava por
trás da porta de uma padaria. Bati palmas, expliquei a emergência aos dois empregados e pedi
permissão para usar o telefone. Eles se desculparam, mas eu teria que pedir licença ao patrão, que
morava na esquina. Corri até a esquina. Minhas palmas devem ter causado mau humor no patrão,
pois quando expliquei minha aflitiva situação e pedi licença para usar o telefone, ele me disse com
termos bem explícitos que ninguém usaria o telefone dele àquela hora da noite e bateu a janela com
força.
A essa altura eu estava desesperado. Finalmente, encontrei alguns homens que tinham estado
bebendo até tarde e haviam chamado um táxi. Quando lhes expliquei a situação, com boa vontade me
permitiram usar o táxi que haviam chamado. Quando entramos no hospital, era quase tarde demais.
https://amaivos.org/edicaoespecial01/
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Steve nasceu cinco minutos depois de termos chegado!
Seja quando for, a segunda vinda de Cristo apanhará a maioria das pessoas de surpresa. Você não
precisa deixar que isso lhe aconteça, se estiver sempre pronto para o Seu retorno (ver S. Mat. 24:3644).
›

https://amaivos.org/edicaoespecial01/

5/5

25/10/2022 14:11

BOLETIM INFORMATIVO | Amai-vos

Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Palavra Pastoral
O que fazer para que a oração seja aceita?
Nossa oração, para ser eficaz, precisa satisfazer certos requisitos.
Hb.11.6 – Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de
Deus creia que ELE existe e que é ELE mesmo que entrega o galardão aos que o buscam.
Gostaria que todos os textos fossem lidos.
1) Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína e verdadeira. Jesus declarou
abertamente: “Tudo o que pedirdes, orando, crendo que o recebereis e tê-lo-eis” (Mc 11.24).
Ao pai de um menino endemoninhado, Ele falou assim: “Tudo é possível ao que crê” (Mc 9.23). O
autor de Hebreus admoesta-nos assim: “Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza
de fé” (Hb 10.22), e Tiago encoraja-nos a pedir com fé, não duvidando (Tg 1.6; 5.15).
2) Além disso, a oração deve ser feita em nome de Jesus. O próprio Jesus expressou esse princípio ao
dizer: “E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se
pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei” (Jo 14.13,14). Nossas orações devem ser feitas em
harmonia com a pessoa, caráter e vontade de nosso Senhor (Jo 14.13).
https://amaivos.org/edicaoespecial02/
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3) A oração só poderá ser eficaz se feita segundo a perfeita vontade de Deus. “E esta é a confiança que
temos nele: que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve”.
Uma das petições da oração modelo de Jesus, o Pai Nosso, confirma esse fato: “Seja feita a tua
vontade, tanto na terra como no céu” (Mt 6.10; Lc 11.2; note a oração do próprio Jesus no Getsêmani,
Mt 26.42).
Obs.: Você pode dizer para o Senhor qual é o desejo do seu coração, porém entenda que sempre será
estabelecida a vontade de Deus, pois a vontade Dele é boa, perfeita e agradável e todas as coisas
cooperam para o bem dos que amam a Deus.
Em muitos casos, sabemos qual é a vontade de Deus, porque Ele nos revela na Bíblia. Podemos ter
certeza que será eficaz toda oração realmente baseada nas promessas de Deus que constam da sua
Palavra. Elias tinha certeza de que o Deus de Israel atenderia à sua oração por meio do fogo e,
posteriormente, da chuva, porque recebera a palavra profética do Senhor e estava plenamente seguro
de que nenhum deus pagão era maior do que o Senhor Deus de Israel, nem mais poderoso.
Não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas também devemos estar dentro da
vontade de Deus, para que Ele nos ouça e atenda. Deus nos dará as coisas que pedirmos, somente se
buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça (Mt 6.33).
O apóstolo João declara que “qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque
guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista” (1Jo 3.22 ). Obedecer aos
mandamentos de Deus, amá-lo e agradá-lo são as condições prévias indispensáveis para termos
resposta às orações. Tiago, ao escrever que a oração do justo é eficaz, refere-se tanto à pessoa que foi
justificada pela fé em Cristo, quanto à pessoa que está a viver uma vida reta, obediente e temente a
Deus.
Perguntas:
1. Você tem um relacionamento com o Senhor? Você crê que a sua vida está aos cuidados Dele ?
(hebreus 12, 1 e 2).
2. Você tem fé suficiente, para crer que a vontade de Deus sempre será o melhor caminho para você,
ainda que esta vontade te contrarie? (ROM. 12. 2).
3. Você está disposto a confiar todos os seus desejos a Deus? (Salmos 37:5 – se puder leia todo o
capítulo).

Dízimos e ofertas
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Bíblia diária
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2ª feira – Sl. 97, 98, 99
3ª feira – Sl. 100, 101, 102
4ª feira – Sl. 103, 104, 105
5ª feira – Sl. 106, 107, 108
6ª feira – Sl. 109, 110, 111
Sábado – Sl. 112, 113, 114
Domingo -Sl. 115, 116, 117, 118
Período atual: Vigésima sétima semana

Missões e o mundo
Igrejas são incendiadas na Guiné
Os incidentes aconteceram durante protestos violentos
A equipe local da Portas Abertas investiga as possíveis causas dos incêndios Imagem: arquivo
Além da ameaça da Covid-19 (coronavírus), a Guiné passa por um momento turbulento. No dia 22 de
março, a população participou da eleição de 14 membros da Assembleia Nacional e de um referendo
constitucional. Houve uma manifestação da sociedade civil e da Frente Nacional de Defesa da
Constituição em oposição à suposta manobra do executivo para se manter no poder por mais tempo.
Os policiais reagiram com munição real; houve dez mortes e muitos feridos. Além disso, quatro
igrejas foram incendiadas durante os protestos.
No referendo, a população deveria escolher se a presidência teria um limite de dois mandatos ou se o
tempo no cargo aumentaria de cinco para sete anos. Se a nova proposta for aprovada, o atual
presidente, Alpha Conde, se manteria no poder e os mandatos anteriores dele não valeriam, então
poderia concorrer às eleições.
Um membro da equipe regional da Portas Abertas confirmou os incidentes, mas disse que ainda
estão verificando a motivação dos incêndios. Se foram resultados de problemas políticos, tribais ou
religiosos. “Estamos investigando. Mas a situação é muito volátil e os cristãos em geral e nossos
parceiros precisam de oração. Quando conversamos com um pastor local por volta das 16h50, horário
local, no domingo, ainda podíamos ouvir tiros. O líder cristão estava realmente preocupado com a
noite seguinte”, compartilha.
Um cristão foi morto enquanto guardava uma igreja na Guiné. Jaennot Vert supervisionava os
trabalhos de uma construção próximo ao edifício religioso, quando foi atacado por extremistas.
Durante a tentativa de fuga, o cristão foi abordado, executado, e a casa dele destruída por um
incêndio. A família de Vert não estava na residência no momento do ataque e precisa das orações dos
irmãos e irmãs espalhados pelo mundo para superar a dor da perda.
Pedidos de oração
https://amaivos.org/edicaoespecial02/
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Interceda pelos cristãos da Guiné, para que sejam pacificadores e testemunhas de Cristo mesmo em
situações adversas.
Ore pelo líderes e membros das igrejas incendiadas, para que tenham sabedoria e confiança de que
Deus está com eles e os ajudará no que for necessário.
Clame para que os governantes tenham sabedoria e ajam com justiça neste momento de conflito.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/igrejas-saoincendiadas-em-guine)

Visitantes Reais
Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e
cearei com ele e ele comigo. Ap. 3:20.
Num dia do início do século vinte, ao entardecer, Eduardo VII da Inglaterra estava caminhando no
campo com a rainha, quando ela torceu o pé e machucou seriamente o tornozelo. Sentindo muita dor,
ela ficou mancando com bastante dificuldade, apoiada no ombro do esposo. Já estava escuro quando
chegaram a uma cabana e o rei bateu à porta.
– Quem é? – perguntou uma voz de homem lá de dentro.
– Eduardo, seu rei – respondeu o monarca.
– Pare com essa besteira! – gritou o zangado morador, acrescentando:
– Vá embora!
O rei continuou batendo. Finalmente o homem exigiu:
– Quem está aí e o que deseja?
– Repito: sou Eduardo, o rei. Por favor, deixe-me entrar!
– Vou ensiná-lo a não atormentar um homem que está querendo dormir! – rugiu o morador,
levantando-se da cama.
Abrindo bruscamente a porta, descobriu, para seu grande embaraço, que era mesmo o rei.
Desculpando-se profusamente, convidou o casal real a entrar e providenciou ajuda imediata.
Anos mais tarde, ao relatar o incidente, o homem observou: “E pensar que quase o mandei embora
sem abrir a porta!”
Há dois mil anos, os pais de outro Rei bateram à porta de uma hospedaria e pediram acomodação.
Quando o albergueiro foi atendê-los, viu que a senhora estava na fase final da gravidez. Pelo menos,
poderia ter oferecido a eles o seu próprio quarto, naquela emergência. Em vez disso, ofereceu-lhes o
estábulo, e lá Jesus nasceu.
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Hoje, neste exato momento, o Rei que um dia foi bebê em Belém, e que agora é seu Amigo celestial,
está junto à porta de seu coração, batendo. Pede entrada. Anseia entrar e conviver com você, do
mesmo modo como deseja que você comungue com Ele e aprenda a conhecê-Lo melhor.
“Eis que estou à porta, e bato” – diz o Rei de amor. Alguém teria coragem de mandá-Lo embora?
›
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Onde está o poder da sua oração?
Êx. 33.15 ao 17- Então, disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se
saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso, não é por andares tu conosco, e
separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então, disse o SENHOR a
Moisés: Farei também isto, que tens dito; porquanto achaste graça aos meus olhos; e te conheço por nome.
Deus tornou claro que as orações de Moisés pelos israelitas eram eficazes por causa do seu
relacionamento obediente com o Senhor, e da sua lealdade a Ele. Por outro lado, o salmista declara
que se abrigarmos o pecado em nossas vidas, o Senhor não atenderá às nossas orações (Sl 66.18; Tg
4.5).
Eis a razão principal porque o Senhor não atendia às orações dos israelitas idólatras e ímpios (Is 1.15).
Mas se o povo de Deus arrepender-se e voltar-se dos seus caminhos ímpios, o Senhor promete voltar
a atendê-lo, perdoar seus pecados e sarar a sua terra (2Cr 7.14 e Lc 18.14). Note que a oração do sumo
sacerdote pelo perdão dos pecados dos israelitas no Dia da Expiação não seria atendida, se antes o
seu próprio estado pecaminoso não fosse purificado.
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Finalmente, para uma oração eficaz, precisamos ser perseverantes. É essa a lição principal da
parábola da viúva importuna (Lc 18.1-7). A instrução de Jesus: “Pedi… buscai… batei”, ensina a
perseverança na oração (ver Mt 7.7,8). O apóstolo Paulo também nos exorta à perseverança na oração
(1Ts 5.17).
Os santos do AT também reconheciam esse princípio. Por exemplo, foi somente enquanto Moisés
perseverava em oração com suas mãos erguidas a Deus, que os israelitas venciam na batalha contra
os amalequitas (Êx 17.11). Depois de Elias receber a palavra profética de que ia chover, ele continuou
em oração até a chuva começar a cair (Ex. 18.41-45). Numa ocasião anterior, esse grande profeta orou
com insistência e fervor, para Deus devolver a vida ao filho morto da viúva de Sarepta, até que sua
oração foi atendida.
Princípios
Quais são os princípios da oração eficaz?
a) Para orarmos com eficácia, devemos louvar e adorar a Deus com sinceridade (Sl 150);
b) Intimamente ligada ao louvor, e de igual importância, vem a ação de graças a Deus (Fp 4.6);
c) A confissão sincera de pecados conhecidos é vital à oração da fé (Tg 5.15);
d) Deus também nos ensina a pedir de acordo com as nossas necessidades, segundo está escrito em
Tiago: deixamos de receber as coisas de que precisamos, ou porque não pedimos, ou porque pedimos
com motivos injustos (Tg 4.2,3; Sl 27.7-12;);
e) Devemos orar de coração pelos outros, especialmente a oração intercessória.
Perguntas:
1. Você estaria disposto a iniciar uma nova vida, onde você começaria a buscar em oração e na
palavra, o direcionamento do Senhor com total clareza? Assim, só tomaria decisões se Deus
respondesse, e enquanto não respondesse você aguardaria?
2. Você sabia que saber esperar é uma atitude de fé? (Salmos 40 todo)
3. Nesse novo relacionamento com o Senhor, terá que aprender o que significa ter confiança e
paciência. Você é ansioso? (1 Pedro 5. 6 ao 9)
Dízimos e ofertas
Banco Santander – Ag. 3071 – c/c 13000243-6 – CNPJ 01.075.135/0001-89

Bíblia diária
2ª feira – Sl. 119:01-24
3ª feira – Sl. 119:25-48
4ª feira – Sl. 119:49-72
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5ª feira – Sl. 119:73-96
6ª feira – Sl. 119:97-120
Sábado – Sl. 119:121-144
Domingo – Sl. 119:145-176
Período atual: Vigésima oitava semana

Missões e o mundo
Igreja Perseguida faz a diferença em meio à crise da COVID-19
Veja como os cristãos perseguidos aproveitam o momento de crise para fazer o bem aos vizinhos

Além de enfrentar a hostilidade por causa da fé em Jesus, os cristãos perseguidos agora precisam se
posicionar contra a COVID-19
A Portas Abertas contou como os cristãos perseguidos estão enfrentando as mudanças em tempos de
COVID-19. (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/a-covid-19-e-os-cristaosperseguidos) Na China, onde surgiu o coronavírus, os cultos passaram a ser on-line e diários. E a
aproximação dos irmãos ficou mais sólida, já que todos tinham mais tempo para se dedicar ao
relacionamento com Deus e uns com os outros. Da Coreia do Norte não há dados oficiais, mas estimase que se a doença chegar até o país numero 1 em hostilidade aos cristãos na Lista Mundial da
Perseguição (LMP) 2020, não haverá condições para socorrer a população.
https://amaivos.org/edicaoespecial03/
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A COVID-19 no continente africano
Na África Subsaariana, o coronavírus já estava
sendo esperado
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaosperseguidos/covid-19-atinge-25-paises-da-africasubsaariana), já que foi constante o contato com
chineses. A região que enfrentava os ataques de
grupos extremistas como o Boko Haram, tinha algo
a mais com que se preocupar. Líderes mundiais,
como o gerente do Programa de Operações de
Emergência da Organização Mundial da Saúde para
a África, Michel Yao, manifestou a preocupação com
o continente por causa da deficiência dos sistemas de saúde. “Será uma grande luta, porque os
serviços de saúde estão bastante sobrecarregados para lidar com doenças em curso, como malária e
sarampo, e o atual surto de Ebola”, disse Yao em entrevista ao The New York Times.
A situação na região foi agravada pela falta de unidades de terapia intensiva em hospitais em regiões
mais distantes das capitais. Porém, uma das medidas para tentar conter a COVID-19 foi a restrição de
locomoção a países de alto risco como Itália, Irã, Coreia do Sul, Espanha, Alemanha, França, Suíça,
Estados Unidos, Reino Unido e China.
Fortalecendo a Igreja Perseguida em tempos de COVID-19
As atividades das Portas Abertas tiveram que ser
adaptadas nos locais onde os governos aplicaram a
quarentena. Na Ásia Central, o evangelista Ilmur*,
que percorria as vilas levando a mensagem do
evangelho, precisou interromper as viagens
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos
-perseguidos/covid-19-prejudica-viagens-deevangelista-na-asia-central). Uma saída encontrada
foi capacitar os cristãos locais para dar o devido
apoio aos que são novos na fé.
Na Colômbia, o abrigo para filhos de cristãos perseguidos também está em isolamento social
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/covid-19-interrompe-trabalhos-daportas-abertas-na-colombia-e-mexico). As aulas passaram a ser via internet e as visitas foram
suspensas até que as autoridades locais autorizem a volta à normalidade. Todo cuidado com as
crianças e adolescentes foi bem-vindo. “Um grande número de pessoas que vive em nosso centro
vem de comunidades indígenas, e isso é algo que os torna vulneráveis à doença porque eles têm um
sistema imunológico fraco e suas defesas são muito baixas”, disse o líder do projeto à Portas Abertas.
A crise também chegou à Síria
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaosperseguidos/em-tempo-de-covid-19-interceda-pelasiria), porém os números informados pelas autoridades
são pequenos. Apesar disso, a preocupação foi grande
no país número 11 na LMP, já que ainda enfrenta os
reveses da guerra em curso há nove anos. Segundo
Elias*, um cristão local que trabalha em uma organização
parceira da Portas Abertas, a imunidade da população é
https://amaivos.org/edicaoespecial03/
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baixa. “Durante anos, muitos sírios não foram capazes de consumir alimentos saudáveis. Os médicos
na Síria veem que muitos são vulneráveis às doenças sazonais por causa disso. Isso inclui o
coronavírus”, refletiu.
Muitas das pessoas que estão na Síria adquiriram doenças por causa dos estresses da guerra, como
diabetes e hipertensão. O cuidado com os idosos é precário, já que o número de profissionais jovens
que foram para outros países é alto. Outro ponto que agrava a situação é a falta de água e de itens de
higiene básica.
A Portas Abertas no Brasil continua trabalhando para engajar mais pessoas na causa da Igreja
Perseguida. Mesmo distantes, os colaboradores do escritório em São Paulo trabalham de casa para
que os cristãos brasileiros e da América Latina continuem a receber informações das ações de Deus
em todo mundo. O secretário-geral Marco Cruz escreveu uma carta
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/carta-da-portas-abertas-a-respeitoda-covid-19) para todos os irmãos e parceiros convidando a todos para manter a esperança viva em
Cristo e o apoio aos cristãos perseguidos em todo o mundo.
Uma das medidas tomadas foi dar acesso ao conteúdo da Revista Portas Abertas de abril
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/a-revista-portas-abertas-estaliberada-gratuitamente) a todos através do site. A campanha da mala direta também estará
disponível em ambiente virtual. Infelizmente, algumas visitas às igrejas foram canceladas e outras
adiadas. Mas a confiança na soberania de Deus em meio à crise da COVID-19 continua inabalada.
Continue conosco nesta caminhada para fortalecer a Igreja Perseguida ao redor do mundo. Temos
transmissão ao vivo (live) toda sexta-feira, às 19h, no nosso canal do Instagram
(https://www.instagram.com/portasabertasbrasil/). Junte-se a nós para orar e ouvir aquilo que Deus
tem para a igreja no Brasil e nos países da Lista Mundial da Perseguição.
Seja #UmComEles! (https://www.portasabertas.org.br/doe/campanhas/um-com-eles)
Apesar da COVID-19 ter mudado a rotina de boa parte do mundo, a perseguição aos cristãos ainda é
real. Nos meses onde há celebrações como Natal e Páscoa, as tensões aumentam. Em 2019, durante as
comemorações da ressureição de Cristo, sete homens-bomba atacaram igrejas e hotéis, matando 259
cristãos e ferindo 500, no Sri Lanka. A Portas Abertas convida você a fazer parte da campanha
#UmComEles, onde os afetados pelos ataques recebem ajuda com as necessidades básicas durante 5
meses. Apoie esta causa! (https://www.portasabertas.org.br/doe/campanhas/um-com-eles)
*Nomes alterados por segurança.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/igrejaperseguida-faz-a-diferenca-em-meio-a-crise-da-covid-19)

Metamorfose
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rm. 12:2.
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A expressão traduzida como “transformai-vos”, em nosso texto, vem da palavra grega metamorphoo,
“mudar, transfigurar, alterar na aparência”. Nossa palavra “metamorfose” é derivada dessa raiz
grega. Uma das definições de metamorfose é “uma mudança acentuada que tem a ver com
desenvolvimento, na forma ou estrutura de um animal (como uma borboleta ou rã), e que ocorre
após o nascimento”.
Minha esposa e eu gostamos de jardinagem, mas a menos que tomemos cuidado, certas criaturas que
passam por metamorfose arruínam aquilo que plantamos. A natureza delas é assim. São chamadas
lagartas. A maioria das pessoas despreza essas criaturas destruidoras e rastejantes. Mas quando uma
lagarta passa pela metamorfose, sua natureza se altera e ela emerge da crisálida como uma linda
borboleta.
Nos primeiros séculos da era cristã, a borboleta era usada como símbolo da ressurreição. A idéia era a
seguinte: assim como a natureza da lagarta se transforma pelo processo da metamorfose, assim
também aqueles que morrem em Cristo serão transformados de mortais para imortais pela
ressurreição na Segunda Vinda (I Co. 15:51-53).
Há um clube exclusivo na América, chamado Clube Lagarta; admite somente pessoas que tenham
sobrevivido à queda de um avião, sem pára-quedas, e que tenham vivido para contar a história. Seus
membros crêem que receberam uma segunda oportunidade para viver; e não é surpreendente que a
lagarta seja o símbolo de sua “nova vida”.
A Bíblia ensina que o povo de Deus passará por uma metamorfose por ocasião da Segunda Vinda. Se
quisermos experimentar essa mudança, precisamos primeiro experimentar a metamorfose da
conversão – a transformação que ocorre quando o Espírito Santo entra em nossa vida e nos torna
novas criaturas em Cristo. Em ambos os casos, é o poder de Deus que entra em ação. Alguns chamam
essa energia transformadora de “o poder da ressurreição” (ver Fp. 3:10).
Todos nós precisamos desse poder hoje!

Feliz aniversário
01/abr Israel Moura
03/abr Israel Basílio
04/abr Cristiane Cardoso
06/abr José Roberto Ramos
12/abr Ricardo Henrique Alves
13/abr Karoline Pires
16/abr Lorrana de Oliveira
17/abr Renata Oliveira
17/abr Daniela Antunes
https://amaivos.org/edicaoespecial03/
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19/abr Douglas Felizardo
24/abr Walmir Moreira
25/abr Amanda Xavier da Silva
26/abr Carla Pinheiro Lobo
26/abr Elizete Aparecida
28/abr Aline Moreira
29/abr Ademilton Cruz
›
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BOLETIM INFORMATIVO
Palavra Pastoral
Como devemos orar? (leia os textos)
Jesus acentua a sinceridade do nosso coração, pois não somos atendidos na oração simplesmente pelo
nosso falar de modo vazio (Mt 6.7). Podemos orar em silêncio (1Sm 1.13) ou em voz alta (Ne 9.4; Ez
11.13).
Também podemos orar com nossas próprias palavras, ou usando diretamente as palavras das
Escrituras. Podemos ainda orar de forma racional, ou podemos orar através do Espírito (em línguas,
1Co 14.14-18). Podemos até mesmo orar através de gemidos, ou sem usar qualquer palavra humana
(Rm 8.26), sabendo que o Espírito levará a Deus esses pedidos inexprimíveis. Ainda outro método de
orar é cantar ao Senhor (Cl 3.16).
A oração profunda ao Senhor será, às vezes, acompanhada de jejum (Mt 6.16). Na Bíblia, jejuar
refere-se à abstenção de alimentos por motivos espirituais.
Embora o jejum apareça frequentemente vinculado à oração, ele por si só deve ser considerado uma
prática de proveito espiritual. Na realidade, o jejum bíblico pode ser chamado de oração sem
palavras. Há três formas principais de jejum, vistas na Bíblia: Jejum normal, com a abstenção de todos
os alimentos, sólidos ou líquidos, mas não de água; jejum absoluto, que é a abstenção tanto de
https://amaivos.org/edicaoespecial04/

1/6

25/10/2022 14:12

BOLETIM INFORMATIVO | Amai-vos

alimentos como de água (Et 4.16; At 9.9) – Normalmente este tipo de jejum não deve ir além de três
dias, pois a partir daí o organismo se desidrata, o que é muito nocivo à saúde. Moisés e Elias fizeram
jejum absoluto por 40 dias, mas sob condições sobrenaturais (Dt 9.9,18; &Eci rc;x 34. 28; 1 Rs 19.8); e o
jejum parcial, que é uma restrição alimentar, e não uma abstenção total dos alimentos (Dn 10.3).
O próprio Cristo praticava a disciplina do jejum e ensinava que esta prática devia fazer parte da vida
consagrada do cristão, além de ser um ato de preparação para a sua volta. A Igreja do NT praticava o
jejum (At 13.2,3).
Propósitos do jejum com oração:
a) Um ato para Deus, visando honrá-lo (Zc 7.5; Lc 2.37; At 13.2);
b) O crente humilhar-se diante de Deus (Sl 69.10; Ed 8.21; Is 58.3), para receber mais graça (1 Pe 5.5) e
desfrutar da presença íntima de Deus (Is 57.15);
c) Expressar pesar por causa de pecados cometidos e fracassos pessoais (1 Sm 7.6; Ne 9.1,2);
d) Pesar por causa dos pecados da Igreja, da nação e do mundo (1 Sm 7.6, Ne 9.1,2);
e) Buscar graça divina para novas tarefas e reafirmar nossa consagração a Deus;
f) Como um meio de buscar a Deus, aproximar-nos Dele e prevalecer em oração contra as forças
espirituais do mal que lutam contra nós; também como um meio de libertar almas da escravidão do
mal (Is 58.6-9; Mt 17.14-21);
g) Demonstrar arrependimento e assim preparar o caminho para Deus mudar seus propósitos
declarados de julgamento (Jn 3.5,10; 1 Rs 21.27-29; 2 Sm 12.16,22; Jl 2.12-14 );
h) Obter revelação, sabedoria e entendimento no tocante à vontade de Deus (Dn 9.3,21,22; Is 58.6,11;
At 13.2,3);
i) Abrir caminho para o derramamento do Espírito e para a volta de Cristo à Terra para buscar o seu
povo.
Perguntas:
1. Um caminho fantástico para uma família ter sucesso é orar e jejuar juntos. Que tal entrar neste
propósito? Faça um caderno de oração com as necessidades de todos dentro de casa e uma vez por
semana todos deverão jejuar pela necessidade daquele que for escolhido, todos no mesmo propósito.
2. Você tem colocado a sua alma em suas orações, ou são meras repetições? (Mateus 6. 5 a 8).
3. O tempo do teu jejum é acompanhado de oração e louvores ou de um bom tempo se distraindo?

Dízimos e ofertas
Banco Santander – Ag. 3071 – c/c 13000243-6 – CNPJ 01.075.135/0001-89
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Bíblia diária
2ª feira – Sl. 120, 121, 122, 123
3ª feira – Sl. 124, 125, 126, 27
4ª feira – Sl. 128, 129, 130, 131
5ª feira – Sl. 132, 133, 134, 135
6ª feira – Sl. 136, 137, 138, 139
Sábado – Sl. 140, 141, 142, 143, 144
Domingo – Sl. 145, 146, 147, 148, 149, 150
Período atual: Vigésima nona semana

Missões e o mundo
Encontrando Deus em meio ao luto – Como o ataque de Páscoa no Sri
Lanka, em 2019, levou o marido de uma das vítimas na Igreja Sião à fé em
Jesus
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Prashanth perdeu a esposa, Girija, no ataque no domingo de Páscoa à Igreja Sião, no Sri Lanka, em
2019
Quando Girija foi morta no ataque de Páscoa (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaosperseguidos/atentados-de-pascoa-no-sri-lanka-completam-seis-meses) na Igreja Sião no Sri Lanka
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/sri%20lanka), em 2019, poderia ter
sido o fim da fé na família. Apesar dos constantes convites, o marido nunca foi à igreja com ela, e os
filhos poderiam ter virado as costas para Deus, o culpando pela morte da mãe. Mas Deus tinha outros
planos e dessa forma Girija deixou um legado de amor pelo Senhor. O colaborador de campo,
Liyoni*, compartilha sobre a recente visita à família.
A caminhada de Girija com Deus começou com um milagre. Ela foi diagnosticada com um tumor no
abdômen e precisou ir ao médico diversas vezes. Porém, o tratamento não estava fazendo efeito.
Durante esse tempo, ela encontrou uma amiga que a convidou para ir à igreja. Lá, os cristãos
impuseram as mãos sobre ela e oraram. Depois de muitos dias de oração, o tumor não foi mais
encontrado e ela estava completamente curada.
Nos três anos seguintes, um amor profundo por Cristo cresceu em Girija. Ela experimentou o poder e
bondade dele, e isso a fez ir para a igreja toda semana. Com o passar dos meses, Girija viu como Deus
trabalhou em sua família. Os filhos começaram a acompanhá-la aos cultos e, todas as noites, às 23h,
ela se sentava com a Bíblia e lia para a família. Mas o marido, Prashanth, não frequentava a igreja
porque não podia faltar ao trabalho. Ele é analfabeto e trabalhava com trabalhos diários. Ainda assim,
Girija orava fervorosamente para que o marido também pudesse experimentar o Cristo que ela tinha.
“Venha para a igreja conosco”, ela implorava, mas ele nunca foi.
O dia do ataque – Prashanth recentemente falou sobre a noite antes da esposa morrer. “No sábado
antes da Páscoa, foi o aniversário do nosso filho mais novo. Girija estava dançando naquele dia e ela
não era alguém que geralmente dançava. Eu perguntei por que ela estava dançando e a resposta foi:
‘Porque vou morrer’. Eu disse a ela para não falar coisas sombrias enquanto celebrávamos. Mas
talvez ela soubesse que aquelas eram suas horas finais.”
No domingo de Páscoa, dia 21 de abril de 2019, Girija mais uma vez pediu a Prashanth para ir à igreja
com ela. E ele deu a resposta de sempre: “Você vai. Eu vou um dia”. Girija estava dentro da Igreja
Sião com o filho de três anos no colo quando o homem-bomba conduziu o ataque. A explosão fez o
prédio desabar, atirando estilhaços afiados que voaram e começaram o fogo. Em meio ao caos e
pânico, a filha de 12 anos de Girija, Dukashini, a encontrou, caída no chão, com o irmão menor por
perto, chorando. “Eu arrastei minha mãe e a encostei na parede. Achei que ela tivesse desmaiado,
então joguei água no rosto dela, mas ela não acordou”, lembra.
Sem voltar para casa – Na semana seguinte, Girija ficou na UTI. Ela foi severamente ferida e os rins
danificados. Três dias depois, Prashanth foi informado que a esposa também teve uma lesão cerebral.
Ele ficou preocupado com os filhos. Quem tomaria conta deles? Tranquilizou-se com o pensamento
de que a esposa se recuperaria e em breve voltaria para casa. Até lá, sua mãe cuidaria das crianças.
“Ela não podia falar, mas movia as mãos, então acreditei que se recuperaria.”
Mas ela não se recuperou. Girija morreu em 29 de abril de 2019. Quando Girija foi para o Senhor, a
realidade finalmente chegou a Prashanth: a esposa nunca mais voltaria para casa. (Essa história
continua)
Um Com Eles (https://www.portasabertas.org.br/doe/campanhas/um-com-eles) – Para sermos
efetivamente #UmComEles, neste mês convidamos você a promover um grande impacto e ajudar
aqueles que seguem a Jesus custe o que custar ao doar para projetos de ajuda emergencial da Portas
Abertas (https://www.portasabertas.org.br/) no Sri Lanka. O ataque ocorrido no domingo de Páscoa
de 2019 foi considerado o maior e mais violento dos últimos tempos. Apesar disso, a pressão e
https://amaivos.org/edicaoespecial04/
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trauma influenciaram de forma positiva a maneira de viver dos sobreviventes e familiares das
vítimas. Eles perceberam que, mesmo em meio à tragédia, o Senhor continua fiel e no controle de
todas as coisas. Sua doação (https://www.portasabertas.org.br/doe/campanhas/um-com-eles) pode
fazer ainda mais diferença na vida dos cristãos vítimas de ataques durante a Páscoa.
*Nome alterado por segurança.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/encontrandodeus-em-meio-ao-luto)

Que Deus Seja Seu Ouro
Se deixar de lado seu amor pelo dinheiro e jogar fora seu ouro fino ganho desonestamente, então o
próprio Deus, o Todo-poderoso, será a sua riqueza, o seu ouro e a sua prata. Jó 22:24 e 25.
O Estado de Idaho é popularmente conhecido como o “Estado-Gema” por causa de seus ricos
depósitos minerais. Em 1860, o capitão E. D. Pierce descobriu ouro no ribeiro Orofino. A notícia da
rica descoberta desencadeou uma corrida do ouro para a região, que na época fazia parte do
Território do Oregon. Dois anos mais tarde, descobriu-se mais ouro na área que agora se chama Vale
do Tesouro.
Subsequentemente, uma forma curiosa de extrair ouro foi usada com sucesso ao longo do rio Snake.
Sabia-se por muito tempo que grandes quantidades de partículas de ouro desciam pelos rios e
ribeiros, vindas de montanhas que produziam o minério, e eram depositadas no cascalho e no leito de
várias correntes d’água no Estado. Um homem empreendedor ligou uns tubos de sucção, acionados
por máquinas a vapor, a barcas que atravessavam para lá e para cá essas correntes. Os tubos
puxavam cascalho e areia para o convés. O material então corria por uma calha, e o cascalho aurífero
era recolhido sobre mesas cobertas com bacias de cobre. Ali o precioso minério era amalgamado com
mercúrio e posteriormente recuperado. As pedras brutas e cascalhos maiores eram jogados de volta
para o rio.
Os homens têm percorrido distâncias extraordinárias para conseguir ouro, sacrificando por vezes a
própria vida nessa busca. O ouro, ou aquilo que ele representa – riqueza material – exerce um tipo de
fascínio hipnótico sobre muitas mentes, levando-as a agir de modo irracional. Dois jovens estavam
ocupados na prospecção perto de Placerville. Eram irmãos carnais e sempre se haviam dado bem,
mas um dia ambos viram uma pepita de ouro ao mesmo tempo. Os dois correram para pegá-la.
Ocorreu uma luta corporal e acabaram matando-se um ao outro.
Não vale a pena perder a vida por nenhum bem deste mundo – ainda mais a vida eterna. Se as
riquezas materiais estiverem exercendo uma fascinação desordenada sobre você, atente para o
conselho de Elifaz: jogue-as entre as pedras dos ribeiros e permita que Deus seja o seu ouro.

Dízimos e ofertas
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BOLETIM INFORMATIVO
Palavra Pastoral
Como devemos orar? (continuação)
Qual a posição apropriada, do corpo, na oração?
A Bíblia menciona pessoas orando – Leia todos os textos:
Em pé (8.22; Ne 9.4,5), sentadas (1Cr 17.16; Lc 10.13), ajoelhadas (Ed. 9.5; Dn 6.10; At 20.36), acamadas
(Sl 63.6), curvadas até o chão (Êx 34.8; Sl95.6), prostradas no chão (2Sm 12.16; Mt 26.39) e de mãos
levantadas aos céus (Sl 28.2; Is 1.15; 1Tm 2.8).
Oração e intercessão
Pode-se definir a intercessão como a oração contrita e reverente, com fé e perseverança, mediante a
qual o crente suplica a Deus em favor de outra pessoa, ou pessoas, que extremamente necessitem da
intervenção divina. A oração de Daniel no cap. 9 é uma oração intercessora, pois ele ora
contritamente em favor da restauração de Jerusalém e de todo o povo de Israel. Mas hoje, devemos
orar por nossa nação, pois o Brasil está sofrendo um forte ataque do inferno; portanto, é hora da
igreja se levantar e interceder. Em nossas casas, devemos incluir nossos filhos nessa grande fase de
avivamento, pois estamos na terceira onda de avivamento, e muito próximos do fim!
https://amaivos.org/edicaoespecial05/
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A Bíblia nos fala da intercessão de Cristo e do Espírito Santo, e de numerosos santos – homens e
mulheres do antigo e do novo conserto.
Jesus como intercessor.
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 (ler Lc 22.32), como pelo grupo todo (Jo 17.6-26). Orou até por seus
inimigos, quando pendurado na cruz (Lc 23.34).
Um aspecto permanente do ministério atual de Cristo é o de interceder pelos crentes diante do trono
de Deus (Rm 8.34; Hb 7.25; 9.24). João refere-se a Jesus como “um Advogado para com o Pai” (1Jo
2.1). Vemos aqui que o cristão nascido de novo ainda pode pecar. Vemos também que o cristão não
tem de pecar, pelo contrário, ele não deve viver pecando (Rm 6.15 nota; 1 Ts 2.10 ). Para aqueles que
caem no mesmo pecado, o remédio é confessar e abandonar essa falta. A garantia do perdão está no
sangue de Jesus Cristo e no seu ministério celestial, como nosso advogado. “Advogado” significa,
nesse contexto, que Jesus intercede diante de Deus em nosso favor, considerando a sua morte
expiatória, o nosso arre pendimen to do pecado e a nossa fé Nele.
A intercessão de Cristo é essencial à nossa salvação (cf. Is 53.12). Sem a sua graça, misericórdia e
ajuda, que recebemos mediante a sua intercessão, nós nos desviaríamos de Deus e voltaríamos à
escravidão do pecado. Continua…
Perguntas:
1. Como você ora (em qual posição prefere orar)? ( 1 Tess. 5, 17)
2. Pelo quê você tem orado?
3. Você crê que Jesus está o tempo todo intercedendo por você?

Dízimos e ofertas
Banco Santander – Ag. 3071 – c/c 13000243-6 – CNPJ 01.075.135/0001-89

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

Missões e o mundo

Cristãos são mortos por milícia islâmica no Sudão
Duas crianças também foram sequestradas pelos militantes Missiriya

Cristãos se opuseram à decisão de governantes de entregar a região de Abyei aos missiriya
Na manhã do dia 13 de abril, a milícia muçulmana Missiriya atacou a vila de Mabook, no Sudão
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/sudao). O local fica em uma
disputada fronteira ao sul do país a 25 km da cidade de Abyei. Durante o incidente, quatro cristãos
foram mortos e duas crianças sequestradas. Além de queimarem uma igreja, os extremistas atearam
fogo em 50 cabanas e 8 abrigos. Os demais moradores da aldeia foram espalhados pelo território e
perambulam em busca de alimentos e um local seguro para ficar.
https://amaivos.org/edicaoespecial05/
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A região de Abyei é rica em petróleo e isso é motivo para que o Sudão e o Sudão do Sul disputem
essa área. Em 2005, um tratado de paz foi feito entre os dois países, mas não houve acordo sobre o
território, por isso ele ainda é controlado pela Organização das Nações Unidas (ONU). O local
também serve como pastagem para o gado do povo semi-nômade missirya durante seis meses.
O ex-presidente sudanês, Omar al-Bashir, tentou reconhecer os missirya como residentes da área,
porém os cristãos que já habitavam a região resistiram à decisão com o argumento de que os
criadores de gado ficavam apenas seis meses no território. A perseguição aos seguidores de Jesus no
Sudão colocou o país em 7º lugar na Lista Mundial da Perseguição 2020
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-da-lista). Além disso, a nação preocupa as
autoridades internacionais durante a crise da COVID-19, já que não há infraestrutura para atender as
demandas resultantes de uma pandemia.
Pedidos de oração
Interceda para que Deus console os corações daqueles que perderam entes queridos no ataque.
Ore pela provisão de Deus na vida daqueles que estão sem casa e agora perambulam pelo país em
busca de segurança e alimento.
Peça que as autoridades tenham sabedoria divina para agir de maneira efetiva contra os ataques
extremistas e a presença da COVID-19.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cristaos-saomortos-por-milicia-islamica-no-sudao)

Bondade para com estranhos
Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural será entre vós o
estrangeiro que peregrina convosco; amá-lo-eis como a vós mesmos. Lv. 19:33.
Era domingo à noite, 29 de dezembro de 1946. A primeira edição do jornal Miami Herald havia
acabado de ir para a impressão. Timothy Sullivan, redator, preparava-se para ir para casa e ter uma
bem-merecida noite de descanso, quando seu telefone tocou e uma voz de mulher começou a
implorar:
– Por favor, me ajude! Meu marido está tendo uma hemorragia e vai morrer!
O moribundo era Rudy Kovarik, do Estado de Michigan. Ele e sua esposa estavam de férias na
Flórida, quando a úlcera do estômago dele começou a sangrar e ele foi levado às pressas para o
Hospital Biscayne. Uma úlcera sangrando não é necessariamente uma ameaça à vida. A situação, no
entanto, era crítica porque o tipo de sangue de Kovarik era raro, AB com RH negativo, e não estava
sendo encontrado em toda a região. A menos que um doador com aquele tipo de sangue fosse
localizado em pouco tempo, os médicos temiam que Kovarik não amanhecesse vivo.
O que poderia fazer um redator de jornal? Um homem estava morrendo. Sullivan teve uma ideia.
Telefonou para a emissora de rádio WCBS, alguns quarteirões adiante, e pediu para falar com o
locutor Walter Winchell, que devia ir ao ar dentro de minutos com o noticiário. Relutantemente, o
https://amaivos.org/edicaoespecial05/
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telefonista permitiu que Sullivan falasse com Winchell. Dentro de poucos minutos, Winchell irradiou
a notícia acerca de Kovarik, dando o nome do paciente e os números do telefone do hospital, do posto
policial e do escritório do redator do Miami Herald.
Dentro de minutos, esses telefones ficaram congestionados com ligações vindas de todo o país,
oferecendo doações de sangue. Um dos oferecimentos veio de um soldado que estava de licença,
hospedado num hotel a uns dois quarteirões do hospital. Dentro de minutos, o sangue transportador
de vida fluía para dentro das veias do debilitado paciente. A vida de Kovarik foi salva. Algumas
semanas mais tarde, Sullivan obteve a recompensa quando o agora restabelecido Kovarik entrou em
seu escritório para expressar-lhe gratidão, não mais como um estranho, mas como amigo.
Às vezes somos recompensados nesta vida por demonstrar bondade, mas não contemos com isso.
Sejamos bondosos para com os outros, não porque pode aparecer alguma recompensa, mas porque o
amor de Cristo nos constrange a fazer o bem.

Dízimos e ofertas
Banco Santander – Ag. 3071 – c/c 13000243-6 – CNPJ 01.075.135/0001-89
›
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A intercessão do Espírito Santo
E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir
como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os
corações sabe qual é a intenção do Espírito; e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Rm. 8: 26 e 27
O Espírito Santo também está empenhado na intercessão. Paulo declara: “não sabemos o que
havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis”. O Espírito Santo, através do espírito do fiel, intercede “segundo Deus”. Portanto,
Cristo intercede pelo crente no céu, e o Espírito intercede dentro do crente, na Terra.
No tocante à atividade do Espírito Santo em ajudar o crente a orar, três observações são importantes:
O filho de Deus tem dois intercessores divinos. Cristo intercede no céu pelo crente, perante a face do
Pai (Hb 7.25 e 1 Jo 2.1), e o Espírito Santo intercede no íntimo do crente, na Terra.
“Com gemidos”, provavelmente, indica que o Espírito intercede juntamente com os gemidos dos
fiéis. Esses gemidos têm lugar no coração de Deus.
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Os desejos e anseios espirituais dos fiéis têm sua origem no Espírito Santo, que habita em nosso
coração. O próprio Espírito suspira, geme e sofre dentro de nós, ansiando pelo dia final da redenção.
Ele apela ao Pai em favor das nossas necessidades “segundo [a vontade de] Deus”.
Obs.: Quando o texto diz segundo Deus, significa que o Senhor faz tudo segundo a Sua vontade, que
é boa, perfeita e agradável. Pois o Senhor ouve as orações, porém pessoas que conservam uma vida
de intimidade com o Pai, estarão orando sempre e buscando o que agrada ao Senhor e não o que
satisfaz aos seus caprichos. Por isso, muitos oram num momento de desespero e não obtém respostas,
porque oram cheios de ansiedade, e sua motivação não é agradar a Deus, mas a si próprio.
Veja o que Jesus ensinou aos seus discípulos na oração do Pai nosso: Mt.6.10 Venha o teu Reino. Seja
feita a tua vontade, tanto na Terra como no céu.
Observe que, se o senhor satisfizesse o desejo do coração dos homens, o mundo sucumbiria, mas o
Senhor ouve e realiza as orações das pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo e são
obedientes à sua voz, pois esses são verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo.
Perguntas:
1. Você tem desejos e planos que satisfazem ao Senhor? (Salmos 37, 4 ao 6)
2. Você sabe a diferença entre a sua vontade e a vontade de Deus? (Tiago 4, 2 e 3; Romanos 12, 2)
3. Que tal começar a buscar uma vida que esteja no centro da vontade de Deus? (Tiago 4, 8 ao 12)

Bíblia diária
2ª feira – Pv. 22, 23, 24
3ª feira – Pv. 25, 26, 27
4ª feira – Pv. 28, 29, 30, 31
5ª feira – Ec. 01, 02, 03
6ª feira – Ec. 04, 05, 06
Sábado – Ec. 07, 08, 09
Domingo – Ec. 10, 11, 12
Período atual: Trigésima primeira semana

Missões e o mundo
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“Eu perdoei a família Kim”, diz cristão nortecoreano – Diante das incertezas no país,
refugiados oram pelos líderes e pela segurança
da Igreja Perseguida

Os cristãos que deixam a Coreia do Norte convivem com as lembranças das
perseguições que enfrentaram no país comunista
O mundo está atento às notícias sobre o estado de saúde do atual líder da Coreia do Norte
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/coreia-do-norte). Apesar da
dificuldade em obter informações do país número um na Lista Mundial da Perseguição 2020, a Portas
Abertas comentou o assunto (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/ondeesta-o-ditador-da-coreia-do-norte) que tem deixado irmãos e irmãs de diferentes nacionalidades
preocupados com a igreja no território. É difícil dizer o que realmente está acontecendo, já que o
sistema comunista não permite a liberdade de imprensa. Porém, uma análise da semelhança com
casos anteriores mostra a liderança do país em silêncio, coisa que nunca aconteceu quando as
especulações estavam erradas.
Os cristãos norte-coreanos que estão refugiados em países como China e Coreia do Sul estão orando
pela atual situação do país comunista. Não há facilidade em ter informações, já que as restrições
aumentaram devido à presença da COVID-19 no território. Muitos que conseguiram fugir da Coreia
https://amaivos.org/edicaoespecial06/
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do Norte ainda convivem com um ressentimento em relação aos líderes atuais. Timothy* é um
seguidor de Jesus que vive em outra nação; ele reconhece que o assunto é difícil, mas garante que já
perdoou os perseguidores. “Eu perdoei a família Kim. Mas a dor e o sofrimento que passei no
passado permanecem na minha memória”, explica.
Os refugiados norte-coreanos oram pela segurança das famílias cristãs e das igrejas subterrâneas,
pelo fim da propagação da COVID-19 e para que exista um alívio em relação à perseguição aos
cristãos locais. Mas o pedido mais importante para eles é que Cristo seja anunciado por toda a Coreia
do Norte. “Com toda essa incerteza, estou clamando ao Senhor e à misericórdia dele pelos 25
milhões de norte-coreanos. Também estou orando pela liderança do país, para que se renda diante de
Deus”, revela o cristão.
Segundo Timothy, um cristão perseguido carrega grandes traumas e precisa lutar sempre contra as
lembranças do sofrimento. “O reflexo das notícias sobre a brutalidade de repatriação, execução,
opressão, prisão e fome na Coreia do Norte geralmente causa a frustração e a raiva nos fugitivos
norte-coreanos. É uma reação emocional. E eu entendo completamente esse sentimento”, revela.
Porém, ele enfatiza que essas más experiências podem seguir o refugiado até mesmo quando ele
estiver vivendo outra realidade em um país democrático. A resposta para isso é depositar todo o
trauma aos pés de Cristo e deixar que ele cure as feridas.
O cristão acredita que o país necessita de reconciliação com Deus, e como consequência terá paz,
estabilidade e sabedoria nas tomadas das decisões. Assim, o restante ficará sob a responsabilidade do
Senhor. “Provavelmente haverá mais prosperidade, democracia, segurança econômica e liberdade de
fé em um futuro livre na Coreia do Norte, ‘pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o
realizar, de acordo com a boa vontade dele’”, finaliza Timothy citando o versículo de Filipenses 2.13.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/eu-perdoei-afamilia-kim-diz-cristao-norte-coreano)

Como conquistar o respeito
Ninguém despreze a tua mocidade; pelo contrário, torna-te padrão na palavra, no procedimento, no
amor, na fé, na pureza. 1 Tm. 4:12.
Muitos adultos acham difícil suportar o desprezo e o desdém de outros adultos, mas para um
adolescente é duas vezes mais difícil suportar o desprezo e o desdém de seus companheiros da
mesma idade.
Um dia, quando Leo Buscaglia estava saindo da escola, uma gangue de arruaceiros o cercou e
começou a crivá-lo de apelidos por causa de sua ascendência italiana. Humilhado e aos prantos,
rompeu o círculo de seus atormentadores e correu para casa. Lá, trancou-se no banheiro e chorou
amargamente.
Seu pai o ouviu chorando e perguntou qual era o problema. Quando Leo contou o que havia
acontecido, esperou que seu pai tomasse imediatas providências – ou que batesse nos desordeiros ou
pelo menos reclamasse com os pais deles, exigindo que fossem castigados. Seu pai não fez nem uma
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coisa, nem outra. Em vez disso, começou a mencionar algumas coisas acerca dos italianos, das quais
Leo podia orgulhar-se.
Mas isso não acalmou o garoto.
– Eu não gosto de ser diferente! – protestou ele. – Quero ser como todos os outros.
– Como todos os outros? Você quer dizer que gostaria de ser como aqueles garotos que o insultaram?
– perguntou o pai, articulando bem as palavras.
– Não! – rosnou Leo em resposta.
– Então tenha orgulho daquilo que você é – aconselhou o pai. – Afinal de contas, todo o mundo é
diferente de todas as demais pessoas.
Mas o conselho de Paulo ao jovem Timóteo foi além do conselho que o pai de Leo deu a seu filho.
Sendo um modelo de cristão, podemos conquistar o respeito alheio.
›
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A intercessão do povo de Deus
A Bíblia refere-se constantemente às orações intercessoras da Igreja e registra numerosos exemplos de
orações notáveis e poderosas.
No AT, os líderes do povo de Deus, tais como os reis (1Cr 21.17; 2Cr 6.14-42), profetas (1Rs 18.41-45;
Dn 9) e sacerdotes (Ed 9.5-15; Jl 1.13; 2.17,18), deviam ser exemplos na oração intercessora em prol da
nação. Exemplos marcantes de intercessão no AT, são as orações de Abraão em favor de Ismael (Gn
17.18) e de Sodoma e Gomorra (Gn 18.23-32), as orações de Davi em favor dos seus filhos (2Sm 12.16;
1Cr 29.19), e as de Jó, também em favor dos filhos (Jó 1.5).
Na vida de Moisés, temos o exemplo supremo no AT, quanto ao poder da oração intercessora. Em
várias ocasiões ele orou intensamente para Deus alterar a sua vontade, mesmo depois de o Senhor
declarar-lhe aquilo que Ele já resolvera executar.
Por exemplo, quando os israelitas se rebelaram e se recusaram a entrar em Canaã, Deus falou a
Moisés que iria destruí-los e fazer de Moisés uma nação maior (Nm 14.1-12). Moisés, então, levou o
assunto ao Senhor em oração e implorou a favor dos israelitas (Nm 14.13-19); no fim da sua oração,
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Deus lhe disse: “Conforme a tua palavra, lhes perdoei” (Nm 14.20; ver também Êx 32.11-14; Nm 11.2).
Outros poderosos intercessores do AT são: Elias (1Rs 18.21-26; Tg 5.16-18), Daniel (Dn 9.2-23) e
Neemias (Ne 1.3-11).
O NT apresenta, ainda, outros exemplos de orações intercessoras. Os evangelhos registram também
como os pais e outras pessoas intercediam com Jesus em favor dos seus entes queridos.
Os pais rogavam a Jesus para que curasse seus filhos doentes (Mc 5.22-43; Jo 4.47-53); um grupo de
mães pediu que Jesus abençoasse seus filhos (Mc 10.13); e a mãe de Tiago e João intercedeu diante de
Jesus em favor deles (Mt 20.20,21). Mas certo homem de posição implorou, pedindo a cura de seu
servo (Mt 8.6-13),
A Igreja do NT intercedia constantemente pelos fiéis. Por exemplo, a Igreja de Jerusalém reuniu-se a
fim de orar pela libertação de Pedro da prisão (At 12.5, 12). A igreja de Antioquia 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).
O apóstolo Paulo, quanto à intercessão, merece menção especial. Vez por outra fala das suas orações
intercessoras (Ef 1.16-18; 3.14-19; 1Ts 3.11-13). Em muitas das suas epístolas, discorre a respeito das
suas próprias orações em favor de várias Igrejas e indivíduos (Rm 1.9,10; 2Co 13.7). Ao mesmo
tempo, também pede as orações das Igrejas por ele, pois sabe que somente através dessas orações é
que o seu ministério terá plena eficácia (Rm 15.30-32; 2Co 1.11).
Perguntas:
1. Você pensa, age e se programa como intercessor? (1 Pedro 3:12)
2. Você tem se colocado na brecha da sua família, sua Igreja e sua nação? (Apocalipse 5:8)
3. No mundo espiritual, você faz a diferença? (Tiago 5:16)

Bíblia diária
2ª feira – Ct. 01, 02, 03
3ª feira – Ct. 04, 05, 06
4ª feira – Ct. 07, 08
5ª feira – Is. 01, 02, 03
6ª feira – Is. 04, 05, 06
Sábado – Is. 07, 08, 09
Domingo – Is. 10, 11, 12
Período atual: Trigésima segunda semana
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Missões e o mundo

Casas de cristãos são incendiadas na Índia – O
conflito começou a partir de uma disputa por
terras no estado de Manipur

Casas e igrejas em vilarejo cristão foram destruídas pelo fogo na Índia
Duas vilas no estado de Manipur, Índia, foram atingidas por uma disputa de terras no dia 17 de
março. O saldo dos conflitos foi mais de 150 casas, uma escola e 10 veículos incendiados na aldeia de
Chassad. O governo local providenciou uma ajuda às famílias que estão sem moradia e alimentação,
mas os esforços não são suficientes para suprir as necessidades das pessoas de maioria cristã.
O conflito é resultado de uma disputa de terras entre as vilas de Sampui e Chassad. Os moradores do
segundo vilarejo praticavam cultivo nas terras do primeiro. Apesar de avisos e ameaças, o trabalho
continuou. Então, após um incêndio do cultivo, os moradores de Sampui foram considerados
responsáveis pelo incidente e tiveram o novo posto de petróleo em construção também destruído
pelas chamas.
A situação foi agravada quando a estrada entre as cidades de Ukhrul e a vila de Kamjung ficou
bloqueada. Os moradores do vilarejo tentaram impedir a ação e foram agredidos, alguns precisaram
ser levados ao hospital local. Após os confrontos, quase toda a vila de Chassad foi incendiada. De
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acordo com os moradores, as autoridades policiais das vilas envolvidas não tomaram atitudes para
interromper a onda de violência. Chassad, que foi mais afetada pelo fogo, não possui uma delegacia.
Pedidos de oração
Interceda para que a paz de Deus esteja no coração de todos os cristãos dessas vilas. Que eles
sejam pacificadores e sejam supridos nas necessidades de abrigo e alimento.
Clame para que as autoridades responsáveis tomem posição e tenham discernimento para aplicar
medidas que diminuam a onda de violência.
Ore pelas pessoas que estão no hospital, que elas tenham a saúde restabelecida, assim como a
mente e o coração também.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/casas-decristaos-sao-incendiadas-na-india)

Resgatar os que Perecem
Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até à alma. … Estou nas profundezas das águas, e a corrente me
submerge. Estou cansado de clamar. Sl. 69:1-3.
Nunca me esquecerei do dia 13 de janeiro de 1982. Naquela época, nossa família morava em
Beltsville, Estado de Maryland. Já fazia horas que estava nevando, quando ligamos a televisão para
saber a previsão do tempo para a região de Washington. De repente, a previsão meteorológica foi
interrompida pela assustadora notícia de que um avião de passageiros da Air Florida havia caído no
rio Potomac, logo após a decolagem do Aeroporto Nacional de Washington. Não chegamos a ver o
que aconteceu depois, mas ficamos sabendo mais tarde.
Larry Skutnick, um homem de 28 anos de idade, observava as pessoas que num helicóptero tentavam
resgatar a aeromoça Prescilla Tirado, que se debatia na água, em perigo de afogar-se. Por duas vezes
ela deixara escapar a corda que lhe haviam lançado. Vendo que as forças dela estavam no fim,
Skutnick tirou sua jaqueta e as botas, saltou para dentro da água gelada e nadou quase trinta metros
até alcançá-la e arrastá-la para um lugar seguro.
Após o resgate, a mídia perguntou a Skutnick o que o havia motivado a arriscar a própria vida para
salvar aquela moça. Skutnick respondeu modestamente: “Poderia ser qualquer um. Simplesmente
aconteceu que eu estava lá. Já estava lá por um bom tempo, mas ninguém entrava na água. Isso é algo
que nunca pensei em fazer, mas ao olhar para trás, acho que o fiz justamente por não ter pensado.
Alguém precisava entrar na água, e aconteceu que fui eu.”
O salmista, debatendo-se no mar da vida, sentiu a coragem falhar e clamou a Deus por socorro.
Aquele que observa a queda de um pardal, ouviu o clamor. Ele é tocado por nossas tristezas, e até
mesmo a expressão delas Lhe comove o grande coração de infinito amor. Não há em nossa vida
nenhum capítulo demasiado obscuro para que o possa ler; perplexidade alguma por demais
intrincada para que a possa resolver. Não é nenhuma surpresa, portanto, que Davi tenha concluído o
salmo com uma nota triunfante. “Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-Lo-ei com ações de
graça.”
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A que Deus maravilhoso servimos! Com frequência, Ele salva pecadores em perigo de vida, usandonos como instrumento para Lhe cumprir os propósitos.

Feliz aniversário
23/mai – Thiago Marinho
24/mai – Ana Roseli Siqueira
31/mai – Paulo Pereira
›
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BOLETIM INFORMATIVO
Palavra Pastoral
Orar é se Render a Deus
“Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua
vontade, ele nos ouve” (1 João 5:14)
Nada está fora do alcance da oração, a não ser aquilo que não é da vontade de Deus. Deus apenas
responderá ao pedido que Ele inspira em você. Entenda: oração é rendição – rendição à vontade de
Deus. É cooperação com a vontade Dele.
Você pode estar pensando: Então, por que orar? Porque Deus quer que façamos parte do processo. A
coisa funciona assim: Deus coloca um desejo em seu coração – Pode ser para a salvação de alguém, ou
pode ser para outra coisa. E quando Deus coloca um desejo no seu coração, você ora. Então, Deus
responde à essa oração fazendo o que era impossível na sua visão.
Aí você pensa “Caramba! Sou uma pessoa poderosa na oração”, mas na verdade, você serve a um
Deus poderoso. E ao entrar em sintonia com Ele, as coisas começam a acontecer. É por isso que
devemos orar para que as coisas aconteçam. Por exemplo, orar por um despertar espiritual em nossa
nação. Quando oramos para que o evangelho se espalhe e para que as pessoas acreditem em Jesus,
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creio que estamos orando de acordo com a vontade de Deus, e assim, Ele ouvirá. Por quê? Porque a
Bíblia diz que Deus “não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento” (2
Pedro 3:9). E nós queremos acompanhar a vontade de Deus.
Dito isso, também há um lugar na oração para as nossas necessidades pessoais, e Jesus nos ensinou a
orar com essa intenção: “Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia” (Mateus 6:11). E ainda, se eu já
experimentei a grandiosidade de Deus e refleti sobre a Sua vontade e propósito, ou se eu já entreguei
a minha vontade a Ele, pedindo que o Seu propósito esteja acima do meu, isso vai influenciar na
minha oração pessoal. Ao perceber como Deus é grande, eu vou descobrir que as minhas
necessidades são muito pequenas, por isso quando oramos não podemos achar que algo seja difícil,
pois você está orando ao mesmo Senhor que abriu o mar vermelho, que sustentou num deserto mais
de três mil pessoas por 40 anos, e fez os milagres mais incríveis que se possa imaginar. Orar sempre
valerá a pena!
Perguntas:
1.Você sente vontade de orar? (Romanos 8. 19)
2.Você gosta de orar? (Salmos 119, 164)
3.Você sabe orar? (aprenda a fazer um plano de oração, e tire algum tempo louvando e adorando ao
Senhor; deixe o Espírito Santo te conduzir na oração).

Bíblia diária
2ª feira – Is. 13, 14, 15
3ª feira – Is. 16, 17, 18
4ª feira – Is. 19, 20, 21
5ª feira – Is. 22, 23, 24
6ª feira – Is. 25, 26, 27
Sábado – Is. 28, 29, 30
Domingo – Is. 31, 32, 33
Período atual: Trigésima terceira semana

Missões e o mundo

https://amaivos.org/edicaoespecial08/

2/5

25/10/2022 14:12

BOLETIM INFORMATIVO | Amai-vos

Cicatrizes do Ramadã – Cristão de Camarões foi atacado pela
própria mãe durante o Ramadã, além de ser expulso de casa e
marginalizado pela comunidade

Bouba trabalha como artesão de joias em Camarões, mas por ter se convertido, enfrenta
dificuldades no mercado de trabalho
Bouba, de 40 anos, vive no extremo norte de Camarões, uma região dominada pelo islã e também
afetada pela atividade extremista do Boko Haram. Criado em uma família muçulmana, o islã era tudo
o que conhecia. Até que um dia seu caminho cruzou com o de um cristão, quando ele tinha cerca de
20 anos.
Bouba é artesão e joalheiro. Ele vende suas criações no mercado local e exposições. Foi lá, no
mercado, que o caminho de Bouba se cruzou com o de um missionário. O homem comprou algumas
de suas joias e se ofereceu para ler a Bíblia junto com o Alcorão com ele. Eles começaram a ler a Bíblia
e o Alcorão, mas em pouco tempo, Bouba estava lendo apenas a Bíblia.
Embora ainda não fosse cristão, ele teve o primeiro gosto da perseguição em 2007, quando decidiu se
casar com sua noiva, que era cristã, contra a vontade da família dele. “Eles disseram que nunca
aceitariam uma nora cristã, lavaram as mãos de mim e me expulsaram de casa”, conta. A partir daí,
Bouba não podia mais desfrutar do apoio da comunidade e foi deixado sozinho. Sem ter para onde ir,
teve que alugar uma casa – uma despesa que ele não podia pagar. Além disso, seu amigo missionário
teve que voltar para casa por causa de uma doença. Outro missionário assumiu a leitura da Bíblia
com Bouba, mas logo teve que sair também.
No entanto, Deus estava trabalhando durante suas dificuldades. Bouba foi apresentado a um líder
evangélico local que o discipulou. Só aí Bouba entregou a vida a Cristo e, em 2017, foi batizado
secretamente. “Eu estava feliz. Lia a Bíblia há muitos anos e sabia que esse era o caminho certo a
seguir”, relembra o cristão.
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Expressão de fúria no Ramadã
Bouba conta que, durante um Ramadã, uma demonstração de ira por causa de sua “traição” ao islã, o
surpreendeu: “Minha mãe ficou tão furiosa quando viu que eu não estava jejuando, que jogou um
prato em mim, atingindo meus olhos”. Embora esse ataque físico certamente tenha deixado sua
marca em Bouba, a cicatriz emocional era mais difícil de suportar. Até hoje, o relacionamento de
Bouba com sua família não foi restaurado. “Eles não são violentos, mas nunca me convidam quando
se reúnem ou fazem coisas em família”, diz.
Em uma sociedade que tem tudo a ver com comunidade e sobrevivência por meio do apoio da
família, esse comportamento passivo-agressivo é sem dúvida mais difícil de lidar do que violência.
Agora, o grande desafio de Bouba é o isolamento financeiro que experimenta como resultado de sua
conversão. “Anteriormente, eu era recebido por outros empresários muçulmanos no mercado. Eles
me convidavam para exposições onde eu podia vender meus produtos. Agora sou uma pessoa de
fora e não estou incluído em nenhuma oportunidade possível que possa me beneficiar.”
Resiliência e socorro para prosseguir
Mas Bouba se recusa a desistir. Ele está determinado a não voltar ao islã por causa de oportunidades
econômicas. Em vez disso, permanece comprometido com sua fé, mesmo diante dessas dificuldades.
Em 2018, ele recebeu apoio financeiro da Portas Abertas para tornar seus negócios mais viáveis. “O
dinheiro que recebi realmente ajudou; comprei tudo o que precisava para fazer sapatos, roupas e
joias, que levei para uma grande exposição. Sou muito grato a Deus por sua ajuda. Os lucros da
exposição ajudaram meus negócios e minha família a dar mais um passo.”
Sem se deixar abater por todos os desafios, Bouba continua com seus negócios, mas mais ainda com
sua fé. “Além da minha família, que me rejeitou e só pode nos ameaçar, os outros sabem que não
podem me machucar fisicamente, então zombam e tentam me provocar”, relata. Rejeição e
isolamento são uma realidade para os cristãos ex-muçulmanos no geral. A dor emocional que sentem
como resultado é tão angustiante quanto a dor física, especialmente durante eventos religiosos como
o Ramadã, que podem realmente testar sua fé e fazê-los questionar a decisão de seguir a Cristo.
“No entanto, Deus cuidou de mim. Houve um tempo em que eu não conhecia nenhum outro cristão e
me senti extremamente sozinho. Não havia ninguém para me apoiar espiritual ou mentalmente. Eu
fui cortado da minha comunidade. Mas agora não estou mais sozinho, tenho uma família em Cristo
que me apoia. Deus cuidou de mim exatamente como prometeu. Ele nunca partirá nem nos
abandonará”, conclui Bouba.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cicatrizes-doramada)

A Pedra rejeitada
Vocês já leram nas Escrituras que a pedra rejeitada pelos construtores passou a ser a mais importante do
edifício? Isto é obra do Senhor e é uma coisa admirável de se ver. S. Mar. 12:10 (A Bíblia Viva).
Durante milênios, uma pedra permaneceu sem ser tocada por mãos humanas no leito de um riacho
no Estado da Carolina do Norte, Estados Unidos. Certo dia, um homem ergueu a pedra, viu que seu
peso era fora do comum e decidiu usá-la como retentor de porta em sua casa. Ali ficou durante anos.
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Um dia, um geólogo passou por aquele caminho e percebeu a pedra. Seus olhos experientes
reconheceram nela uma pepita de ouro – o maior volume de ouro nativo encontrado a leste das
Montanhas Rochosas.
Uma antiga tradição rabínica diz que, quando foi construído o templo de Salomão, as pedras maciças
para as paredes e os alicerces foram cortadas da rocha viva e modeladas na própria pedreira, sendo
depois transportadas para o monte onde se erguia o templo. De acordo com a história, uma pedra de
tamanho incomum foi levada para o local, mas os construtores não encontraram o lugar certo para
colocá-la, de modo que ficou de lado, sem uso. Enquanto continuavam o trabalho do alicerce, aquela
pedra parecia estar sempre no caminho deles.
Durante longo tempo permaneceu negligenciada e até rejeitada.
Então, um dia, os construtores chegaram ao local onde devia ser colocada a pedra angular. Para
poder suportar o tremendo peso do templo, a pedra precisava ter tamanho e resistência enormes.
Tentaram colocar várias pedras, mas nenhuma era apropriada. Por fim, a atenção deles foi chamada
para a pedra rejeitada fazia tanto tempo. Exposta às intempéries durante aqueles anos todos, ela não
revelava nenhum defeito ou rachadura e, quando colocada no devido ângulo, encaixou-se
perfeitamente.
O salmista, em nosso texto, alude a essa tradição, e os rabis reconheciam que fazia referência ao
Messias.
›
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Colocando-se na Brecha
“Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em
favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só” (Ezequiel 22:30)
A maioria dos cristãos que conheço são pessoas agradáveis. Nós, cristãos, queremos nos dar bem com
os que estão à nossa volta e não queremos ofender a ninguém dizendo que algo está errado, porque
seria politicamente incorreto. Muitas vezes temos medo de nos destacar.
No entanto, Elias não era assim. Ele aparece pela primeira vez em 1 Reis 17, e se destaca na cena:
“Ora, Elias, o tesbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: ‘Juro pelo nome do Senhor, o Deus de
Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha
palavra’.”
Elias invadiu corajosamente a corte do notoriamente perverso Acabe e lançou o desafio no centro do
poder de Israel. Ele não seguiu nenhum protocolo. Ele simplesmente entrou como se fosse o dono do
lugar. E eles provavelmente ainda se perguntaram como Elias conseguiu passar pela segurança.
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Então, onde Elias conseguiu tanta coragem e ousadia? Quais eram os seus segredos? Note a sua
interessante expressão: “Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo…” Significa que
aonde quer que Elias fosse, ele sabia que estaria na presença do Senhor e que Deus estaria com ele.
Elias serviu a um Deus vivo e não morto, como o deus do rei Acabe. Como Jó, Elias poderia dizer:
“Eu sei que o meu Redentor vive.”
Jesus disse: “Nunca o deixarei, nunca o abandonarei” (Hebreus 13:5). Como cristãos, nunca estamos
sozinhos. Nós automaticamente nos tornamos a maioria de um todo, porque Deus está conosco.
A consciência da presença de Deus deu a Elias a coragem para se manter firme.
Perguntas:
1. Deus ainda procura por homens e mulheres que defenderão a verdade. Você está disposto? (Is. 6. 8)
2. Quando você vê alguém dizer algo fora dos princípios de Deus, você se manifesta em contrário e
apresenta os princípios de Deus? (Atos 2, 14 ao 18)
3. Você defenderia a sua fé diante de uma maioria contrária? (Atos 7 todo)

Bíblia diária
2ª feira – Is. 34, 35, 36
3ª feira – Is. 37, 38, 39
4ª feira – Is. 40, 41, 42
5ª feira – Is. 43, 44, 45
6ª feira – Is. 46, 47, 48
Sábado – Is. 49, 50, 51
Domingo – Is. 52, 53, 54
Período atual: Trigésima quarta semana

Missões e o mundo
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Ex-muçulmana encontra Jesus em fuga pela Síria – O
testemunho dos cristãos de Qamishli mostrou que a igreja de
Cristo é uma grande família

Alya fugiu pela Síria em busca de segurança e encontrou a Jesus Cristo
No Dia Internacional da Família, a Portas Abertas conta a história de Alya*, uma cristã secreta que
encontrou Jesus enquanto procurava um local seguro para viver com os cinco filhos na Síria
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/siria). Casada aos 13 anos com um
homem de 40, a mulher observava os preceitos da religião islâmica enquanto vivia na cidade de Deir
Ez-Zor. Mas em 2012, tiveram que fugir para Raqqa, que ainda estava sob a liderança do governo.
Dois anos depois, o Estado Islâmico reivindicou o território como a capital do grupo, foi quando as
coisas começaram a mudar completamente.
A família de Alya não conseguiu fugir da cidade e teve que se adaptar aos costumes dos radicais
islâmicos, como o uso de túnicas pretas para cobrir completamente o corpo. A aparente preocupação
com a moralidade não conseguiu encobrir os assassinatos cometidos pelos extremistas. “Vimos
muitas coisas terríveis. Cabeças de pessoas presas em cercas. Sacos cheios de cabeças humanas. Um
dia, eu estava indo para uma loja, havia uma multidão de pessoas e eu fui lá ver. Eles estavam
decapitando pessoas”, relembra.
Uma vítima do Estado Islâmico em casa
Neste período, a família já não tinha nenhum bem ou dinheiro, mas sentiu a angústia aumentar ao
perder o contato com um dos filhos. “Não sabíamos nada sobre ele, mais tarde descobrimos que ele
havia morrido. Estava em um ônibus que foi bombardeado”, conta a síria. Porém, em 2016, a situação
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de Alya e dos filhos ficou insustentável, quando um dos radicais viu uma das filhas dela sem estar
totalmente coberta. Eles reclamaram do “mau comportamento” da jovem e pediram que ela fosse
levada até o bando no dia seguinte.
Alya temeu pelo futuro da jovem, juntou o pouco dinheiro que tinha e fugiu com a família para
Damasco. O destino final era Qamishli, lá a síria tinha uma irmã e um dos filhos poderia estudar.
Quando desembarcaram no aeroporto da cidade onde pretendiam morar, todos descobriram que as
malas tinham desaparecido e o pânico tomou conta deles. Porém, um homem desconhecido apareceu
oferecendo ajuda. Ele se apresentou como o pastor George Moushi*, Alyia ficou desconfiada e
recusou a assistência, mas guardou o cartão de visita do líder cristão.
Memória que trouxe esperança
Ao chegar na residência da irmã, a mulher percebeu que o local não comportaria toda família e logo
começou a procurar um outro imóvel para morar. Nessa ocasião, um proprietário ofereceu o imóvel
em troca de favores sexuais de Alya. Ela chegou a ficar doente e ir até o hospital diante da
humilhação. Sem ter para onde correr, ela se lembrou do cartão de visita e entrou em contato com o
pastor George. Por meio dele, ela conseguiu um lar para a família e notou algo diferente no líder
cristão. “Vi que o pastor era um homem honesto e queria saber mais sobre a igreja dele”, revela.
Logo Alya começou a frequentar os cultos e conhecer os cristãos locais. “O que realmente me atraiu
foram o pastor, sua esposa e sua mãe. Eles me ajudaram, me perguntavam como eu estava e
cuidaram de mim. A igreja parecia uma grande família”, conta. As passagens bíblicas que escutava na
Bíblia em áudio deixaram a muçulmana confusa e logo ela estava falando com Cristo durante as
orações. “Comecei a conversar com Jesus. Eu percebi que não foi por acaso que viemos para
Qamishli. Jesus queria que eu estivesse naquele lugar”, conclui.
A família de Alya percebeu as mudanças na vida dela e o irmão que enviava ajuda financeira
interrompeu a assistência. Ela e o marido passaram a recorrer à igreja local. “Eu disse a Deus: Agora
você é responsável por mim. Como sua filha, eu só tenho você. Sem a ajuda de Cristo e da igreja, não
teríamos nada”, relembra. Hoje ela reconhece que teve os olhos abertos para a vida e espera que os
demais parentes encontrem a Cristo e sejam salvos. “Perdemos nosso filho, mas vi como Deus deu o
único Filho dele por nós. Fiquei tão rica porque encontrei o verdadeiro tesouro, um que não tinha
antes”, comemora.
*Nomes alterados por segurança.

Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaosperseguidos/ex-muculmana-encontra-jesus-em-fuga-pela-siria)

Reconstruindo Ruínas
Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus; confirma sobre nós as obras de nossas mãos, sim, confirma a obra
das nossas mãos. Sl. 90:17.
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Quando Thomas Carlyle, historiador e ensaísta inglês, concluiu o segundo volume de sua História da
Revolução Francesa, entregou o manuscrito a John Stuart Mill, para que este fizesse observações. Mill
leu o manuscrito e emprestou-o a um amigo. Esse amigo deixou-o sobre a escrivaninha certa noite,
depois de lê-lo. Na manhã seguinte a empregada, procurando alguma coisa com a qual acender o
fogo, encontrou a pilha de papéis soltos e, pensando que fossem rascunhos antigos, usou-os para
acender o fogo. Aquilo que havia custado anos de trabalho a Carlyle era cinza agora!
Quando Mill, branco como um lençol, relatou a devastadora notícia a Carlyle, este ficou tão atônito
com sua perda que não conseguiu fazer nada durante semanas. Então um dia, sentado diante da
janela aberta, remoendo sua terrível perda, observou um pedreiro reconstruindo uma parede de
tijolos. Pacientemente, o homem colocava tijolo sobre tijolo, enquanto assobiava uma alegre melodia.
“Pobre tonto”, pensou Carlyle, “como pode estar tão alegre quando a vida é tão fútil?” Depois,
repentinamente, teve outro pensamento. “Pobre tonto”, disse ele de si mesmo, “você está aqui
sentado junto à janela, queixando-se e lamentando, enquanto aquele homem reconstrói uma casa que
durou gerações.”
Levantando-se da cadeira, Carlyle começou a trabalhar no segundo rascunho da História da
Revolução Francesa. Conforme seu próprio relato, e o daqueles que tiveram a oportunidade de ler
ambas as versões da obra, a última foi bem melhor! A destruição de nossos queridos sonhos não
precisa ser o fim do mundo. Pode ser o início de algo melhor!
Carlyle tem sido uma inspiração para muitos, no sentido de recomeçar depois de terem visto
destruído o trabalho de sua vida. É improvável, entretanto, que o humilde pedreiro que deu a Carlyle
a inspiração de começar de novo, tenha ficado sabendo que ele teve participação em recriar uma
obra-prima literária.
Nosso inconsciente exemplo cristão pode ser exatamente o incentivo de que alguém precisa para
superar um fracasso na vida.

›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Palavra Pastoral

O sofrimento do servo de Deus

Jó 2.7,8 “Então, saiu Satanás da presença do SENHOR e feriu a Jó de uma chaga
maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de
telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza.”

A fidelidade a Deus não é garantia de que o crente não passará por aflições, dores e
sofrimentos nesta vida (At 28.16 ). Na realidade, Jesus ensinou que tais coisas
poderão acontecer ao crente.

https://amaivos.org/edicaoespecial10/
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Paulo, por exemplo, tinha o desejo de pregar o evangelho em Roma (Rm 15.22-29), e
era da vontade de Deus que ele assim o fizesse. Quando, porém, chegou ali, estava
algemado e ainda havia passado por reveses, tempestades, naufrágio e muitas outras
provações. Embora Paulo fosse fiel, Deus não lhe proveu um caminho fácil e livre de
problemas.

Nós, da mesma forma, podemos estar sob a vontade de Deus, sendo inteiramente
fiéis a Ele, e mesmo assim sermos dirigidos por Ele através de caminhos
desagradáveis, com aflições. No meio de tudo isso, sabemos, porém, que todas as
coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus (Rm 8.28).

A Bíblia contém numerosos exemplos de santos que passaram por grandes
sofrimentos, devido a várias razões, como José, Davi, Jó, Jeremias e Pedro.

Mas por que o justo sofre?

São diversas as razões porque os crentes sofrem. Os fiéis experimentam sofrimentos
em decorrência da queda de Adão e Eva.

Quando o pecado entrou no mundo, entrou também a dor, a tristeza, o conflito e,
finalmente, a morte sobre o ser humano (Gn 3.16-19).

A Bíblia afirma o seguinte: “Pelo que, como por um homem entrou o pecado no
mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
por isso que todos pecaram.” (Rm 5.12; ver nota). Realmente, a totalidade da criação
geme sob os efeitos do pecado, e anseia por um novo céu e uma nova terra (Rm 8.2023).
(Continua).

Perguntas:
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1) Já pensou na possibilidade de que os seus sofrimentos podem ser resultado da sua
desobediência ao Senhor, e você não percebe? (2 Coríntios 10. 13 ao 15)

2) A que você atribui o seu sofrimento? (Apocalipse 2. 1 ao 4)

3) Você acredita ter uma vida reta, como Jó tinha?

Bíblia diária
2ª feira – Is. 55, 56, 57
3ª feira – Is. 58, 59, 60
4ª feira – Is. 61, 62, 63
5ª feira – Is. 64, 65, 66
6ª feira – Jr. 01, 02, 03
Sábado – Jr. 04, 05, 06
Domingo – Jr. 07, 08, 09
Período atual: Trigésima quinta semana

Missões e o mundo

Mais de 40 mil cristãos enfrentaram perseguição severa na
Índia em 2019 – A perseguição ocorre de formas variadas, seja
por isolamento social, interrupção de cultos, agressão, abuso
https://amaivos.org/edicaoespecial10/
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sexual e até morte

Cerca de 66 milhões de cristãos vivem no país e a maioria experimenta algum tipo de perseguição
De acordo com relatos de parceiros locais da Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/), ao
menos 43 mil cristãos na Índia (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-daperseguicao/india)experimentaram perseguição severa em 2019. Foram 43.392 cristãos envolvidos em
825 incidentes registrados ao longo do ano, variando entre isolamento social, interrupção de cultos
em igreja com possibilidade de agressões, abuso sexual e até mesmo mortes. Esses foram apenas os
primeiros incidentes relatados e, portanto, representam apenas a ponta do iceberg quando se trata da
perseguição aos cristãos na Índia.
Aproximadamente 66 milhões de cristãos vivem no país e a maioria experimenta algum tipo de
perseguição, que na maior parte dos casos é por meio de discriminação, mas pode haver tortura e
morte em casos extremos. Sabe-se também que muitos incidentes ocorreram a cristãos que, no
momento, não tinham contato com parceiros locais da Portas Abertas, já que grande parte vive de
maneira isolada. Níveis menores de discriminação e abuso geralmente seguem sem relatos por serem
uma parte considerada normal da vida.
Em 2019, houve relatos de 1.670 cristãos no país atacados fisicamente por causa da fé, inclusive 439
crianças. Dos oito cristãos mortos, um era uma mulher que foi morta pelo cunhado. Outra vítima foi
um homem que voltava da igreja quando foi derrubado de sua moto e morto por um grupo pago por
extremistas hindus. A esposa e o filho dele também estavam na moto e foram hospitalizados por
causa do incidente.
Perseguição que vai além da violência física
Enquanto incidentes de violência são os mais chocantes, perseguição de formas não físicas podem ser
igualmente difíceis. Um relatório cita uma viúva que teve trabalho negado por causa da fé, o que
dificultou muito os cuidados com os cinco filhos. A Portas Abertas recebeu relatos de 1.133 cristãos
sendo marginalizados por suas comunidades em 2019.

https://amaivos.org/edicaoespecial10/

4/6

25/10/2022 14:15

BOLETIM INFORMATIVO | Amai-vos

Já o ataque a igrejas parece ser uma das formas mais abrangentes de pressão e intimidação enfrentada
pelos cristãos. Os relatos registraram 181 cultos interrompidos e 49 propriedades religiosas
vandalizadas. Estima-se que os incidentes afetaram mais de 8,6 mil cristãos, já que o número de
pessoas nos cultos nem sempre é conhecido, principalmente nos grupos pequenos.
Em alguns casos, igrejas foram incendiadas por extremistas, deixando os cristãos sem lugar para se
reunir. Em diversos cultos interrompidos, cristãos foram ameaçados com violência caso continuassem
a se encontrar ou agredidos apenas por estarem juntos. Isso gera nos cristãos um sentimento de que
devem parar de se reunir por razões de segurança ou passam a se encontrar em segredo.
Campanha Global Índia (https://www.portasabertas.org.br/doe/campanhas/india)
Nos últimos anos, uma das principais causas da perseguição é o avanço do hinduísmo extremista no
país. Os nacionalistas hindus trabalham com o governo para uma completa hinduização da Índia até
2021. O discurso adotado é: “se você não é hindu, não é indiano”. Nesse cenário, até as crianças são
atacadas. Com uma doação (https://www.portasabertas.org.br/doe/campanhas/india), você fornece
itens básicos e estudo bíblico para cristãos na Índia, para que sejam fortalecidos diante da
perseguição.

Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaosperseguidos/mais-de-40-mil-cristaos-enfrentaram-perseguicao-severa-naindia-em-2019)

Você já foi decantado?
Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho; não foi
mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro; por isso conservou o seu sabor, e o seu
aroma não se alterou. Jr. 48:11.
Desde tempos imemoriais, os vinhateiros têm procurado melhorar o buquê [aroma agradável] dos
vinhos através da decantação – despejando-os de um recipiente para outro a fim de descartar a borra
ou o sedimento. Diz-se que, se não são removidos, esses resíduos dão ao vinho um gosto ruim. Assim
acontece na vida espiritual. Deus permite que sejamos decantados, não para prejudicar-nos, mas para
aperfeiçoar nosso caráter.
Anos atrás, quando nossa família morou nas Ilhas dos Açores, observei o método que os fabricantes
locais de vinho usavam para melhorar o seu assim-chamado “vinho de cheiro”. Enchiam barris com
vinho novo e os suspendiam por correntes presas ao “chassi” de carroças. Ao andarem esses veículos
aos solavancos pelas ruas de paralelepípedo, supunha-se que a agitação do álcool dentro dos barris
melhorava o sabor da bebida. Depois disso, o conteúdo era decantado.
Não tendo jamais experimentado o produto desse processo, não posso garantir nenhuma melhora no
sabor, mas afirmo que seu aroma podia ser percebido a uma razoável distância…
Nosso verso apresenta o pensamento de que os moabitas, não tendo nunca aprendido a dependência
de Deus por não terem sido perturbados, não exalavam uma fragrância que Lhe fosse agradável. As
experiências probantes, em si mesmas, não nos tornam aceitáveis a Deus. Tudo depende de como nos
https://amaivos.org/edicaoespecial10/
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relacionamos com elas. A Bíblia Viva, em sua paráfrase de Hebreus 12:11, diz: “Não é nada agradável
ser castigado, na hora em que está acontecendo – dói mesmo! Mas depois podemos ver o resultado:
um crescimento tranqüilo, em virtude e caráter.”
Você já quis saber por que está sendo sacudido e decantado por provas sobre as quais não tem
nenhum controle? Nada há de incomum ou “estranho” quanto a isso (1. Pe 4:12). Mas a questão é:
Como se relaciona você com essas adversidades? Elas podem ensinar-lhe mais completa dependência
de Deus, se você as encarar sob uma luz positiva.
›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Palavra Pastoral
A Graça está disponível, aproveite!
1Co.10;13 – Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do
que podeis; antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar.
A lei bíblica que diz: “Tudo o que o homem semear, isso também ceifará” (Gl 6.7), aplica-se a todos
de modo geral. Se andarmos com imprudência em nosso automóvel, poderemos sofrer graves danos.
Se não formos comedidos em nossos hábitos alimentares, certamente vamos ter graves problemas de
saúde. Da mesma forma, é nosso dever sempre proceder com sabedoria e de acordo com a Palavra de
Deus, evitando tudo o que nos privaria do cuidado providente do Senhor.
O crente também sofre, pelo menos em seu espírito, por habitar num mundo pecaminoso e
corrompido. Por toda parte, ao nosso redor, estão os efeitos do pecado. Sentimos aflição e angústia ao
vermos o domínio da iniquidade sobre tantas vidas (Ez 9.4; At 17.16; 2Pe 2).
É nosso dever orar a Deus para que Ele suplante vitoriosamente o poder do pecado.
Atenção: Os crentes enfrentam ataques do diabo!

https://amaivos.org/edicaoespecial11/
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As Escrituras claramente mostram que Satanás, como “o deus deste século” (2Co 4.4), controla o
presente século mau (leia 1Jo 5.19 ; Gl 1.4; Hb 2.14).
Ele recebe permissão para afligir os crentes de várias maneiras (1Pe 5.8,9):
Jó, um homem reto e temente a Deus, foi atormentado por Satanás com permissão de Deus (leia
principalmente Jó 1—2);
Jesus afirmou que uma das mulheres que Ele curou estava presa por Satanás há dezoito anos (Lc
13.11,16);
Paulo reconhecia que o seu espinho na carne era “um mensageiro de Satanás, para me esbofetear”
(2Co 12.7).
Na medida em que travamos guerra espiritual contra os príncipes das trevas deste século (Ef 6.12), é
inevitável a ocorrência de adversidades. Por isso, Deus nos proveu de armadura espiritual (Ef 6.10-18)
e armas espirituais (2Co 10.3-6). É nosso dever revestir-nos de toda armadura de Deus e orar (Ef 6.1018), decididos a permanecer fiéis ao Senhor, segundo a força que Ele nos dá.
Satanás e seus seguidores se comprazem em perseguir os crentes.
Os que amam ao Senhor Jesus e seguem os seus princípios de verdade e retidão, serão perseguidos
por causa da sua fé. Evidentemente, esse sofrimento por causa da justiça pode ser uma indicação da
nossa fiel devoção a Cristo (Mt 5.10). É nosso dever, uma vez que todos os crentes também são
chamados a sofrer perseguição e desprezo por causa da justiça, continuar firmes, confiando naquele
que julga com justiça (Mt 5.10,11; 1Co 15.58).
Perguntas:
1. Você tem algum espinho na carne (algum tipo de pecado que te atormenta)? (1 Cor. 10, 13)
2. O pecado te incomoda? (Salmos 32, 3 ao 5)
3. Como está a sua relação com o Espírito Santo? ( Efésios 5, 15 ao 21)

Bíblia diária
2ª feira – Jr. 10, 11, 12
3ª feira – Jr. 13, 14, 15
4ª feira – Is. 16, 17, 18
5ª feira – Is. 19, 20, 21
6ª feira – Jr. 22, 23, 24
Sábado – Jr. 25, 26, 27
https://amaivos.org/edicaoespecial11/
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Domingo – Jr. 28, 29, 30
Período atual: Trigésima sexta semana

Missões e o mundo

Entenda como os radicais islâmicos atuam contra os
seguidores de Jesus no mundo

Líder cristão confere as consequências dos ataques do Estado islâmico no Iraque
Desde os tempos bíblicos, Cristo avisava a todos que a perseguição por causa do nome dele iria
acontecer. Judeus, romanos, persas, godos, governos comunistas e extremismo religioso foram alguns
dos grupos hostis aos discípulos de Jesus em diferentes épocas. Atualmente, grande parte de ataques
contra os cristãos na Ásia, África, Europa e Oriente Médio são cometidos por radicais islâmicos. Eles
enxergam a cultura ocidental como uma ameaça aos valores muçulmanos e travaram uma jihad, ou
guerra santa, contra os infiéis.
A prática fundamentalista da fé islâmica tem servido como base para que muitos grupos surjam,
sequestrem, torturem e matem cristãos que insistam em se manter fiéis a Cristo. Porém, a
interpretação da ordem de eliminar os infiéis aparece atrelada às recompensas celestiais onde aqueles
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que morrerem pela causa do islamismo terão todos os tipos de prazeres, como possuir um palácio de
pérolas, desfrutar de várias virgens, e comer dos melhores manjares divinos.
Conheça agora 5 grupos extremistas que mais perseguem os cristãos
O que é a Al-Qaeda? (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/o-que-e-a-alqaeda)
A rede terrorista Al-Qaeda ficou conhecida mundialmente a partir dos ataques de 11 de setembro de
2001, nos Estados Unidos. Osama bin Laden idealizou e fundou a rede militante islâmica no fim dos
anos 70, como resposta à invasão do Afeganistão (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-daperseguicao/afeganistao) pela União Soviética. Neste período, os Estados Unidos davam treinamento
e forneciam armas para os soldados locais. Mas com a Guerra do Golfo, as tropas americanas
ocuparam a Península Arábica e o líder da Al-Qaeda (“A Base” em árabe) contra-atacou e tornou o
antigo aliado em inimigo número 1.
A rede extremista tem ligações com outros grupos como Estado Islâmico, no Iraque e Síria, e Boko
Haram, da Nigéria. Já foi responsável por inúmeros ataques em nações como Somália, Estados
Unidos, Arábia Saudita, Quênia, Iêmen e França. Com a morte de Bin Laden em 2011, Ayman alZawahiri ocupou a liderança da rede radical. Em 2013, o grupo afirmou que a luta contra corrupção e
marginalização estava inserida na agenda da jihad global. O cristianismo é considerado uma religião
norte-americana, por isso, os que professam a fé em Jesus também são alvos dos ataques violentos
dos filiados à Al-Qaeda. Conheça mais a rede radical Al-Qaeda!
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/o-que-e-a-al-qaeda)
O que é o Boko Haram? (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/bokoharam-conheca-a-historia-do-grupo-extremista-que-ameaca-a-nigeria)

Cristão nos escombros de uma vila destruída por militantes do Boko Haram, na Nigéria
https://amaivos.org/edicaoespecial11/

4/9

25/10/2022 14:16

BOLETIM INFORMATIVO | Amai-vos

Desde 2009, o Boko Haram promove ataques na Nigéria (https://www.portasabertas.org.br/listamundial-da-perseguicao/nigeria), Chade (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-emobservacao), Niger (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-daperseguicao/niger) e Camarões, (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-daperseguicao/camaroes) e está na 4ª posição da lista de grupos militantes mais mortais do Índice de
Terrorismo Global em 2019. Nos últimos cinco anos, os radicais exterminaram mais de 15 mil pessoas.
Para eles é proibido a participação de muçulmanos em qualquer atividade política e social associada
a países do Ocidente. Eles não devem votar, vestir as mesmas roupas e nem receber a mesma
educação dos povos infiéis a Alá.
O termo Boko Haram significa “A Educação do Ocidente é Proibida” e foi dado pelos habitantes da
Maiduguri, capital do estado de Borno, na Nigéria, ao grupo denominado Jamaatu Ahlis Sunna
Liddaawati wal-Jihad, que em árabe significa “Pessoas Comprometidas em Propagar os
Ensinamentos do Profeta e a Jihad”. Segundo a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos,
os soldados do Boko Haram chegam a cerca de 9 mil homens e células especializadas em
bombardeios. Por meio dos ataques a bancos e bases militares, controlam grande quantidade de
dinheiro e armas, tornando-se uma opção atrativa para os jovens locais sem perspectiva de um futuro
promissor. Entenda melhor como age o Boko Haram!
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/boko-haram-conheca-a-historia-dogrupo-extremista-que-ameaca-a-nigeria)
O que é o Estado Islâmico? (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/estadoislamico-grupo-violento-que-controla-areas-do-iraque-e-siria)

Mercado destruído pelo Estado Islâmico na cidade de Bartella, no Iraque
O mundo tomou conhecimento do Estado Islâmico em 2014, quando vários territórios da Síria e
Iraque foram invadidos pelos insurgentes. O grupo também fez questão de veicular a brutalidade nos
sequestros e decapitações. O grupo exige que todos os muçulmanos do mundo jurem fidelidade ao
https://amaivos.org/edicaoespecial11/
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líder, Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, mais conhecido como Abu Bakr al-Baghdadi, e
morem nos territórios controlados por ele. Atualmente, ocupa a 2ª posição na lista de grupos
extremistas mais mortais do Índice de Terrorismo Global em 2019
Os extremistas acreditam que ao confrontar diretamente a força de coalizão liderada pelos Estados
Unidos estariam pronunciando os confrontos dos finais dos tempos descritos nos escritos islâmicos.
O Estado Islâmico surgiu da Al-Qaeda no Iraque em 2006. Mas em 2013, juntou forças com rebeldes
que lutavam contra o presidente sírio Bashar al-Assad e tornou-se o “Estado Islâmico do Iraque e do
Levante” (ISIS, da sigla em inglês). Estimou-se que em fevereiro de 2015, o número dos soldados
extremistas era entre 20 e 32 mil homens. Apesar da baixa de 10 mil radicais, mais 28 mil
muçulmanos foram recrutados. Leia mais sobre o Estado Islâmico!
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/estado-islamico-grupo-violento-quecontrola-areas-do-iraque-e-siria)
O que é o Al-Shabaab? (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/al-shabaabo-grupo-terrorista-que-tenta-implementar-a-sharia-na-somalia)

O grupo Al-Shabaab atacou uma base da polícia e matou 52 pessoas no Quênia
O Al-Shabaab é um grupo militante islâmico que defende a implantação da sharia (conjunto de leis
islâmicas) na Somália (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/somalia). Ele
surgiu como a ala radical jovem do extinto Conselho Supremo das Cortes Islâmicas da Somália, e por
isso o nome significa “Os Jovens” em árabe. Os radicais controlam com punho de ferro as regiões
rurais que ainda dominam, punindo com apedrejamento as mulheres acusadas de adultério,
amputação das mãos dos ladrões e morte aos muçulmanos que decidem seguir a Jesus.
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Aliado à Al-Qaeda e ao Boko Haram, o Al-Shabaab costuma receber ajuda de jihadistas de outros
países vizinhos, dos Estados Unidos e da Europa. Estima-se que o número de radicais islâmicos esteja
entre 7 e 9 mil homens, que ampliaram a atuação para países fronteiriços como Uganda
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-em-observacao) e Quênia
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/quenia). Para comprar os
armamentos, os radicais costumavam usar a renda gerada com o carvão produzido em Mogadíscio,
capital da Somália, mas ao perderem o território, o investimento em armas também caiu. Saiba mais
sobre o Al-Shabaab! (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/al-shabaab-ogrupo-terrorista-que-tenta-implementar-a-sharia-na-somalia)
Quem são os pastores de cabra fulani? (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaosperseguidos/pastores-de-cabra-fulani-conflitos-com-o-grupo-tem-matado-milhares)

Os pastores de cabra fulani atacam vilas cristãs inteiras, onde matam os aldeões, incendeiam casas
e roubam alimentos
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Comumente chamados de pastores de cabra fulani, os radicais atuam há décadas em conflitos em
vilas cristãs na região do Centurão Médio da Nigéria, que abrange os estados de Kwara, Kogi, Benue,
Plateau, Nasarawa, Níger, Taraba, Adamawa, e as partes do sul dos estados de Kaduna, Kebbi,
Bauchi, Gombe e Borno. Os confrontos por terras com agricultores, fizeram milhares de vítimas no
país, incluindo mulheres e crianças. Os ataques costumam acontecer à noite e fazem centenas de
vítimas fatais, os demais conseguem fugir e ficam deslocados pelo território. De acordo com o
relatório “Nigéria-Abordando a violência contra comunidades cristãs”, os conflitos promovidos pelos
pecuaristas foram seis vezes mais mortais que os realizados pelo Boko Haram em 2018.
Acredita-se que os fulani seja o maior grupo nômade do mundo e podem ser encontrados nas regiões
oeste e central da África. Os extremistas ligados aos ataques têm o costume de gastar mais tempo na
mata e convivem com outros grupos minoritários, como os hausas. Pelo forte armamento e
informações militares, acredita-se que os extremistas sejam patrocinados por autoridades do governo
nigeriano. Para a BBC, os incidentes provocados pelos fulanis estão ligados a terras agrícolas, áreas de
pastagem e água. Muitos andam armados para proteger os rebanhos e são associados a roubos,
estupros e violência comunitária. Tenha mais informações sobre os pastores de cabra fulani.
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/pastores-de-cabra-fulani-conflitoscom-o-grupo-tem-matado-milhares)
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/conheca-os-5grupos-extremistas-que-mais-perseguem-cristaos)

Suportando encarceramento injusto

Você dará vista aos cegos, e dará liberdade aos que vivem prisioneiros na
escuridão e no desespero. Isa. 42:7 (A Bíblia Viva).
Não faz muito tempo, estava assistindo ao noticiário da noite na televisão e vi dois homens libertados
da penitenciária, os quais tinham passado 17 anos atrás das grades por um assassínio que não haviam
cometido. Que decisão injusta de um tribunal! Depois de ter sido declarado inocente, um deles
exclamou: “Dezessete anos de minha vida desperdiçados!” Não precisariam ter sido.
Na antiga União Soviética, milhões de pessoas inocentes foram enviadas para os campos de trabalho
forçado na Sibéria e incontáveis milhares internados em manicômios por “crimes” contra o Estado –
como, por exemplo, queixar-se de condições intoleráveis de vida. Alguns foram até mesmo drogados,
para que se lhes debilitasse a força de vontade.
Não esperamos que injustiças desse tipo existam numa sociedade livre – mas existem. Vários anos
atrás, uma senhora foi injustamente internada num hospital para doentes mentais, pelos próprios
familiares mesquinhos. Algumas pessoas ter-se-iam entregue ao desespero – mas não aquela senhora!
Atente para as corajosas palavras que ela escreveu em sua “cela de prisão”:
“Uma ‘voz mansa e delicada’ me assegura que as orações em meu favor serão atendidas. Há uma
linguagem mais forte que as palavras e, quanto mais me apóio no divino amor, mais condições tenho
de entendê-la. Apego-me à certeza de que aquilo que é da vontade de Deus, não pode estar fora de
lugar. O poder do homem poderia ter-me dado liberdade física há bastante tempo, mas todo o bem
https://amaivos.org/edicaoespecial11/
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que há em mim deve ser inteiramente provado, e testada a sua profundidade e genuinidade. …
Talvez aqueles que se encontrem fisicamente livres não estejam experimentando a alegria que sinto
neste aparente confinamento. Aqui dentro, tenho aprendido quão responsáveis somos pela medida
de alegria ou pela falta dela que temos em nossa vida.”
Paredes de pedra não fazem uma prisão,
nem barras de ferro uma cela;
mentes calmas e inocentes
fazem delas um local de retiro.
Richard Lovelace.
›
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BOLETIM INFORMATIVO
Palavra Pastoral
A Graça está disponível, aproveite! (Parte 2)
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não
pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele
de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós
temos a mente de Cristo. 1Co 2.14-16
De um ponto de vista essencialmente bíblico, os crentes também sofrem porque “nós temos a mente
de Cristo”.
Ter a mente de Cristo, significa conhecer a Sua vontade e o Seu plano e propósito redentor. Significa
avaliar e considerar todas as coisas da mesma maneira que Deus faz, atribuindo-lhes a importância
que Deus lhes atribui, amando o que Ele ama e detestando o que Ele detesta. Significa entender o que
é a santidade de Deus e a malignidade do pecado. Logo, receber o Espírito e segui-lo faz com que os
valores e a cosmovisão do crente se tornem radicalmente diferentes do modus vivendi e da sabedoria
deste mundo.
Ser cristão significa estar em Cristo, e em união com Ele; nisso, compartilhamos dos seus sofrimentos
(1Pe 2.21).
https://amaivos.org/edicaoespecial12/
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A maior glória e privilégio para qualquer crente é sofrer por Cristo e pelo evangelho (Mt 5.10).
Sofrendo assim, o crente segue o exemplo de Cristo e dos apóstolos.
O cristão deve estar disposto a sofrer (2 Co 11.23) e a participar dos sofrimentos de Cristo,
sabendo de antemão que o sofrimento fará parte do seu ministério (2 Co 4.10-12;1 Co 11.1).
O sofrimento por Cristo é chamado sofrimento “segundo a vontade de Deus”, por amor do seu nome
(At 9.16), pelo “evangelho” (2 Tm 1.8), “por amor da justiça” e pelo “Reino de Deus” (2 Ts 1.5).
Sofrer por Cristo é uma maneira de chegar à maturidade espiritual (Hb 2.10), de obter a bênção de
Deus (4.14) e de ministrar vida ao próximo (2 Co 4.10-12). Compartilhar dos sofrimentos de Cristo é
uma condição prévia para ser glorificado com Cristo (Rm 8.17) e de alcançar a “glória” eterna (Rm
8.18). Nesse sentido, o sofrimento pode ser considerado um dom precioso de Deus (Fp 1.29).
Perguntas:
1. Você consegue, dentro de si mesmo, entender quando sua mente conduz as coisas de uma forma
natural, ou seja, sem a direção do Espírito Santo? (Colossenses 3, 2)
2. Você já se permitiu recuar em um momento difícil, abrindo mão dos seus direitos para dar
liberdade ao Espírito assumir todo o controle? (Salmos 37, 5)
3. Você vê o Senhor em seus sofrimentos?

Bíblia diária
2ª feira – Jr. 31, 32, 33
3ª feira – Jr. 34, 35, 36
4ª feira – Jr. 37, 38, 39
5ª feira – Jr. 40, 41, 42
6ª feira – Jr. 43, 44, 45
Sábado – Jr. 46, 47, 48
Domingo – Jr. 49, 50, 51, 52
Período atual: Trigésima sétima semana

Missões e o mundo
https://amaivos.org/edicaoespecial12/
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Cristão ex-muçulmano é incendiado na Costa do Marfim
Jovem foi punido por não deixar de seguir a Cristo e morreu em hospital

Jovem cristão ex-muçulmano foi queimado pelo irmão mais velho por não rejeitar a fé em Jesus
Seguir a Jesus custou a vida do jovem ex-muçulmano Ouattara Adama de Bondoukou, no Nordeste
da Costa do Marfim. No dia 19 de maio, o irmão dele jogou combustível no cristão enquanto ele
dormia e ateou fogo. Adama conseguiu fugir para a casa do pastor que o discipulava e foi levado
para o hospital de Abidjan, mas morreu pela gravidade dos ferimentos no dia 28 de maio.
Adama perdeu os pais muçulmanos ainda criança, por isso era cuidado pelo irmão mais velho. Aos
20 anos, teve um encontro com Cristo e depois disso só recebia hostilidade do chefe da família. O
jovem cristão não podia comer e nem tomar banho em casa, apenas se retornasse ao islamismo.
Dias antes do ataque, Adama pediu a certidão de nascimento ao irmão, mas o homem respondeu
negativamente e ainda o ameaçou: “Esse certificado pertence a um garoto muçulmano e, a menos que
você esteja disposto a voltar ao islã, não deve me pedir nada. Se você o fizer, não apenas queimarei
sua certidão de nascimento, mas você também!”.
No dia 19 de maio, o irmão mais velho cumpriu a promessa, incendiando o cristão ex-muçulmano
enquanto dormia. Adama acordou em agonia e correu para a casa do pastor dele; foram até a
delegacia primeiro e depois a um hospital da região, mas o local não estava equipado para cuidar do
caso grave do cristão. Com ajuda de uma ONG europeia, conseguiram que a vítima fosse atendida
em um hospital na maior cidade do país, Abidjan.

https://amaivos.org/edicaoespecial12/

3/5

25/10/2022 14:16

BOLETIM INFORMATIVO | Amai-vos

Porém, apesar dos esforços para salvar a vida do cristão ex-muçulmano, ontem ele faleceu. A polícia
prendeu o irmão de Adama, que está ainda sob custódia. A Portas Abertas presta assistência
emocional ao pastor do jovem. A brutalidade do ataque deixou toda a comunidade de fé local
entristecida.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cristao-exmuculmano-e-incendiado-na-costa-do-marfim)

Os perigos dos cargos elevados
Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões
contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. 2
Cr. 26:16.
Quando nossa família morava no Estado de Maryland, havia muitos carvalhos nos terrenos vizinhos.
Certa manhã, depois de um temporal muito forte com raios, encontramos um gigantesco carvalho
que havia sido derrubado pelo vento. Bloqueava nosso caminho para o trabalho e tivemos de fazer
um desvio. Olhando para aquela árvore, pudemos ver que, apesar de sua majestosa aparência, ela
estava podre por dentro. O que era verdade acerca do carvalho é freqüentemente verdade acerca de
pessoas – mesmo em elevadas posições.
Mas nem todas as árvores que caem durante uma tormenta, vêm abaixo porque estão podres por
dentro. No campo de concentração Holmes havia um pinheiro perfeitamente saudável. Certa noite,
durante um terrível tufão, ele foi arrancado pela raiz e jogado por cima da oficina do presídio. Foi cair
do outro lado, sem ter tocado o teto da oficina. Enquanto inspecionava a área próxima, descobri que
aquela não fora a única árvore derrubada. Numa região mais alta da montanha, onde os ventos
tinham sido ainda mais fortes, muitas outras árvores haviam sido arrancadas pela tormenta.
Não é surpreendente descobrir essa verdade no mundo natural. Mas às vezes nos esquecemos de que
o mesmo acontece igualmente nos domínios espirituais. “No vale da humilhação, onde os homens
dependem de Deus para serem ensinados e guiados em cada passo, há relativa segurança. Mas os
homens que se plantam, por assim dizer, num elevado pináculo, e que, por causa de sua posição,
presumem possuir grande sabedoria – esses estão no mais grave perigo. A não ser que tais homens
façam de Deus sua confiança, seguramente cairão.”

Feliz aniversário
02/jun – Amanda Passos
https://amaivos.org/edicaoespecial12/
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02/jun – Rosângela Ricardo
06/jun – Nathan de Oliveira
11/jun – Fátima Simões
12/jun – Ilda Araújo
17/jun – Suyane Pereira
18/jun – Elizabeth Barbosa
20/jun – Gilsimar Sodré
25/jun – Nete Carvalho
29/jun – João Pedro Alves
30/jun – Pedro Duarte
›
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BOLETIM INFORMATIVO
Palavra Pastoral
O sofrimento faz parte da caminhada
Lc.19, 41:43 – E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah! Se tu conhecesses também,
ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence! Mas, agora, isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias
virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas.
Jesus, sabendo que os judeus e seus líderes aguardavam um Messias político, e que por fim o
rejeitariam como o Messias prometido por Deus, chora por eles, que em breve sofreriam um terrível
juízo. A palavra chorou, no caso, significa mais do que derramar lágrimas. Representa lamentação,
pranto, soluço e clamor de uma alma em agonia. Jesus, em sua deidade, não somente revela aqui seu
sentimento, como também o coração partido do próprio Deus, por causa da condição do homem
perdido e da sua recusa em arrepender-se e aceitar a salvação.
A predição de Jesus cumpriu-se quarenta anos mais tarde (70 d.C.), quando Jerusalém foi destruída
pelo exército romano e centenas de milhares de judeus foram mortos.
Existe o sofrimento pela desobediência e o sofrimento do cristão fiel a Deus, que por ser fiel sofre,
pois o mundo jaz no maligno.
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O crente, ao viver por Cristo e pelo evangelho, não deve motivar o sofrimento, mas deve estar
disposto a suportá-lo por devoção a Cristo.
Por exemplo, assim como Cristo chorou em agonia por causa da cidade ímpia de Jerusalém, cujos
habitantes se recusavam a arrepender-se e a aceitar a salvação, também devemos chorar pela
pecaminosidade e condição perdida da raça humana. Paulo incluiu na lista dos seus sofrimentos por
amor a Cristo, a sua preocupação diária pelas igrejas que fundara: “quem enfraquece que eu também não
enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase?” (2Co 11.29). Semelhante angústia mental por
causa daqueles que amamos em Cristo, deve ser uma parte natural da nossa vida: “chorai com os que
choram” (Rm 12.15). Realmente, compartilhar dos sofrimentos de Cristo é uma condiç ;ã ;o para
sermos glorificados com Ele (Rm 8.17). É nosso dever dar graças a Deus, pois, assim como os
sofrimentos de Cristo são nossos, também o nosso é o seu consolo (2Co 1.5).
Perguntas:
1. Você saberia explicar o sofrimento causado pela rebeldia?
2. Para que serve o sofrimento causado na vida do cristão fiel?
3. Você julga, ou se importa com os irmão que estão sofrendo?

Bíblia diária
2ª feira – Lm. 01, 02, 03
3ª feira – Lm. 04, 05
4ª feira – Ez. 01, 02, 03
5ª feira – Ez. 04, 05, 06
6ª feira – Ez. 07, 08, 09
Sábado – Ez. 10, 11, 12
Domingo – Ez. 13, 14, 15
Período atual: Trigésima oitava semana

Missões e o mundo
“A igreja cresce e floresce graças à perseguição”
Apesar de toda pressão aos cristãos no Norte da África, a igreja tem se
expandido rapidamente na região
https://amaivos.org/edicaoespecial13/
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Para Kabil, cristão ex-muçulmano do Norte da África, nada se compara à vida dada por Jesus
Como em muitos países de maioria muçulmana, cristãos no Norte da África enfrentam perseguição.
“Igrejas têm sido fechadas recentemente na Argélia (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundialda-perseguicao/argelia). Mas eu diria que a persegução nunca é fatal para a igreja, pelo contrário, ela
é uma bênção. A igreja cresce e floresce graças à perseguição. Jesus fala sobre isso na Bíblia. ‘Bemaventurados aqueles que são perseguidos. Alegrem-se quando forem perseguidos, pois da mesma
forma perseguiram os profetas’. Eu celebro porque a igreja está saudável e florescendo. Eu me alegro
porque milhares de pessoas oram ao Senhor e os números são grandes em todos os lugares. A igreja
se expande e milhares de pessoas se convertem ao cristianismo. Eu estou muito feliz com o agir de
Deus. Mas, é claro, sei que a perseguição pode causar danos a mim ou a minha família”,
compartilha Kabil*, líder de um projeto de discipulado na região
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/sem-discipulado-a-igreja-naosobreviveria).
Sobre o fechamento de igrejas na Argélia, ele afirma que há pessoas que se encontram do lado de fora
dos prédios desde que as igrejas foram fechadas. Segundo Kabil, precisamos ver o que está por trás
disso: “Isso é a mão do Senhor”. O objetivo: a salvação do Norte da África. “De acordo com Salmos
126.6: ‘Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria’. Um dia,
vamos levar o evangelho para todos os países ao nosso redor. O Senhor se alegrará ao ver pessoas
despertando no Norte da África”, diz.
De acordo com o cristão, “atualmente por conta das pregações em quase todos os lugares, o Senhor
tem se tornado um assunto diário nas vilas, casas e até mesmo nos governos. Na Tunísia
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/tunisia), os cristãos usam as mídias.
Eles podem assistir canais de TV e ouvir programas de rádio cristãos. Também podem se conectar
pelo Facebook, por exemplo”, explica. Apesar disso, o islamismo está presente em todos os lugares
no Norte da África há quase 14 séculos. Está presente nas casas, na cultura, nas leis, na Constituição e
na educação. Cada cidade ou vila tem uma ou mais mesquitas. Os governos investem muito no
islamismo. Mas, atualmente, o cristianismo tem crescido mais rápido do que nesses 14 séculos.
“Eu nasci em um país islâmico e, como todos os outros, eu praticativa o islamismo em uma mesquita,
porque era parte de nossa cultura. Estudei o islamismo e encontrei pessoas praticando-o. Mas minha
famíla não era muito religiosa. Eu orei por um período, fiz jejum, mas em certo ponto, quando fiquei
https://amaivos.org/edicaoespecial13/
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mais velho, comecei a buscar”, revela. Kabil ficou intrigado porque as pessoas oravam e não recebiam
resposta às orações. Ele também tinha dúvidas ao ver o que os muçulmanos faziam em nome do islã.
Por isso, passou a levar a vida como uma pessoa não religiosa.
“Perder minha mãe ou minha vida? Nada pode se comparar à vida dada por Jesus. Eu não posso
comparar nada ao que Jesus fez por mim. Agradeço a Deus pelo que fez por mim. Tenho visto
milagres e sou abençoado em minha família e casamento. Minha mãe continua minha mãe, eu a amo
e oro por ela todos os dias para que seja tocada pelo Senhor. Sei que um dia o Senhor tocará minha
mãe e compartilharemos a alegria do Senhor juntos”, completa.
Ajude cristãos ex-muçulmanos sob pressão
(https://www.portasabertas.org.br/doe/campanhas/discipulado-norte-da-africa)
Devido à opressão islâmica, a jornada de um ex-muçulmano na vida cristã pode ser marcada por
muitos desafios. Somente através do discipulado é que pode crescer na fé e descobrir seu papel no
corpo de Cristo. Com uma doação, (https://www.portasabertas.org.br/doe/campanhas/discipuladonorte-da-africa) você possibilita que um cristão ex-muçulmano seja discipulado por um mês no Norte
da África.
*Nome alterado por segurança.
Pedidos de oração
Ore em favor da família de Kabil, peça a Deus que eles sejam alcançados e transformados pelo amor
de Jesus.
Interceda para que a igreja no Norte da África continue crescendo e se fortalecendo a cada dia.
Clame para que mais islâmicos possam conhecer a Cristo nos países da região.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/a-igreja-crescee-floresce-gracas-a-perseguicao)

Reflexão
Certa vez, um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta. Mas Deus lhe deu um cacto e uma
lagarta. O homem ficou triste pois não entendeu o porquê do seu pedido vir errado. Daí pensou:
também, com tanta gente para atender… E resolveu não questionar.
Passado algum tempo, o homem foi verificar o pedido que deixou esquecido. Para sua surpresa, do
espinhoso e feio cacto havia nascido a mais bela das flores e a horrível lagarta transformou-se em
uma belíssima borboleta.
Deus sempre age certo. O seu caminho é o melhor, mesmo que aos nossos olhos pareça estar dando
tudo errado. Se você pediu a Deus uma coisa e recebeu outra, confie. Tenha a certeza de que Ele
sempre dá o que você precisa, no momento certo.
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Nem sempre o que você deseja, é o que você precisa. Como Ele nunca erra na entrega de seus
pedidos, siga em frente sem murmurar ou duvidar. O espinho de hoje, será a flor de amanhã!

›
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BOLETIM INFORMATIVO
Palavra Pastoral
O sofrimento traz maturidade
E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o
conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do
SENHOR viverá o homem. 4 Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes quarenta
anos. 5 Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o SENHOR, teu
Deus. Dt. 8. 3 ao 5
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Deus pode usar o sofrimento como catalisador para o nosso crescimento ou melhoramento
espiritual.
O Senhor enviou provações e aflições sobre o seu povo no deserto, a fim de ensiná-lo que a vida
humana não consiste meramente nas coisas materiais, mas, que o bem-estar (tanto físico como
espiritual) do ser humano depende do seu relacionamento com Deus e da obediência à sua palavra. O
Senhor Jesus citou esse trecho ao enfrentar a tentação (Mt 4.4). Às vezes, o Senhor permite
dificuldades em nossa vida como uma forma de, paternalmente, nos ensinar a depender Dele com
mais confiança, e recebermos sua Palavra com maior interesse. Frequentemente, Ele emprega o
sofrimento a fim de chamar a si o seu povo desgarrado, para arrependimento dos seus pecados e
renovação espiritual (ver o livro de Juízes). É nosso dever confessar nossos pecados conhecidos e
examinar nossa vida pa ra ver s e há alguma coisa que desagrada o Espírito Santo.
A Bíblia diz que as provações que enfrentamos são “a prova da vossa fé” (Tg 1.3); elas são um meio
de aperfeiçoamento da nossa fé em Cristo (Dt 8.3; 1Pe 1.7).
É nosso dever reconhecer que uma fé autêntica resultará em “louvor, honra e glória na revelação de
Jesus Cristo” (1Pe 1.7).
Deus emprega o sofrimento, não somente para fortalecer a nossa fé, mas também para nos ajudar no
desenvolvimento do caráter cristão e da retidão. Segundo vemos nas cartas de Paulo e Tiago, Deus
quer que aprendamos a ser pacientes mediante o sofrimento (Rm 5.3-5; Tg 1.3).
No sofrimento, aprendemos a depender menos de nós mesmos e mais de Deus e da sua graça (Rm
5.3; 2Co 12.9). É nosso dever estarmos afinados com aquilo que Deus quer que aprendamos através
do sofrimento. Deus também pode permitir que soframos dor e aflição para que possamos melhor
consolar e animar outros que estão sofrendo também (2Co 1.4).
Perguntas:
https://amaivos.org/edicaoespecial14/
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1. Depois deste estudo, como você passou a ver o sofrimento?
2. Você consegue entender que o Senhor sabe o que faz?
3. Você tem sofrido? Gostaria de conversar a respeito?
Estamos precisando de alimentos para cesta básica. Ajudem-me na campanha do quilo! Disse Jesus:
Tive fome e me destes de comer, estive nu e me vestistes, estive preso e me visitastes. Ide e pregai o
Evangelho. Precisamos obedecer a esses direcionamentos.

Bíblia diária
2ª feira – Ez. 16, 17, 18
3ª feira – Ez. 19, 20, 21
4ª feira – Ez. 22, 23, 24
5ª feira – Ez. 25, 26, 27
6ª feira – Ez. 28, 29, 30
Sábado – Ez. 31, 32, 33
Domingo – Ez. 34, 35, 36
Período atual: Trigésima nona semana

Missões e o mundo
Cristãos são excluídos de ajuda humanitária na Índia
A segregação é consequência da propagação das ideias nacionalistas hindus
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Os direitos humanos dos cristãos são ignorados pelo governo mesmo durante a pandemia da
COVID-19
Além de enfrentar o alastramento da COVID-19, a Índia (https://www.portasabertas.org.br/listamundial-da-perseguicao/india) também teve a parte leste atingida pelo ciclone Amphan, os estados
do Norte enfrentam calor extremo, e no Oeste e Centro há uma invasão de gafanhotos. Sem ter como
intervir nos fenômenos naturais, o governo e as ONGs decidiram apoiar os cidadãos com ajuda
humanitária. Mas, os cristãos locais são ignorados por causa de terem uma fé diferente da hinduísta.
Segundo um parceiro local da Portas Abertas, os seguidores de Jesus são acusados de receberem
assistência internacional. “A ajuda está sendo distribuída na loja local ou no comitê local da vila e eles
não dão comida aos cristãos, nem mesmo quando têm um cartão de ração.” Os cristãos de vilas
remotas enfrentam ainda mais a hostilidade da comunidade e de extremistas hindus, como a
proibição de comprar comida e tirar água do poço público. “A realidade é que muitos são
trabalhadores que perderam a renda e agora ninguém lhes dá suprimentos para sobreviver”, explica.
Um cristão com deficiência e a família também foram excluídos da assistência governamental. “Eles
estão contra a vila desde que chegaram à fé cristã e a população local não está disposta a dar comida
a eles.” A Portas Abertas trabalha para prover assistência emergencial para as famílias cristãs durante
o isolamento da COVID-19 na Índia. Até agora, mil famílias receberam alimentos e produtos para
sobreviver durante um mês. Mas ainda estamos nos preparando para ajudar outras 7 mil famílias no
país na 10ª posição da Lista Mundial da Perseguição 2020 (https://www.portasabertas.org.br/listamundial/paises-da-lista).
Pedidos de oração
Interceda pelos cristãos indianos que estão enfrentando ainda mais perseguição neste momento
difícil. Peça que Deus supra cada um deles de maneira maravilhosa.
Clame para que as autoridades locais tenham um encontro verdadeiro com Cristo e as vidas
mudadas por ele. Para que, ao invés de perseguirem, se juntem ao trabalho de fazer Jesus conhecido e
adorado na Índia.
https://amaivos.org/edicaoespecial14/
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Ore para que mais irmãos e irmãs ao redor do mundo, sintam-se tocados a orar e contribuir com
assistência emergencial.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cristaos-saoexcluidos-de-ajuda-humanitaria-na-india)

Cisternas Rotas e Água da Vida
O Meu povo cometeu dois pecados terríveis: eles Me abandonaram, a Mim, a Fonte da água da Vida, e
construíram para si poços furados, que não prendem a água! Jr. 2:13

Alguns anos atrás, tive o privilégio de participar, junto com um grupo, de uma viagem às terras
bíblicas. Em um de nossos passeios, visitamos Petra, a antiga capital dos edomitas. A cidadela
daquele povo situava-se numa colorida mesa de arenito, cujo topo inclinava-se na direção de um
brusco declive. Pequenos canais tinham sido feitos no arenito para conduzir a água da chuva a várias
cisternas escavadas perto do declive. Aqueles reservatórios agora estavam totalmente secos,
incapazes de reter água – se devido a terremotos ou à passagem do tempo, não sei.
Em nosso verso, a água representa a verdade. O povo nos dias de Jeremias tinha abandonado a Deus,
a Fonte da verdade, substituindo-O por deuses falsos e práticas religiosas associadas a eles. As
mensagens de Jeremias tencionavam despertar o povo para a sua necessidade do Deus verdadeiro.
Muitos anos atrás, uma casa perto de Bucyrus, Estado de Ohio, nos Estados Unidos, foi atingida por
um raio. Em menos tempo do que se leva para contar a história, o raio queimou uma trilha pelos
beirais da casa, através das calhas e para dentro da cisterna. Por sorte a casa não pegou fogo. Não
muito tempo depois da tormenta, um dos filhos daquela família foi encarregado de pegar um balde
de água e ele descobriu que a cisterna estava seca. Um exame mostrou que o raio havia queimado um
buraco no fundo da cisterna, fazendo com que a água vazasse.
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Quando o pai desceu para vedar o vazamento, ouviu um som de água corrente. Depois de uma
investigação, descobriu um lençol de água subterrâneo. Foi cavado um poço onde havia existido a
cisterna, e daquele dia em diante a família teve abundância de água fresca, pura e límpida. Perderam
uma cisterna, mas ganharam uma fonte inesgotável de água viva.
›
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Palavra Pastoral
A esperança dos filhos de Deus
“Eis que os olhos do SENHOR estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para
livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome”. Sl 33.18,19
Coisas que aprendemos ao esperar em Deus - Projeto Puritanas
A esperança, pela sua própria natureza, diz respeito ao futuro (Rm 8.24,25). Porém, ela abrange
muito mais do que uma simples vontade ou anseio por algo vindouro. Esta esperança consiste numa
certeza na alma, uma firme confiança sobre as coisas futuras, porque tais coisas decorrem da
revelação e das promessas de Deus.
Noutras palavras, a esperança bíblica do crente está intimamente vinculada a uma fé firme (Rm 15.13;
Hb 11.1) e a uma sólida confiança em Deus (Sl 33. 21,22).
O salmista expressa claramente este fato mediante um paralelo entre “confiança” e “esperança”: “Não
confieis em príncipes nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele
que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no SENHOR, seu Deus” (Sl
146.3,5; Jr 17.7).
https://amaivos.org/edicaoespecial15/
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Por conseguinte, a firme esperança do crente é aquela que “não traz confusão” (Rm 5.5; Sl 22.4,5; Is
49.23); a esperança, portanto, é uma âncora para a alma do crente durante a sua vida (Hb 6.19,20).
A base de nossa esperança: O alicerce da esperança segura do crente procede da natureza de Deus, da
Sua Palavra, e de Jesus Cristo.
As Escrituras revelam como Deus sempre foi fiel ao seu povo, no passado. O Salmo 22, por exemplo,
revela a luta de Davi numa situação pessoal crítica, que ameaça a sua vida. Todavia, ao meditar nos
feitos de Deus no passado, ele confia que Deus o livrará: “Em ti confiaram nossos pais; confiaram, e
tu os livraste”.
O poder maravilhoso que o Deus Criador já manifestou em favor do seu povo está exemplificado no
livro de Êxodo, na conquista de Canaã, nos milagres de Jesus e dos apóstolos, e em casos
semelhantes, os quais edificam a nossa confiança no Senhor como nosso Ajudador (Hb 13.6; Êx 6.7).
Por outro lado, aqueles que não conhecem a Deus não têm em que se firmar para terem esperança (Ef
2.12; 1Ts 4.13).
Perguntas:
1. Você tem entregado suas necessidades nas mãos do Senhor?
2. Você acredita nos cuidados do Senhor e na Sua fidelidade?
3. Deus é prioridade em sua vida?

Bíblia diária
2ª feira – Ez. 37, 38, 39
3ª feira – Ez. 40, 41, 42
4ª feira – Ez. 43, 44, 45
5ª feira – Ez. 46, 47, 48
6ª feira – Dn. 01, 02, 03, 04
Sábado – Dn. 05, 06, 07, 08
Domingo – Dn. 09, 10, 11, 12
Período atual: Quadragésima semana

Missões e o mundo
Ataque à bomba mata cristãs em Bangladesh
https://amaivos.org/edicaoespecial15/
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Mãe e filha de cinco anos foram atingidas pela explosão de um artefato caseiro e não resistiram aos
ferimentos

A cristã Shilpi e a filha Supria foram atacadas enquanto dormiam em uma aldeia em Bangladesh
(foto representativa)
Na noite do 31 de maio, em Bangladesh, Shilpi e a filha Supria, de 5 anos, foram atingidas pela
explosão de uma bomba artesanal enquanto dormiam. A mãe conseguiu escapar do local com 75% do
corpo com queimaduras, já a criança foi resgatada pelos vizinhos com 46% de queimaduras. As duas
foram levadas para os hospitais da região, mas não sobreviveram aos ferimentos. Shilpi faleceu em 4
de junho e Supria no dia 16.
O artefato foi lançado dentro da casa da família cristã, enquanto o pai, Ridoy Halder estava em
serviço em uma fábrica de roupas local. “Agora, Ridoy está se sentindo completamente sem
esperança, frustrado e deprimido. Ele está de luto, recusando-se a falar com qualquer pessoa”, diz
Stephen Liton Halder, parceiro da Portas Abertas e tio do cristão.
Apesar da família cristã atingida não ter recebido nenhuma ameaça por causa da fé, Halder acredita
que a ação é consequência de perseguição. “Eles eram os únicos cristãos nessa área. Moravam lá
porque ficava próximo ao local de trabalho de Ridoy. No local há muitos extremistas religiosos e
madrassas (escolas religiosas islâmicas)”, explica o familiar das vítimas.
A polícia recebeu a denúncia e encontrou os materiais explosivos no local do ataque. Mas porque o
ataque aconteceu muito tarde, não houve testemunhas do fato e ninguém foi preso. O cristão, agora
viúvo, voltou para a aldeia onde morava e teme pela segurança dele se retornar para o local onde a

https://amaivos.org/edicaoespecial15/

3/4

25/10/2022 14:16

BOLETIM INFORMATIVO | Amai-vos

esposa e filhas foram mortas. “Ridoy não sabe ao certo quando pode voltar ao trabalho. Ele tem medo
da polícia assediá-lo, chamando-o de volta à delegacia para mais interrogatórios. Por favor, ore por
ele, porque está sofrendo”, conclui Halder.
Pedidos de oração
Clame para que Deus conforte Ridoy e os parentes pela perda da família. Que ele encontre esperança
em Jesus.
Ore pelos cristãos de Bangladesh que foram impactados pelo ataque. Que eles mantenham a coragem
de testemunhar a respeito do amor do pai e vejam o agir de Deus na situação difícil.
Interceda para que as autoridades tenham interesse em resolver o caso, encontrem e punam os
responsáveis pelo ataque.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/ataque-abomba-mata-cristas-em-bangladesh)

Não o Homem, mas a Mensagem
Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, insinceramente…. Todavia, que importa? Uma vez que
Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me
regozijo, sim, sempre me regozijarei. Fp. 1:15, 17 e 18.
Por trás das máscaras – Blog - Roberta Rodrigues de Almeida
Meu pai nasceu em Minneapolis, Estado de Minnesota, em 1889, mas seus antepassados vieram da
Nova Inglaterra. A família Mansell viveu lá por 150 anos. Em 1960, papai e eu decidimos ir ao Estado
do Maine e fazer algumas pesquisas relacionadas com nossos ascendentes.
Enquanto mergulhávamos em alguns interessantes materiais de consulta na Prefeitura de Brewer,
encontramos um livro que continha várias anotações curiosas. Um pregador (ainda bem que não era
um parente ou antepassado) tinha o seguinte comentário ao lado de seu nome:
“Ele pregava tão bem no púlpito, que era uma pena quando precisava deixá-lo; mas fora do púlpito vivia tão
vergonhosamente, que era uma pena que precisasse voltar a ele outra vez.”
Nunca me esqueci desse comentário tão contundente. Mais tarde fiquei sabendo que essas palavras
eram uma paráfrase de uma declaração de João Wesley, fundador do metodismo.
›
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Os filhos de Deus devem amar a justiça
Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o
pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou: para
desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado; porque a sua semente
permanece nele; e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os
filhos do diabo: qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a
mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos amemos uns aos outros. 1Jo. 3. 7 ao 11
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A plenitude da revelação do novo conserto em Jesus Cristo acresce mais uma razão para a esperança
inabalável em Deus. Para o crente, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, que é o “deus
deste século” (2Co 4.4; Gl 1.4; Hb 2.14; 1Jo 5.19).
Jesus, ao expulsar demônios durante o seu ministério terreno, demonstrou seu poder sobre Satanás.
Além disso, pela sua morte e ressurreição, Ele esmagou o poder de Satanás (Jo 12.31) e demonstrou o
poder do reino de Deus.
Não é de se estranhar, portanto, o que Pedro exclama a respeito da nossa esperança: “Bendito seja o
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo
para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos” (1Pe 1.3).
Jesus é, pois, chamado nossa esperança (Cl 1.27; 1Tm 1.1); e devemos depositar Nele a nossa
esperança, mediante o poder do Espírito Santo.
A Palavra de Deus é a terceira base da esperança. Deus revelou sua Palavra através dos profetas e
apóstolos no passado; Ele os inspirou pelo Espírito Santo para escreverem isentos de erros (2Tm 3.16;
2Pe 1.19-21). Pelo fato de que sua eterna Palavra permanece firme nos céus (Sl 119.89), podemos
depositar nossa esperança nessa Palavra (Sl 119.49, 74, 81, 114, 147; At 26.6; Rm 15.4). De fato, tudo
quanto sabemos a respeito de Deus e de Jesus Cristo, vem da revelação infalível das Sagradas
Escrituras.
Perguntas:
1. Para acreditarmos plenamente no Senhor, importa crer fielmente em sua palavra. Mediante a isso,
o que a palavra de Deus é pra você? (hebreus 4, 12)
2. O que você precisa para vencer suas guerras? ( Filipenses 2. 5 ao 11)
3. A palavra de Deus te traz esperança? (Romanos 10:17)
https://amaivos.org/edicaoespecial16/
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Bíblia diária
2ª feira – Os. 01, 02, 03
3ª feira – Os. 04, 05, 06
4ª feira – Os. 07, 08, 09
5ª feira – Os. 10, 11, 12
6ª feira – Os. 13, 14
Sábado – Jl. 01, 02
Domingo – Jl. 03
Período atual: Quadragésima primeira semana

Missões e o mundo
Cristão é perseguido por ler a Bíblia na Etiópia
Com medo de retaliação, o seguidor de Jesus fugiu com a família e encontrou a Portas Abertas
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Alguns cristãos da Etiópia são perseguidos por outros que valorizam mais as tradições do que os
ensinamentos bíblicos (foto ilustrativa)
O mundo travou uma batalha contra a COVID-19, mas para algumas pessoas a doença apenas
agravou a luta que elas travam todos os dias para manter a fé em Jesus. Reta* é um exemplo de
cristão que sabe o que é perder tudo por amor a Cristo e pelo zelo com os ensinamentos bíblicos,
na Etiópia (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/etiopia). Porém, a
perseguição que ele enfrenta não vem de extremistas islâmicos, mas de alguns cristãos ortodoxos.
Reta já foi líder na Igreja Ortodoxa Etíope, mas desde que passou a crer e ensinar que a salvação
acontecia somente pela fé e pela graça de Deus, a vida dele mudou para pior. Alguns religiosos da
mesma denominação começaram a ser hostis com o cristão porque ele lia a Bíblia e influenciava
outros a fazer o mesmo. Mas o estopim foi quando o líder cristão defendeu a permissão de trabalho
da Sociedade Bíblica na cidade onde residia. Após o apoio, o seguidor de Jesus foi expulso da igreja.
Com medo de retaliação física, Reta fugiu com a esposa e os dois filhos. Sem renda, moradia e
alimentação, a família foi acolhida por alguns parentes não cristãos. Mas as medidas de
distanciamento social estão dificultando o encontro de um trabalho para que sobrevivam por conta
própria. A Portas Abertas visitou a família, respeitando as regras de distanciamento social, e ofereceu
tanto incentivo emocional como financeiro.
“É impossível descrever em detalhes o que Deus fez por nós. Sem a ajuda e o apoio de vocês,
teríamos perdido tudo e nosso casamento teria desmoronado. Mas agradecemos muito ao Senhor por
nos apoiar em muitas tribulações. Agradecemos a ele por nos dar boas pessoas de Deus, como vocês,
quando nossos parentes e amigos se afastaram de nós”, agradece Reta.
*Nome alterado por segurança.
Pedidos de oração
Agradeça ao Senhor pela maneira como ele tem trabalhado na vida espiritual de Reta. Ore para
que o cristão continue fortalecido na fé.
https://amaivos.org/edicaoespecial16/
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Interceda para que Deus supra tanto as necessidades da família cristã como dos parentes que
deram abrigo a ela.
Clame para que os cristãos que perseguiram Reta tenham um encontro real com Jesus e trabalhem
com amor pelas verdades bíblicas e não apenas denominacionais.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cristao-eperseguido-por-ler-a-biblia-na-etiopia)

Como o Amor Lida com o Ódio
Raiva e ódio só produzem brigas e confusão; mas o amor esquece e perdoa todas as ofensas. Pv. 10:12.
Justiça e vingança - por Tércio Ferraz
Jr. | GEN Jurídico GEN Jurídico

Aaron Burr, soldado americano e líder político, era
talentoso, capaz e bem-apessoado, mas junto com essas
admiráveis qualidades tinha um aspecto odioso de
caráter, que acabou causando a sua queda.

Por ocasião da eleição nacional de 1800, Thomas Jefferson
concorreu para a presidência dos Estados Unidos como
líder do Partido Democrático, tendo a Burr como o seu
candidato para a vice-presidência. Devido a um erro
crasso no processo eleitoral, Burr recebeu o mesmo
número de votos de Jefferson. Como resultado, a eleição teve de ser decidida no Congresso. Lá, Burr
passou a incentivar os congressistas para que o elegessem presidente, em lugar de Jefferson. Este, por
sua vez, foi suficientemente sábio para manter-se calado. Mas Alexander Hamilton, um oponente
federalista que odiava Burr e, aparentemente, percebia mais do que Jefferson os defeitos de caráter de
Burr, persuadiu o Congresso a eleger Jefferson, e não Burr. Este jamais perdoou a Hamilton.
Em 1804, quando Burr concorreu para o governo de Nova Iorque, Hamilton mais uma vez jogou sua
influência contra ele, e Burr perdeu de novo. O ressentimento reprimido agora flamejou como ódio
ostensivo. Burr desafiou Hamilton para um duelo. Hamilton aceitou.
Os dois homens se encontraram em uma área isolada perto de Weehawken, Estado de Nova Jersey. O
tiro da pistola de Burr matou Hamilton. A vingança pode ter tido um gostinho doce, mas acabou com
a carreira política de Burr. Muito tempo depois, ele admitiu que teria sido mais sábio enterrar o ódio.
Caso o tivesse feito, poderia ter conseguido finalmente tornar-se presidente dos Estados Unidos. Em
vez disso, perdeu tudo o que esperava conquistar e morreu como um velho e amargo homem.
O ódio, no fim das contas, é autodestrutivo.

Feliz aniversário
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04/jul – Orlando Neto
12/jul – Marta Machado
13/jul – Bárbara Cardoso
18/jul – Samara de Oliveira
20/jul – Nilo de Oliveira
23/jul – Marli Ribeiro
24/jul – Januária Garcia
28/jul – Amanda Santos
›
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A esperança dos filhos de Deus
A suprema esperança e confiança dos filhos de Deus não deve estar em seres humanos (Sl 33.16,17),
nem em bens materiais, ou em dinheiro (Sl 20.7; Mt 6.19-21; Lc 12.13-21; 1Tm 6.17; Nm 18.20; ver o
estudo); antes de tudo, deve estar em Deus, no seu Filho Jesus e na sua Palavra.
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E em que consiste essa esperança?
1) Temos esperança na graça de Deus e no livramento que Ele nos oferece, nas tribulações desta vida
presente (Sl 33.18,19; 42.1-5; 71.1-5,13-14; Jr 17.17,18);
2) Temos esperança de que chegará o dia em que nossas tribulações cessarão aqui na Terra, quando
esta não mais estiver sujeita à corrupção, e assim a redenção (ressurreição) do nosso corpo terá lugar
(Rm 8.18-25; Sl 16.9,10; 2Pe 3.12; e ver At 24.15);
3) Temos esperança na consumação da nossa salvação (1Ts 5.8;);
4) Temos a esperança de uma casa eterna nos novos céus (2Co 5.1-5; 2Pe 3.13; Jo 14.2 ), naquela cidade
cujo arquiteto e edificador é Deus (Hb 11.10);
5) Temos a bendita esperança da vinda gloriosa do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo (Tt
2.13), quando então, os crentes serão arrebatados da Terra, para o encontro com Ele nos ares (1Ts 4.1318) e assim, nós o veremos como Ele é e nos tornaremos semelhantes a Ele (Fp 3.20,21; 1Jo 3.2,3);
6) Temos a esperança de receber a coroa da justiça (2Tm 4.8), de glória (1Pe 5.4) e da vida (Ap 2.10);
7) Finalmente, temos a esperança da vida eterna (Tt 1.2; 3.7); da vida garantida a todos que confiam
no Senhor Jesus Cristo e o obedecem (Jo 3.16,36; 6.47; 1Jo 5.11-13).
Com promessas tão grandes reservadas a aqueles que esperam em Deus e no seu Filho Jesus, Pedro
nos conclama: “estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos
pedir a razão da esperança que há em vós” (1Pe 3.15).
Perguntas:
1. Quando está necessitando de algo, o que você faz? ( 1 Pedro 5, 6 e 7)
2. Você crê no arrebatamento da Igreja? (1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18)
3. Você acredita no juízo final? (Mateus 24, 29 ao 35)
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Bíblia diária
2ª feira – Am. 01, 02, 03
3ª feira – Am. 04, 05, 06
4ª feira – Am. 07, 08, 09
5ª feira – Ob. 01
6ª feira – Jn. 01, 02
Sábado – Jn. 03, 04
Domingo – Mq. 01, 02, 03
Período atual: Quadragésima segunda semana

Missões e o mundo
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Cristão escapa de linchamento na Índia
Os extremistas hindus agrediram fisicamente o seguidor de Jesus e expulsaram a família toda do
vilarejo

Manohar foi ameaçado e agredido diversas vezes por não deixar de seguir a Jesus (foto
representativa)
Ser cristão no interior da Índia é perigoso e pode resultar em agressões e até linchamento. Crimes
desse tipo são comuns no território, onde há tanto a presença de extremistas hindus como de pessoas
fiéis a Cristo. Manohar* foi uma vítima da intolerância religiosa e experimentou a perseguição desde
que se tornou cristão em 2018. Todos da família foram hostilizados pela comunidade porque
deixaram a religião tribal para seguir a Jesus.
Há alguns meses, o cristão foi agredido por vizinhos e ameaçado de morte se contasse o incidente à
polícia. Porém, Manohar e os familiares mantiveram a fé em Jesus e responderam que desejavam ver
os corações de todos os aldeões rendidos ao salvador. Os radicais ficaram ainda mais irritados com a
fidelidade dos cristãos e, alguns dias depois, invadiram a casa da família.
Manohar foi arrastado para fora e agredido brutalmente por um grupo de moradores. Um deles
tentou enforcar o cristão, mas a vítima conseguiu escapar. Ele correu do local, mas foi apanhado e
atacado novamente. Além de receber novas ameaças para deixar a vila, o indiano teve a casa
saqueada e os utensílios domésticos jogados na rua.
O cristão e a família foram viver com os parentes em outra cidade, porém, ele carrega no corpo as
marcas das agressões. Ainda está com o pescoço e o corpo inchados e não consegue se movimentar
por causa da dor que sente. A polícia foi procurada duas vezes, mas não registrou a ocorrência, por
isso, o seguidor de Jesus desistiu de esperar ajuda das autoridades. Neste momento, a Portas Abertas
está assistindo esses irmãos em todas as necessidades.
*Nome alterado por segurança.
Pedidos de oração
https://amaivos.org/edicaoespecial17/
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Interceda por Manohar e família, para que sejam consolados por Deus e curados tanto das feridas
físicas quanto emocionais.
Ore pelos cristãos indianos que recebem ameaças de extremistas hindus, para que permaneçam
firmes na fé e sejam protegidos pelo Senhor.
Clame pela vida dos agressores, para que tenham um encontro com Jesus, se arrependam e se tornem
testemunhas vivas do amor do pai.
Apresente as autoridades ao Senhor e peça que elas tenham os corações e mentes mudadas para fazer
justiça, principalmente em casos de intolerância religiosa.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cristao-escapade-linchamento-na-india)

Deus Deseja Pronta Obediência
Os estrangeiros se Me sujeitaram; ouvindo a Minha voz, Me obedeceram. II Sm. 22:45.

Jenny, uma jovem norueguesa na faixa dos 20 anos de idade, trabalhava como cabeleireira na cidade
de Nova Iorque na metade da década de 70. Vivia com um homem casado com outra mulher, num
apartamento próximo ao salão de beleza onde trabalhava. No mesmo prédio de apartamentos
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morava uma moça brasileira, cristã, de nome Maria do Carmo. Maria do Carmo fez amizade com
Jenny e começou a partilhar sua fé com ela. Não demorou muito para que Jenny aceitasse a Jesus
como Salvador.
Certo dia, Maria do Carmo disse a Jenny que não era correto viver com um homem casado. Até
àquele momento, Jenny nunca havia pensado na possibilidade de estar fazendo algo errado, mas
quando o Espírito Santo a convenceu de que o que ela estava fazendo era pecaminoso, acabou com o
relacionamento imediatamente. A separação foi dolorosa, mas ela estava decidida a servir a Deus de
todo o coração, custasse o que custasse.
Não muito tempo depois que ela terminou o seu romance ilícito, conheci Jenny em um retiro de fimde-semana, para o qual eu havia sido convidado como um dos pregadores. Durante minhas horas de
folga, estudei a Bíblia com ela e respondi às suas perguntas. Poucas vezes encontrei uma pessoa tão
decidida a abandonar o pecado de imediato como Jenny. Mais tarde, fiquei sabendo que ela retornara
para a Noruega e, apesar da oposição dos familiares, se havia tornado obreira bíblica.
Vi Jenny pela última vez na Inglaterra, em 1982. Ela me contou, durante a breve conversa que
tivemos, que ela estava com câncer terminal e tinha apenas pouco tempo de vida. Não muito tempo
depois disso, fiquei sabendo que ela falecera, fiel ao seu Senhor até o fim.
O Espírito Santo convence do pecado (ver S. João 16:8). Mas poucos agem tão rapidamente como
Jenny. A convicção leva ao arrependimento, e o arrependimento significa tristeza pelo pecado. Mas
significa mais do que entristecer-se por causa do pecado. Quer dizer também abandoná-lo. Embora
muitos sintam tristeza pelo pecado (especialmente quando são apanhados em flagrante), quantos se
entristecem o suficiente para deixá-lo assim que sentem a convicção?
O Senhor “é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça”. II Pd. 3:9. Graças por
isso! Mas Ele não ficaria mais contente ainda se abandonássemos o pecado logo que o Espírito Santo
nos convencesse, em vez de ficarmos abusando de Sua misericórdia?
›
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BOLETIM INFORMATIVO
Comunidade Amai vos de volta ao templo

Palavra Pastoral
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O dia está chegando
“Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os
que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.”
1Ts. 4.16,17
O termo “arrebatamento” deriva da palavra raptus em latim, que significa “arrebatado rapidamente e
com força”. O termo latino raptus equivale a harpazo em grego, traduzido por “arrebatado” em 1Ts.
4.17.

Esse evento, descrito na passagem acima e em 1Co. 15, refere-se à ocasião em que a Igreja do Senhor
será arrebatada da Terra para encontrar-se com Ele nos ares. O arrebatamento abrange apenas os
salvos em Cristo.
Instantes antes do arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar a sua Igreja, ocorrerá a
ressurreição dos “que morreram em Cristo” (1Ts .4.16). Não se trata da mesma ressurreição referida
em Ap. 20.4, a qual somente ocorrerá depois de Cristo voltar à Terra, julgar os ímpios e prender
Satanás (Ap. 19.11—20.3). A ressurreição de Ap. 20.4 tem a ver com os mártires da tribulação e
possivelmente com os santos do Antigo Testamento (Ap. 20.6).
Obs.: Esta expressão inclui a ressurreição de Cristo e de todo o povo de Deus. A ressurreição dos
ímpios ocorrerá no fim do milênio.
Ao mesmo tempo em que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão
transformados; seus corpos se revestirão de imortalidade (1Co. 15.51,53). Isso acontecerá num
instante, “num abrir e fechar de olhos” (1Co 15.52).
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Obs. Tanto os crentes ressurretos como os que acabaram de ser transformados serão “arrebatados
juntamente” (Ts. 4.17) para encontrar-se com Cristo nos ares, ou seja, na atmosfera entre a Terra e o
céu.
Perguntas:
1) O que você acha necessário para estar pronto, na hora do arrebatamento? (Salmos 51, 5 ao 12)
2) Você acha que tem a capacidade de se sustentar numa condição? (Efésios 2, 4 ao 10)
3) A salvação é um presente de Deus! Você tem dividido esse presente com outras pessoas?
IMPORTANTE: Solicitamos ajuda dos que puderem, tanto nas cestas básicas como nos jantares que
são servidos diariamente em nosso templo.

Bíblia diária
2ª feira – Mq. 04, 05, 06, 07
3ª feira – Na. 01, 02, 03
4ª feira – Hc. 01, 02, 03
5ª feira – Sf. 01, 02, 03
6ª feira – Ag. 01, 02
Sábado – Zc. 01, 02, 03
Domingo – Zc. 04, 05, 06
Período atual: Quadragésima terceira semana

Missões e o mundo
Cristão é morto por naxalistas na Índia
A vítima já havia fugido da vila onde morava junto com mais outras três famílias seguidoras de Jesus
https://amaivos.org/edicaoespecial18/
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Os cristãos indianos enfrentam a hostilidade tanto de extremistas hindus quanto de naxalitas, que
intentam tornar o país comunista
Mais um cristão foi morto por seguir a Cristo na Índia. Munshu Tado era ex-comunista, vivia no
vilarejo de Bhatpar e já havia fugido uma vez dos ataques dos naxalitas, militantes que desejam
implantar o comunismo chinês no país. Há alguns meses, ele e os familiares foram expulsos da aldeia
onde moravam juntamente com outras três famílias cristãs. Porém, em 11 de julho ele foi morto, sob a
justificativa falsa de ser informante do paradeiro dos naxalitas à polícia.
Segundo um parceiro local da Portas Abertas, este tipo de ataque aos cristãos é comum em áreas
dominadas por grupos rebeldes maoístas. Muitas vezes, as vítimas já foram boicotadas pela
comunidade, porque não deixaram a fé cristã. Então, os naxalitas recebem denúncias de que os
cristãos estão perturbando a paz na vila ao atrair mais pessoas ao cristianismo.
Além disso, são acusados de dar benefícios em troca da fé e de denunciar as ações dos comunistas às
autoridades. “Os naxalitas então buscam esses cristãos e os ameaçam para interromper o
compartilhamento sobre Jesus e, assim, parar de atrapalhar a paz da vila. Quando eles não desistem
da fé, são mortos abertamente”, explicou o colaborador.
De acordo com testemunhas, Mushu era um jovem vibrante e comprometido com Jesus, e
compartilhava a mensagem de Deus em todos os lugares que passava. Por isso, ele foi várias vezes
advertido pelos comunistas. A morte do cristão é mais uma de muitas no país em 10ª posição na Lista
Mundial da Perseguição 2020.
No território onde o nacionalismo hindu é difundido e apoiado pelos meios de comunicação, os
cristãos enfrentam hostilidade por causa da intolerância religiosa tanto de extremistas hindus como
de comunistas. Os seguidores de Jesus são vistos como traidores por trocarem a fé tradicional pelo
cristianismo.
Apoie a Campanha Global Índia
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Os cristãos indianos enfrentam forte hostilidade por amor a Jesus. Por isso, a Portas Abertas trabalha
para fortalecer os seguidores de Cristo com ajuda emergencial, seminários bíblicos, assistência
jurídica e auxílio na construção de casas. Doe esperança aos cristãos indianos.
Pedidos de oração
– Interceda pelos familiares de Munshu Tado, para que sejam consolados por Deus e se mantenham
firmes em Cristo.
– Ore para que os vizinhos responsáveis pelas informações falsas sobre o cristão se arrependam e se
entreguem de fato ao amor de Deus.
– Clame para que os naxalistas se frustrem com o sistema comunista e enxerguem que apenas o
Senhor pode mudar de fato a realidade de uma nação.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cristao-emorto-por-naxalistas-na-india)

Bem-Aventurados os Misericordiosos
“Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia” Mt. 5:7
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Tamatoe, rei de Huahiné (uma ilha cerca de 80 milhas náuticas a noroeste do Taiti), tornou-se cristão
em 1818, como resultado do trabalho de missionários da Sociedade Missionária de Londres. Alguns
dos vizinhos pagãos de Tamatoe, numa ilha próxima, odiavam o cristianismo e decidiram queimar
Tamatoe vivo, junto com alguns dos que se haviam tornado cristãos juntamente com ele.
A conspiração foi descoberta pelos cristãos e um bando deles escondeu-se perto da praia. Quando os
inimigos saltaram das canoas, no escuro, foram desarmados sem sofrer nenhum dano físico. Agora
sem armas, os pagãos tinham a certeza de que seriam executados de maneira cruel. Podemos
imaginar a surpresa deles quando Tamatoe e seus companheiros cristãos passaram a tratá-los bem,
explicando que Jesus ensinara Seus seguidores a serem bondosos com os inimigos.
Mas os cristãos foram além. Prepararam um suntuoso banquete e convidaram seus ex-inimigos a
participarem da refeição com eles. Ao final do banquete, um dos chefes pagãos colocou-se em pé e
disse que, por causa daquela inesperada bondade, ele havia decidido tornar-se um seguidor de
Cristo. Outros fizeram o mesmo e dentro de alguns dias todos os ídolos pagãos na ilha deles foram
destruídos, resultando na conversão do povo ao cristianismo.
A misericórdia que será alcançada pelos misericordiosos segundo nosso texto, não é necessariamente
a misericórdia que os outros demonstram para conosco em retribuição àquela que estendemos a eles.
Com freqüência, as “ternas misericórdias” dos outros são na verdade “cruéis”. Pv. 12:10. Assim, uma
tradução melhor de nosso verso provavelmente seja: “Felizes são os que têm misericórdia dos outros;
Deus terá misericórdia deles.”
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Esse é o tipo de favor imerecido de que todos nós precisamos; em certo sentido, somos “inimigos” de
Deus (Rm. 5:10), e Ele tem misericórdia de nós na mesma medida em que revelamos misericórdia ao
nosso próximo. Esse é o mesmo princípio do perdão: Deus nos perdoa os erros assim como nós
perdoamos os erros dos nossos semelhantes (Mt. 6:12). Os cristãos de Huahiné aprenderam e
posteriormente praticaram esse princípio.
›
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(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá ceia;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
https://amaivos.org/edicaoespecial19/
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Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
O dia está chegando
“Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os
que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.”
1Ts. 4.16,17
O termo “arrebatamento” deriva da palavra raptus em latim, que significa “arrebatado rapidamente e
com força”. O termo latino raptus equivale a harpazo em grego, traduzido por “arrebatado” em 1Ts.
4.17.

Esse evento, descrito na passagem acima e em 1Co. 15, refere-se à ocasião em que a Igreja do Senhor
será arrebatada da Terra para encontrar-se com Ele nos ares. O arrebatamento abrange apenas os
salvos em Cristo.
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Instantes antes do arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar a sua Igreja, ocorrerá a
ressurreição dos “que morreram em Cristo” (1Ts .4.16). Não se trata da mesma ressurreição referida
em Ap. 20.4, a qual somente ocorrerá depois de Cristo voltar à Terra, julgar os ímpios e prender
Satanás (Ap. 19.11—20.3). A ressurreição de Ap. 20.4 tem a ver com os mártires da tribulação e
possivelmente com os santos do Antigo Testamento (Ap. 20.6).
Obs.: Esta expressão inclui a ressurreição de Cristo e de todo o povo de Deus. A ressurreição dos
ímpios ocorrerá no fim do milênio.
Ao mesmo tempo em que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão
transformados; seus corpos se revestirão de imortalidade (1Co. 15.51,53). Isso acontecerá num
instante, “num abrir e fechar de olhos” (1Co 15.52).
Obs. Tanto os crentes ressurretos como os que acabaram de ser transformados serão “arrebatados
juntamente” (Ts. 4.17) para encontrar-se com Cristo nos ares, ou seja, na atmosfera entre a Terra e o
céu.
Perguntas:
1) O que você acha necessário para estar pronto, na hora do arrebatamento? (Salmos 51, 5 ao 12)
2) Você acha que tem a capacidade de se sustentar numa condição? (Efésios 2, 4 ao 10)
3) A salvação é um presente de Deus! Você tem dividido esse presente com outras pessoas?
IMPORTANTE: Solicitamos ajuda dos que puderem, tanto nas cestas básicas como nos jantares que
são servidos diariamente em nosso templo.

Bíblia diária
2ª feira – Mq. 04, 05, 06, 07
3ª feira – Na. 01, 02, 03
4ª feira – Hc. 01, 02, 03
5ª feira – Sf. 01, 02, 03
6ª feira – Ag. 01, 02
Sábado – Zc. 01, 02, 03
Domingo – Zc. 04, 05, 06
Período atual: Quadragésima terceira semana
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Missões e o mundo
Cristão é morto por naxalistas na Índia
A vítima já havia fugido da vila onde morava junto com mais outras três famílias seguidoras de Jesus

Os cristãos indianos enfrentam a hostilidade tanto de extremistas hindus quanto de naxalitas, que
intentam tornar o país comunista
Mais um cristão foi morto por seguir a Cristo na Índia. Munshu Tado era ex-comunista, vivia no
vilarejo de Bhatpar e já havia fugido uma vez dos ataques dos naxalitas, militantes que desejam
implantar o comunismo chinês no país. Há alguns meses, ele e os familiares foram expulsos da aldeia
onde moravam juntamente com outras três famílias cristãs. Porém, em 11 de julho ele foi morto, sob a
justificativa falsa de ser informante do paradeiro dos naxalitas à polícia.
Segundo um parceiro local da Portas Abertas, este tipo de ataque aos cristãos é comum em áreas
dominadas por grupos rebeldes maoístas. Muitas vezes, as vítimas já foram boicotadas pela
comunidade, porque não deixaram a fé cristã. Então, os naxalitas recebem denúncias de que os
cristãos estão perturbando a paz na vila ao atrair mais pessoas ao cristianismo.
Além disso, são acusados de dar benefícios em troca da fé e de denunciar as ações dos comunistas às
autoridades. “Os naxalitas então buscam esses cristãos e os ameaçam para interromper o
compartilhamento sobre Jesus e, assim, parar de atrapalhar a paz da vila. Quando eles não desistem
da fé, são mortos abertamente”, explicou o colaborador.
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De acordo com testemunhas, Mushu era um jovem vibrante e comprometido com Jesus, e
compartilhava a mensagem de Deus em todos os lugares que passava. Por isso, ele foi várias vezes
advertido pelos comunistas. A morte do cristão é mais uma de muitas no país em 10ª posição na Lista
Mundial da Perseguição 2020.
No território onde o nacionalismo hindu é difundido e apoiado pelos meios de comunicação, os
cristãos enfrentam hostilidade por causa da intolerância religiosa tanto de extremistas hindus como
de comunistas. Os seguidores de Jesus são vistos como traidores por trocarem a fé tradicional pelo
cristianismo.
Apoie a Campanha Global Índia
Os cristãos indianos enfrentam forte hostilidade por amor a Jesus. Por isso, a Portas Abertas trabalha
para fortalecer os seguidores de Cristo com ajuda emergencial, seminários bíblicos, assistência
jurídica e auxílio na construção de casas. Doe esperança aos cristãos indianos.
Pedidos de oração
– Interceda pelos familiares de Munshu Tado, para que sejam consolados por Deus e se mantenham
firmes em Cristo.
– Ore para que os vizinhos responsáveis pelas informações falsas sobre o cristão se arrependam e se
entreguem de fato ao amor de Deus.
– Clame para que os naxalistas se frustrem com o sistema comunista e enxerguem que apenas o
Senhor pode mudar de fato a realidade de uma nação.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cristao-emorto-por-naxalistas-na-india)

Bem-Aventurados os Misericordiosos
“Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia” Mt. 5:7
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Tamatoe, rei de Huahiné (uma ilha cerca de 80 milhas náuticas a noroeste do Taiti), tornou-se cristão
em 1818, como resultado do trabalho de missionários da Sociedade Missionária de Londres. Alguns
dos vizinhos pagãos de Tamatoe, numa ilha próxima, odiavam o cristianismo e decidiram queimar
Tamatoe vivo, junto com alguns dos que se haviam tornado cristãos juntamente com ele.
A conspiração foi descoberta pelos cristãos e um bando deles escondeu-se perto da praia. Quando os
inimigos saltaram das canoas, no escuro, foram desarmados sem sofrer nenhum dano físico. Agora
sem armas, os pagãos tinham a certeza de que seriam executados de maneira cruel. Podemos
imaginar a surpresa deles quando Tamatoe e seus companheiros cristãos passaram a tratá-los bem,
explicando que Jesus ensinara Seus seguidores a serem bondosos com os inimigos.
Mas os cristãos foram além. Prepararam um suntuoso banquete e convidaram seus ex-inimigos a
participarem da refeição com eles. Ao final do banquete, um dos chefes pagãos colocou-se em pé e
disse que, por causa daquela inesperada bondade, ele havia decidido tornar-se um seguidor de
Cristo. Outros fizeram o mesmo e dentro de alguns dias todos os ídolos pagãos na ilha deles foram
destruídos, resultando na conversão do povo ao cristianismo.
A misericórdia que será alcançada pelos misericordiosos segundo nosso texto, não é necessariamente
a misericórdia que os outros demonstram para conosco em retribuição àquela que estendemos a eles.
Com freqüência, as “ternas misericórdias” dos outros são na verdade “cruéis”. Pv. 12:10. Assim, uma
tradução melhor de nosso verso provavelmente seja: “Felizes são os que têm misericórdia dos outros;
Deus terá misericórdia deles.”
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Esse é o tipo de favor imerecido de que todos nós precisamos; em certo sentido, somos “inimigos” de
Deus (Rm. 5:10), e Ele tem misericórdia de nós na mesma medida em que revelamos misericórdia ao
nosso próximo. Esse é o mesmo princípio do perdão: Deus nos perdoa os erros assim como nós
perdoamos os erros dos nossos semelhantes (Mt. 6:12). Os cristãos de Huahiné aprenderam e
posteriormente praticaram esse princípio.
›
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BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Temos tido, em média, o interesse de 45 a 50 pessoas em comparecer aos cultos de domingo. Visto
isso, para a próxima semana será disponibilizado o horário único de 19h00. Reserve no link abaixo o
seu lugar e o de sua família.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
https://amaivos.org/edicaoespecial20/
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Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá ceia;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
Estamos no fim de tudo!
Você já decidiu onde vai passar a eternidade?
Os que ficarem: Sofrerão as assolações de Satanás e das forças demoníacas, violência de homens
ímpios e perseguição da parte do Anticristo. Perderão suas casas e terão de fugir, aterrorizados (Mt
24.15-20).

Será um período terrivelmente calamitoso para quem tiver família e filhos (Mt 24.19); será tão terrível,
que os santos que morrerem são tidos por bem-aventurados, porque descansarão da sua lida, e
ficarão livres da perseguição (14.13).
https://amaivos.org/edicaoespecial20/
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Quanto aos vencedores anteriores àquele tempo (Lc 21.36), Deus os preservará da tribulação, através
do arrebatamento, quando os fiéis encontrarão o Senhor nos ares, antes de Deus derramar a sua ira.
Esse livramento é uma recompensa àqueles que perseverarem em guardar a Palavra de Deus,
mantendo a fé verdadeira.
Os crentes dos nossos dias, que esperam escapar dessas coisas que estão para vir sobre o mundo, só o
conseguirão mediante a fidelidade a Cristo e à sua Palavra, e a vigilância constante na oração (Lc
21.36), para não serem enganados – Os seguidores de Cristo devem guardar-se do pecado e orar para
que seu amor a Cristo não esfrie, e assim recebam graça e força para perseverar na fé e na retidão em
Jesus Cristo. Somente assim, perseverando, poderão evitar todas as coisas terríveis que sobrevirão a
este mundo nos últimos dias.
Mas hoje, precisamos ficar ligados a Jesus e esperar suas promessas.
A esperança de que nosso Salvador logo voltará para nos tirar do mundo, a fim de estarmos “sempre
com o Senhor” , é a bem-aventurada esperança de todos os redimidos (Tt 2.13). É fonte principal de
consolo para os crentes que sofrem (Tess, 4.17,18; 5.10).
Paulo emprega o pronome “nós” em 4.17 por saber que a volta do Senhor poderia acontecer naquele
período, e comunica aos tessalonicenses essa mesma esperança. A Bíblia insiste que anelemos e
esperemos contínua e confiadamente a volta do nosso Senhor (Rm 13.11; 1Co 15.51,52; Ap22.12,20).
Perguntas (leiam Romanos 8 todo para ajudar nas respostas):
1) O Senhor habita em nós! Mas Ele vive de modo confortável em você?
2) Você entende a grande honra de ser habitação do Espírito?
3) Como você tem lidado com os pecados que te rodeiam?

Bíblia diária
2ª feira – Mt. 01, 02, 03
3ª feira – Mt. 04, 05, 06
4ª feira – Mt. 07, 08, 09
5ª feira – Mt. 10, 11, 12
6ª feira – Mt. 13, 14, 15
Sábado – Mt. 16, 17, 18
Domingo – Mt. 19, 20, 21
Período atual: Quadragésima quinta semana
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Missões e o mundo
Ameaças de extremistas resultam em morte de adolescente cristã na Índia
O corpo da vítima foi encontrado na sala onde aconteciam as reuniões de oração da família

As cristãs indianas convivem com ameaças de violência física caso não deixem de seguir a Jesus
(foto representativa)
O extremismo hindu tem causado sérias consequências para os cristãos na Índia
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/india). A família Sodi já enfrentava
um grande desafio de seguir a vida após a morte da filha Sangita, porém, a situação piorou quando o
corpo da caçula, Budheswari, foi encontrado pendurado na sala, onde aconteciam as reuniões de
intercessão.
A adolescente de 16 anos estudava em um colégio interno, mas estava há dois meses em casa por
causa da COVID-19. Ela sempre recebia ameaças de que os radicais abusariam dela e a matariam,
assim como fizeram com a irmã, se a família não deixasse o cristianismo. De acordo com o irmão mais
velho, Chaitram, o culpado pela morte de Sangita em 2016 estava preso, mas havia outros
participantes do crime que ficaram impunes.
No local onde estava o corpo não tinha uma nota evidenciando o suicídio de Budheswari, porém, as
autoridades investigaram e confirmaram a suspeita da família em um documento oficial. Segundo
outros membros da única família cristã do vilarejo, a adolescente não conseguiu superar a pressão
https://amaivos.org/edicaoespecial20/
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psicológica e as constantes ameaças.
No país em 10º lugar na Lista Mundial da Perseguição 2020 (https://www.portasabertas.org.br/listamundial/paises-da-lista) é comum que os cristãos enfrentem tanto abusos físicos quanto psicológicos.
O principal responsável pela intolerância religiosa é o extremismo hindu, que reconhece como
indianos apenas os que mantém a adoração aos diversos deuses hinduístas.
Pedidos de oração
– Interceda pela família Sodi, para que seja consolada pelo amor de Deus e suprida em todas as
necessidades.
– Ore para que outros cristãos que enfrentam violência física, mental e psicológica sejam livrados das
investidas do inimigo e recebam a cura divina.
– Clame para que o Espírito Santo abra os olhos dos extremistas e os convença dos pecados que
cometem perseguindo os seguidores de Jesus. Que eles se tornem facilitadores do Reino de Deus,
assim como o apóstolo Paulo.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/como-vivemos-cristaos-ex-muculmanos-na-china)

Luzes Alinhadas
“Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus: guie-me o Teu bom Espírito por terreno
plano” Sl. 143:10.
Em uma noite escura e sem estrelas, há muitos anos, o Dr. F. B. Meyer atravessava o Canal de S. Jorge,
no País de Gales, quando começou a imaginar como é que uma embarcação viajando numa noite
como aquela poderia chegar ao porto sem perder-se. O comandante estava ali por perto, de modo que
o Dr. Meyer lhe fez a pergunta.
— O senhor vê aquelas três luzes? — perguntou o comandante.
— Sim — respondeu o Dr. Meyer.
— Bem, o piloto precisa manobrar o navio até que aquelas três luzes pareçam ser uma só. Quando
isso acontecer, saberemos a posição exata da entrada do porto.
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Algo semelhante acontece no âmbito espiritual. Quando pedimos que Deus responda às orações, três
coisas precisam estar “alinhadas”:
1) Está a nossa oração em harmonia com a vontade de Deus revelada em Sua Palavra?
2) A resposta à nossa oração trará glória a Deus?
3) Estamos dispostos a esperar que Deus nos responda no momento certo e da maneira apropriada,
segundo a Sua onisciência? Quando essas três “luzes-guia” estiverem alinhadas, poderemos
descansar na certeza de que nossas orações serão sempre atendidas para o nosso bem eterno.
A Bíblia fala daqueles que oram “mal” no livro de Tiago
“Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites”. Tg. 4:3
Recentemente, li acerca de um incidente que ilustra esse fato. Um pastor jovem, solteiro, estivera
orando para que Deus lhe enviasse a esposa perfeita, quando leu um artigo escrito por uma mulher,
numa revista para cristãos solitários. Mil pensamentos começaram a rodopiar na mente do jovem
pastor. A autora parecia encaixar-se perfeitamente dentro do ideal dele.
Resolveu escrever uma carta ao redator da revista, declarando que ele tinha certeza de que a autora
do artigo era a resposta de Deus às suas orações, e pedindo o endereço dela. Você pode imaginar a
surpresa e consternação dele quando o redator respondeu informando que aquela mulher já era
casada!
Esse jovem pastor era aparentemente sincero. Mas, sincero ou não, ele deixou de seguir as diretrizes
da oração eficaz. Não é de admirar que Deus não tenha atendido sua oração.
Quando você e eu pedimos que Deus nos responda às orações, precisamos ter a certeza de que
estamos alinhados com Suas três luzes orientadoras (antes de nos lançarmos em um curso de ação
insensato).
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Feliz aniversário
09/ago – Acelina de Almeida
23/ago – Edmilson Moura
10/ago – Iago Barbosa
30/ago – Lara Alves
21/ago – Mauro Siqueira
28/ago – Natália Garcia
06/ago – Nicolas Tavares
09/ago – Ubirajara Neves
21/ago – Vanilda Almeida

›
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BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Temos tido, em média, o interesse de 45 a 50 pessoas em comparecer aos cultos de domingo. Visto
isso, para a próxima semana será disponibilizado o horário único de 19h00. Reserve no link abaixo o
seu lugar e o de sua família.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
https://amaivos.org/edicaoespecial21/
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Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá ceia;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
É tempo de vigiar!
Quem está na Igreja, mas não abandona o pecado e o mal, sendo assim infiel a Cristo, será deixado
aqui, no arrebatamento. Tais pessoas ficarão neste mundo e farão parte da igreja apóstata, sujeitos à
ira de Deus.
A parábola das dez virgens: Esta parábola ressalta o fato de que todos os crentes devem
constantemente examinar a sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo
desconhecido e inesperado. Devem perseverar na fé, para que uma vez chegados o dia e a hora, sejam
levados pelo Senhor na sua volta. Estar sem comunhão pessoal com o Senhor quando Ele voltar,
significa ser lançado fora da sua presença e do seu reino.
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1) O que faz a diferença entre o néscio e o sábio é aquele (louco) não reconhecer que o Senhor, ao
voltar, virá num tempo em que não é aguardado, nem precedido de sinais visíveis específicos.
2) Cristo mostra em Lc 18.8 que uma grande parte dos crentes estará despreparada no momento da
Sua volta. Cristo deixa, pois, claro que Ele não vai esperar até que todas as Igrejas locais estejam
preparadas para a sua vinda.
3) Note-se que todas as dez virgens, tanto as prudentes como as loucas foram surpreendidas, ao vir o
noivo. Isto indica que a parábola das dez virgens refere-se aos crentes vivos antes da tribulação e não
àqueles durante a tribulação, os quais terão sinais específicos precedendo a volta de Cristo no final da
tribulação.
Lucas 12:45 – Negar que Cristo pode voltar a qualquer momento para julgar o discípulo infiel e
negligente torna sem efeito a exortação de Cristo, para que perseveremos ante a sua vinda
inesperada. É exatamente o fato de não haver oportunidade para arrependimento e conversão, na
vinda repentina de Cristo, que a torna uma fatalidade para os crentes apóstatas. A vinda de Cristo é
como a morte, é definitiva. Ela pode ocorrer a qualquer momento.
Perguntas (leia Romanos 8, onde estão todas as respostas):
1) Você tem algum relacionamento com o pecado, tendo dificuldade em deixá-lo?
2) Você está preparado para a volta de Jesus?
3) Você tem zelado pela sua salvação?

Bíblia diária
2ª feira – Mt. 22, 23, 24
3ª feira – Mt. 25, 26, 27, 28
4ª feira – Mc. 01, 02, 03
5ª feira – Mc. 04, 05, 06
6ª feira – Mc. 07, 08, 09
Sábado – Mc. 10, 11, 12
Domingo – Mc. 13, 14, 15, 16
Período atual: Quadragésima sexta emana
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Missões e o mundo
A perseguição aos cristãos na China
Cristãos estão testemunhando muito mais problemas com as autoridades e essa pressão é sentida
especialmente na esfera da igreja

Cristãos chineses frequentam seminário de preparação para a perseguição para aprender a lidar
com as dificuldades enfrentadas no país
A China marcou 70 pontos na Lista Mundial da Perseguição (LMP) 2020, subindo para a posição 23,
enquanto no ano anterior estava em 27° lugar, com 65 pontos. A pontuação de violência permaneceu
praticamente inalterada já que a China marcou o máximo para prédios de igreja confiscados e
destruídos. Os pontos para pressão nas esferas aumentaram na vida privada e comunidade,
refletindo uma ênfase muito mais forte na ideologia comunista e que cidadãos são usados e pagos
para fornecer informações sobre cristãos e outras minorias. A ênfase na ideologia e na ampla meta de
preservar as regras do Partido Comunista reflete no contínuo crescimento da pontuação nas esferas
da nação e igreja, onde é visível o reflexo da implementação muito rígida da regulamentação
religiosa, que começou em 1 de fevereiro de 2018. Cristãos estão testemunhando muito mais
problemas com as autoridades e essa pressão é sentida especialmente na esfera da igreja.
A pontuação média para pressão aos cristãos na China subiu de 11 para 11,9. As pontuações para
pressão subiram em todas as esferas da vida, mostrando que a implementação das novas
regulamentações na religião se estendeu sobre todas as províncias agora e são implementadas de
acordo com a vontade do Partido Comunista, que é o principal implementador, não o governo. O
ambiente legal e administrativo se tornaram mais difíceis, não apenas pelas chamadas igrejas
domésticas, mas também por igrejas que pertencem ao Movimento Patriótico das Três Autonomias. A
pressão para entrar na linha da ideologia prevalecente de louvar as conquistas do Partido Comunista
tem se tornado muito mais forte e representa, sem dúvidas, um dos maiores riscos para cristãos, a
longo prazo.
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A pressão é mais forte na igreja e nação, com pontuações de 15,1 e 12,8, respectivamente. Enquanto a
pressão nessas esferas é típica para países onde a opressão comunista e pós-comunista é ativa, a
pressão na vida privada aponta principalmente para os problemas que cristãos ex-muçulmanos e exbudistas enfrentam. A pressão da opressão islâmica e do nacionalismo religioso é presente não
apenas na vida privada, mas também na família e comunidade. Mas o aumento da pressão resultante
da opressão comunista e pós-comunista pode ser sentida nessas esferas, por exemplo, em questões
relacionadas à educação ou empregos, quando cristãos são professores ou médicos. O aumento na
nação é devido ao aumento na pressão causado pelo ensinamento de seguidores da ideologia do
Partido Comunista.
A pontuação para violência contra cristãos permanece quase inalterada, subindo apenas 0,2 pontos.
Embora mais igrejas tenham sido fechadas pelo país, entre elas algumas igrejas de visibilidade muito
alta, a China mais uma vez cruzou o limite para a pontuação máxima de igrejas sendo fechadas. Esse
tem sido o caso há muitos anos. Não há mortes relatadas, mas um número crescente de cristãos
continua sendo preso ou detido, algumas vezes com objetivo educacional. As autoridades, e em
particular o Partido Comunista, não parecem se preocupar muito sobre as manchetes internacionais
ruins. Pelo contrário, o Partido está tentando promover sua própria narrativa referente aos “campos
de treinamento vocacional”.
Pedidos de oração
– Ore pelo crescimento de cristãos ex-muçulmanos e ex-budistas de grupos minoritários.
– Clame pelos cristãos chineses, para permanecerem firmes frente às restrições religiosas mais
rigorosas.
– Peça que Cristo se revele às autoridades do governo que buscam controlar a igreja.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/a-perseguicaoaos-cristaos-na-china)

Como Evitar o Esfriamento
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E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim,
esse será salvo. Mt. 24:12 e 13
Em 1776, James Cook, famoso explorador e capitão da marinha britânica, foi encarregado por seu
país de liderar uma expedição com o fim de verificar se havia mesmo ou não uma passagem
navegável entre os oceanos Atlântico e Pacífico, via costa norte do Canadá. A expedição zarpou de
Plymouth, Inglaterra, no dia 12 de julho de 1776. Entre seus integrantes estava o Dr. Solander, um
naturalista sueco, cuja responsabilidade era fazer observações científicas da flora e fauna encontradas
ao longo do caminho.

No outono de 1779, a expedição pesquisou a área em torno do Estreito de Bering. Ali um grupo, sob o
comando do tenente Hodder, e incluindo o Dr. Solander, armou um acampamento e dirigiu-se para o
interior. Uma prematura tempestade de inverno apanhou de surpresa aqueles homens longe do
acampamento, ameaçando-os de morrerem congelados. Devido à sua experiência com temperaturas
baixas em seu país natal, a Suécia, o Dr. Solander reuniu os homens e advertiu-os acerca dos perigos
da hipotermia.
– Precisamos resolutamente voltar ao acampamento sem uma única parada – disse ele. – Nosso
grande perigo é adormecer e não acordar nunca mais.
– Mas acho que ficaremos terrivelmente cansados – comentou Hodder.
– É lógico que vamos ficar – disse Solander. – Quando o sangue começar a esfriar, os homens
implorarão um pouco de descanso. Não permita que se detenham uma só vez. Incite-os com golpes,
com baionetas, se for preciso. Ceder ao desejo de dormir será fatal.
https://amaivos.org/edicaoespecial21/
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Os membros do grupo de Hodder atenderam à admoestação do doutor e voltaram ao acampamento
sem perder um homem.
Jesus advertiu-nos de que, ao aproximar-se o fim dos tempos, a iniqüidade aumentaria e o amor de
muitos de Seus seguidores ficaria frio, ao assimilarem o espírito do mundo ao seu redor. Vemos que
isso ocorre hoje: cristãos adormecendo enquanto se conformam mais e mais com o mundo.
O que podemos fazer individualmente para evitar esse fim triste? Resolutamente encaminhar-nos
para Sião, enquanto animamos outros ao longo do caminho por nosso exemplo.
›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Temos tido, em média, o interesse de 45 a 50 pessoas em comparecer aos cultos de domingo. Visto
isso, para a próxima semana será disponibilizado o horário único de 19h00. Reserve no link abaixo o
seu lugar e o de sua família.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
https://amaivos.org/edicaoespecial22/
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Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá ceia;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
É tempo de estar alerta e trabalhando
Bem-aventurado aquele servo a quem o senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que
sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e
começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo
no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis –
Lc.12.43—46
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Negar que Cristo pode voltar a qualquer momento para julgar o discípulo infiel e negligente, torna
sem efeito a exortação de Cristo para que perseveremos ante a sua vinda inesperada.
É exatamente o fato de não haver oportunidade para arrependimento e conversão, na vinda repentina
de Cristo, que a torna uma fatalidade para os crentes apóstatas. A vinda de Cristo é definitiva, assim
como é a morte. Ela pode ocorrer a qualquer momento.
A queda de Babilônia: A visão da grande prostituta assentada sobre a besta.
E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a
condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, 2 com a qual se prostituíram os reis
da terra; e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição – Ap.17.1,2
Os capítulos 17 e 18 retratam a queda da grande Babilônia – A Babilônia simboliza a totalidade do
sistema mundial dominado por Satanás, que promove a iniquidade na política, na religião e no
comércio (hoje vemos bispos da Igreja católica assinando contra o governo de nosso país).
E Babilônia será totalmente destruída durante os últimos três anos e meio desta era. A Babilônia
religiosa (a prostituta) será destruída pelo anticristo (Ap. 17:16,17), ao passo que a Babilônia política
será destruída por Cristo na sua vinda (Ap.19:11-21).
A grande prostituta: Trata-se da Babilônia religiosa, e abrange todas as religiões falsas, inclusive o
cristianismo apóstata. Na Bíblia, os termos prostituição e adultério, quando empregados
figuradamente, normalmente denotam apostasia religiosa e infidelidade a Deus (Is. 1:21; Jr. 3:9; Ez.
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16:14-18; Tg. 4:4), e significam um povo que professa servir a Deus enquanto, na realidade, adora e
serve a outros deuses. Observe o nítido contraste entre a grande prostituta e a esposa do Cordeiro
(Ap. 19:7,8).
Perguntas:
1) Qual seu chamado para a obra de Deus?
2) Onde você tem atuado na Igreja?
3) Quantas almas você já ganhou?

Bíblia diária
2ª feira – Lc. 01, 02, 03
3ª feira – Lc. 04, 05, 06
4ª feira – Lc. 07, 08, 09
5ª feira – Lc. 10, 11, 12
6ª feira – Lc. 13, 14, 15, 16
Sábado – Lc. 17, 18, 19, 20
Domingo – Lc. 21, 22, 23, 24
Período atual: Quadragésima sétima semana

Missões e o mundo

Libertação da Coreia completa 75 anos

A região norte ficou sob a tutela da União Soviética, e a sul, dos Estados Unidos

https://amaivos.org/edicaoespecial22/

4/7

25/10/2022 14:18

BOLETIM INFORMATIVO | Amai-vos

Durante o domínio japonês, os coreanos foram proibidos de manter os nomes tradicionais e falar a
língua materna
Amanhã será a comemoração dos 75 anos de Libertação da Coreia do domínio japonês. O fato
aconteceu após a vitória dos Aliados sobre o Japão, na Segunda Guerra Mundial. Desde 1905, os
japoneses ocupavam a península e governavam o território com “mão de ferro”. Neste período, os
elementos da cultura coreana foram fortemente combatidos. A população foi obrigada a adotar
nomes japoneses, se converter à religião xintoísta e era proibida de falar a língua materna nas escolas
e comércios.
Após a independência, a Coreia foi dividida em duas: ao norte do paralelo 38, tudo era tutelado pela
União Soviética e o Sul estava sob a responsabilidade dos Estados Unidos. Até hoje, o comunismo
impera na Coreia do Norte (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/coreiado-norte) e o capitalismo na Coreia do Sul. Por isso, o cotidiano dos habitantes na península são
contrastantes quando os assuntos envolvem política, economia e religião.
País mais perigoso para cristãos
Desde
2002,
a
Coreia
do
Norte
lidera
a
Lista
Mundial
da
Perseguição
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-da-lista). Isso indica que a população cristã
enfrenta níveis extremos de pressão, combinados com alto grau de violência. O cristianismo é visto
como uma religião ocidental e todos que professam essa fé são uma ameaça ao regime, que deseja
uma devoção da população. A ideologia-base norte-coreana prega que o homem é autossuficiente e
que os líderes devem ser adorados, já que são considerados entidades poderosas que governam o
país sem interferências externas.
As primeiras comunidades cristãs históricas surgiram antes da Guerra da Coreia, que teve fim em
1953. Os descendentes dos primeiros seguidores de Jesus na região foram banidos para vilarejos
isolados. Porém, há os que conseguiram manter a fé em segredo e formaram a igreja clandestina. Boa
parte dos convertidos são ex-comunistas que encontraram a Cristo na década de 1990, quando houve
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um período de grande fome no país. Outros se converteram enquanto fugiam para a China e eram
acolhidos por cristãos. Logo, voltaram para compartilhar a salvação com os parentes que tinham
ficado em território comunista.
Com a pandemia de COVID-19, a Coreia do Norte fechou as fronteiras e dificultou ainda mais as
fugas de cristãos para a Coreia do Sul e China. Isso impediu que ajuda humanitária chegasse ao país
em tempo hábil e deixou a população ainda mais vulnerável à fome e ao coronavírus. Apesar do
governo comunista negar a presença da doença no território até julho, o ditador Kim Jong-un
confirmou a investigação de um suposto caso (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaosperseguidos/com-um-caso-suspeito-coreia-do-norte-enfrenta-consequencias-da-quarentena), em que
o infectado teria fugido do país e contraído a COVID-19 na Coreia do Sul.
Pedidos de oração
No Dia da Libertação da Coreia, ore para que a Coreia do Norte esteja realmente livre da
ditadura. Para que possa experimentar a liberdade que apenas Cristo pode conceder.
Interceda para que os cristãos sejam protegidos e sustentados em todas as necessidades. Que
sejam testemunhas vivas do amor de Deus.
Clame pelas vidas dos governantes, para que reconheçam o senhorio de Cristo e liderem o país
compromissados com a justiça e bem-estar de todos.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/libertacao-dacoreia-completa-75-anos)

Muito Mais do que Isso
Disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos cem talentos de prata que dei às tropas de Israel?
Respondeu-lhe o homem de Deus: Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. – 2 Cr. 25:9.
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Amazias havia formado um exército de 300.000 homens para combater Edom, e depois havia
contratado ainda 100.000 mercenários do reino de Israel por 100 talentos de prata. Hoje, essa prata
seria equivalente a um milhão de dólares (não muito em termos de gastos militares hoje em dia, mas
uma fortuna respeitável naquele tempo).
Foi então que certo “homem de Deus”, um profeta, chegou com a mensagem. Se Amazias fosse à
guerra com seus mercenários israelitas como aliados, o Senhor faria com que ele caísse diante do
inimigo, “porque o Senhor não é com Israel”. II Crôn. 25:7. Amazias acabaria perdendo os cem
talentos, bem como o apoio do exército israelita. Que deveria fazer?
Outro dia visitei o gerente de uma casa publicadora que enfrentava um dilema semelhante. Ele
aceitara fazer anúncios de certa marca de pasta de dentes de um empresário local, imprimindo-os em
sua revista de saúde. Claro que não havia nada de errado com a pasta de dentes, e aquele dinheiro a
mais estava ajudando a pagar despesas gerais.
Depois, sem pensar, nosso amigo aceitou o anúncio de outro produto da mesma empresa, um
produto que não se harmonizava com os princípios de saúde de sua revista. Compreendeu em
seguida o seu erro e explicou ao empresário que não poderia imprimir a nova propaganda. O
negociante começou a discutir e ameaçou retirar todos os anúncios. Fico feliz em dizer que nosso
amigo escolheu desistir dos “cem talentos”, em lugar de envolver-se com algo que apontava para
uma direção errada.
Você já enfrentou um dilema parecido? Alguma vez você já investiu recursos, inocentemente, em algo
que prometia amplo retorno, mas que acabou sendo um negócio questionável? Nessas situações, é
melhor entrar no reino sem um “olho direito” ou sem a “mão direita” (Mt. 5:29,30), do que “ganhar o
mundo inteiro e perder [quem sabe] a alma”. Mt. 16:26.
›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial23/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá ceia;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
Mergulhados na graça de Deus
“Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.” — Rm. 5:21
A salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé, do lado
humano. Para entender corretamente o processo da salvação, precisamos entender essas duas
palavras: Fé e Graça.
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– Uma fé salvadora
A fé em Jesus Cristo é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé não é
somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica, que brota do coração
do crente que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador (Mt. 4:19).
– A fé é um presente do PAI
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós; é dom de Deus. 9 Não vem das obras,
para que ninguém se glorie.” — Ef. 2:8
Ninguém poderá ser salvo pelas obras e boas ações, ou por tentar guardar os mandamentos de Deus.
Seguem-se as razões:
1) Todos os nãos salvos estão espiritualmente mortos sob o domínio de Satanás, escravizados pelo
pecado e sujeitos à condenação divina (Ef. 2:1—3);
2) Para sermos salvos precisamos receber a provisão divina da salvação, ser perdoados do pecado
(Rm. 4:7,8), ser espiritualmente vivificados (Cl. 1:13), ser feitos novas criaturas (2Co. 5:17) e receber o
Espírito Santo (Jo. 7:37—39; 20:22). Nenhum esforço da nossa parte poderá realizar essas coisas;
3) O que opera a salvação é a graça de Deus, mediante a fé (vv. 5,8). O dom salvífico de Deus inclui os
seguintes passos:
a) A chamada ao arrependimento e à fé (At. 2:38) – Com essa chamada vem a obra do Espírito Santo
na pessoa, dando-lhe poder e capacidade de voltar-se para Deus.
b) Aqueles que respondem com fé e arrependimento, e aceitam a Cristo como Senhor e Salvador,
recebem graça adicional para sua regeneração, ou novo nascimento pelo Espírito, e para serem cheios
do Espírito (At. 1:8; 2:38; Ef. 5:18).
https://amaivos.org/edicaoespecial23/
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c) Aqueles que se tornam novas criaturas em Cristo, recebem graça contínua para viver a vida cristã,
resistir ao pecado e servir a Deus (Rm. 8:13,14; 2Co. 9:8).
“1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande compaixão apaga as minhas
2
3
transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as
minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. 4 Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu
5
reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que
nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. 6 Sei que desejas a verdade no íntimo; e no coração me
7
8
ensinas a sabedoria. Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e mais branco do que a neve serei.
Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria; e os ossos que esmagaste exultarão. 9 Esconde o rosto dos meus
pecados e apaga todas as minhas iniquidades. 10 Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de
mim um espírito estável. 11 Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. 12
Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. 13 Então ensinarei
os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. 14 Livra-me da culpa dos
crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação! E a minha língua aclamará à tua justiça. 15 Ó Senhor,
dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. 16 Não te deleitas em sacrifícios nem te
agradas em holocaustos, se não eu os traria. 17 Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito
quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. 18 Por tua boa vontade faze Sião
prosperar; ergue os muros de Jerusalém. 19 Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas
queimadas e dos holocaustos; e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar.” — Salmos 51:1-19
Perguntas:
1) Você sente a salvação fluir na sua alma?
2) Como você vê a sua salvação? Se não foi você que o escolheu, mas você foi escolhido, a fé que você
tem não foi opção sua, mas vem do Pai.
3) O que você precisa fazer para ser salvo?

Bíblia diária
2ª feira – Jo. 01, 02, 03
3ª feira – Jo. 04, 05, 06
4ª feira – Jo. 07, 08, 09
5ª feira – Jo. 10, 11, 12
6ª feira – Jo. 13, 14, 15
Sábado – Jo. 16, 17, 18
Domingo – Jo. 19, 20, 21
Período atual: Quadragésima oitava semana
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Missões e o mundo
Caso de sumiço de casal cristão é reaberto na Malásia
Novos documentos serão analisados pela Comissão de Direitos Humanos do país

O pastor Joshua Hilmy e a esposa dele, Ruth Sitepu, estão desaparecidos desde novembro de 2016
O caso dos desaparecimentos do pastor Joshua Hilmy e da esposa Ruth Sitepu
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/comissao-de-direitos-humanos-abreinquerito-sobre-sumico-de-casal-cristao) foi reaberto no dia 12 de agosto. Uma nova caixa de
documentos foi submetida ao inquérito público da Comissão de Direitos Humanos da Malásia
(Suhakam). Dentre as novas provas estão certificados, cópias de e-mails e fotografias.
Os documentos do casal cristão estavam sob a responsabilidade de Josiah Peter, uma das primeiras
testemunhas do caso. Mas não foram entregues no início das investigações porque Peter temia
incriminar os líderes cristãos. “Eu não tinha certeza se deveria entregá-los à polícia, pois não sabia se
eles manuseariam os documentos adequadamente, mesmo sabendo que o pastor e a esposa dele
estavam envolvidos em atividades religiosas”, explica.
Josiah e a irmã viviam com o casal desaparecido e foram os primeiros a notar a ausência deles, em
novembro de 2016. Quando os irmãos mudaram de residência em 2017, levaram a caixa e guardaram
em segurança. Mas ao ler alguns papéis e e-mails, perceberam que o pastor poderia estar sendo
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ameaçado por causa do trabalho cristão. Entre os remetentes suspeitos estava uma pessoa que se
passava por um político da Malásia, Khairy Jamaluddin, que já teve ligações com o líder cristão. Mas
o acusado negou qualquer interação com Hilmy.
Em um dos e-mails, a pessoa dizia: “Não me culpe se você for pego por eles. Já cumpri meu dever de
informar”. O remetente também pediu ao pastor que repensasse com cuidado sobre a fé e avisou que
uma atitude negativa poderia até mesmo ameaçar a vida de Hilmy.
Novidade sobre o caso do pastor Raymond Koh
Casos de desaparecimento de líderes cristãos estão se tornando mais comuns na Malásia. O pastor
Raymond
Koh
foi
sequestrado
em
fevereiro
de
2017
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/desaparecimento-do-pr-raymondkoh-completa-3-anos) e também tem o caso investigado pela Suhakam. A esposa dele, Susanna Koh,
iniciou um processo contra o governo da Malásia. A primeira audiência aconteceu em novembro de
2019. Na ocasião ela afirmou: “A polícia teve muitas objeções às nossas reivindicações. E os
advogados responderam com uma declaração de defesa de 20 páginas. A próxima avaliação do caso
será em 20 de setembro. Se tudo correr bem, iremos para o pré-julgamento”.
Pedidos de oração
– Interceda para que as autoridades envolvidas na resolução do caso tenham compromisso com a
justiça e a verdade. Que possam desvendar o que aconteceu com o pastor Joshua Hilmy e Ruth
Sitepu, e com o pastor Raymond Koh.
– Ore para que Deus dê sabedoria e coragem aos advogados para lutarem pela resolução do caso.
– Clame pelos familiares e amigos do casal cristão, para que eles sejam consolados neste momento de
espera e incertezas.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/caso-desumico-de-casal-cristao-e-reaberto-na-malasia)

Você decide como agir
Sede todos de igual ânimo, compadecidos… não pagando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo
contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. 1Pe. 3:8,9.
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Os cristãos são chamados a viver a regra áurea, independentemente de como são tratados pelos
outros. Isso é contrário à caída natureza humana, mas alguém que se tenha tornado participante da
natureza divina é capacitado a viver por esse princípio.
Numa tarde, vários anos atrás, Sydney Harris, jornalista de Chicago, e um amigo seu dirigiram-se a
uma banca de jornais e revistas. O amigo comprou um jornal e depois agradeceu ao vendedor. Este,
por sua vez, mal tomou conhecimento do comprador.
— Que tipo mal-humorado, não? — observou Harris.
— Faz anos que compro jornal aqui, mas ele nunca responde — disse calmamente o amigo.
— Por que, então, você continua a ser educado com ele? — quis saber Harris.
A resposta do amigo foi reveladora:
— Por que deveria eu deixar que ele decida como devo agir?
Quando paramos para pensar nisso, vemos que existe sabedoria verdadeira nessa filosofia. As
pessoas que permitem que os outros decidam como elas devem agir, estão entre as mais infelizes do
mundo. Todos nós conhecemos gente assim.
Alguns têm semelhança com anfíbios. A temperatura corporal dos anfíbios (um tipo de criatura que
inclui os sapos e a salamandra-aquática) é determinada pelo ambiente. Quando a temperatura ao
redor de um anfíbio se eleva, a temperatura do corpo dele sobe; quando a temperatura-ambiente
baixa, sua temperatura corporal cai.
Você conhece alguém, por exemplo, que deixou de frequentar a igreja porque os membros pareciam
indiferentes? Se é verdade que a igreja é fria, essa pessoa assumiu a temperatura de seu ambiente.
Li acerca de dois homens que viviam perto de um pantanal. Nenhum deles gostava de morar ali. Um
deles mudou-se. O outro drenou o pântano e tornou-o habitável. Pergunte a si mesmo, assim como eu
me pergunto: “Com qual desses homens eu me pareço mais?”
›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial24/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral

Uma graça maravilhosa
“Mas, pela graça de Deus, sou o que sou; e a sua graça para comigo não foi vã; antes, trabalhei muito mais
do que todos eles; todavia, não eu, mas a graça de Deus, que está comigo.” 1Co.15.10
O crente se esforça em viver para Deus, mediante a graça divina que é operada nele, tornando-o
dedicado, para ele continuar cumprindo os propósitos de Deus, e a Sua boa vontade (Fp 2.12,13).
Do começo ao fim, a salvação é pela graça de Deus
O conceito de fé no Novo Testamento abrange quatro elementos principais:
Fé significa crer e confiar firmemente no Cristo crucificado e ressurreto, como nosso Senhor e
Salvador pessoal (Rm 1.17). Importa em crer de todo coração (At 8.37; Rm 6.17; Ef 6.6; Hb 10.22), ou
seja: entregar a nossa vontade e a totalidade do nosso ser a Jesus Cristo tal como Ele é revelado no
NT.
Fé inclui arrependimento, isto é, desviar-se do pecado com verdadeira tristeza (At 17.30; 2Co 7.10) e
voltar-se para Deus através de Cristo. Fé salvadora é sempre a fé mais o arrependimento (At 2.37).
A fé inclui obediência a Jesus Cristo e à sua Palavra, como maneira de viver inspirada por nossa fé,
por nossa gratidão a Deus e pela obra regeneradora do Espírito Santo em nós (Jo 3.3-6; 14.15, 21-24;
Hb 5.8,9). É a “obediência que provém da fé” (Rm 1.5). Logo, fé e obediência são inseparáveis (Rm
16.26). A fé salvadora sem uma busca dedicada da santificaç&ati lde;o &e acute; ilegítima e
impossível.
A fé inclui sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo, que se expressam em confiança,
amor, gratidão e lealdade para com Ele. A fé, no seu sentido mais elevado, não se diferencia muito do
amor. É uma atividade pessoal de sacrifício e de abnegação para com Cristo (Mt 22.37; Jo 21.15-17; At
8.37; Rm 6.17; Gl 2.20; Ef 6.6; 1Pe 1.8).
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A fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador é tanto um ato de um único momento, como uma
atitude contínua para a vida inteira, que precisa crescer e se fortalecer (Jo 1.12). Porque temos fé
numa Pessoa real e única que morreu por nós (Rm 4.25; 8.32; 1Ts 5.9,10), nossa fé deve crescer (Rm
4.20; 2Ts 1.3; 1Pe 1.3-9). A confiança e a obediência transformam-se em fidelidade e devoção (Rm 14.8;
2Co 5.15); as quais transformam-se numa intensa dedicação pessoal e de amor ao Senhor Jesus Cristo
(Fp 1.21; 3.8-10; Jo 15; Gl 2.20).
Perguntas:
Obs.: Todas as respostas estão em Efésios 4
1) A graça de Deus em nossas vidas nos motiva a fazer a obra de Deus. O que você tem feito para o
Senhor diante desta graça maravilhosa?
2) Você já descobriu os seus dons e qual é o seu ministério?
3) Você entende que realizar a obra de Deus é fundamental?

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

Missões e o mundo

Entenda o fardo de ser o único cristão na família
https://amaivos.org/edicaoespecial24/
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Conheça a história de Gagan, um jovem indiano, que foi o único em sua família a aceitar a Cristo

Por ser o único cristão na família, Gagan carrega o fardo de orar para que todos conheçam a Jesus
Gagan*, de 21 anos, é indiano
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-daperseguicao/india)e ouviu falar sobre Jesus por alguns amigos cristãos enquanto vivia no alojamento
da escola, afastado da vila. Naquela época, ele não pensava nada sobre o assunto, mas olhando para
trás, percebe que um interesse foi despertado nele. Além disso, durante o último ano do Ensino
Médio, ele participou de um acampamento de jovens e, lá, aceitou a Cristo, decidindo segui-lo.
Também decidiu que serviria ao Senhor depois da faculdade.
O jovem deixou a família saber sobre a decisão de seguir a Cristo. E, apesar de ser uma surpresa, eles
não se opuseram. “Meus pais, entretanto, tinham me alertado para não ser influenciado por ninguém
a me tornar cristão.” Gagan ficou longe da família e de suas tradições, culturas e crenças durante a
maior parte da vida acadêmica. A situação também melhorou quando viram que ele tinha se tornado
uma pessoa melhor após aceitar a Cristo.
Porém, a família se recusou a seguir com o jovem na jornada da fé cristã. O motivo é que eles vivem
em uma sociedade do medo. E viver na vila e ser parte da comunidade é o mesmo que seguir a fé e o
sistema de crenças dos antepassados. “O medo deles é muito real para mim também porque aceitar a
Jesus e segui-lo significa se tornar um estrangeiro na comunidade. Embora eu seja grato aos meus
pais por entenderem e considerarem minha fé pessoal, carrego o fardo de orar para que toda a minha
família aceite a Jesus.”
O rapaz também teme pela segurança dos pais por estar seguindo uma fé diferente dos outros. A
visão geral de Cristo na comunidade é que ele é um Deus estrangeiro e todos que seguem ao
cristianismo são traidores da religião original local. “Em tudo isso, me encorajo na história de Jó. Ele
vivia uma vida boa e pacífica, mas chegou um tempo onde enfrentou uma imensa adversidade em
todos os aspectos da vida. Eu sinto que a vida cristã não é toda fácil e apenas aqueles que desejam e
estão enraizados em Cristo podem viver tal vida”, explica.
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Gagan teme pela segurança dos pais por seguir uma fé diferente dos outros moradores da vila
Muito obrigado (https://www.portasabertas.org.br/doe/campanhas/india)
Gagan é grato a Deus por guiar sua vida. Sua família era muito pobre para ajudá-lo a entrar em uma
boa faculdade. Entretanto, parceiros da Portas Abertas o auxiliaram a entrar em uma instituição
educacional de boa reputação. “Eu estava sobrecarregado com os obstáculos, já que eu pertencia a
uma vila remota e não tinha a documentação exigida. Entretanto, com a ajuda e encorajamento de
parceiros da Portas Abertas, perseverei e foi um alívio finalmente ser admitido e começar o curso.”
Ele também agradeceu e encorajou os parceiros da Portas Abertas. “Jesus disse que há mais alegria no
céu com um pecador perdido que vem a Deus e eu sou um desses que estava perdido e fui achado
por causa do seu apoio e oração. Muito obrigado. Após completar meus estudos, vou voltar e servir a
Deus em minha vila. Isso é um grande desafio, mas acredito que Deus me preparará para isso e me
dará sabedoria em como fazê-lo”, conclui.
Continue mostrando aos cristãos na Índia (https://www.portasabertas.org.br/como-seenvolver/campanha-global-india), como Gagan, que eles não estão sozinhos ou esquecidos. Ao servir
a
Igreja
Perseguida,
você
serve
ao
Senhor.
Com
uma
doação
(https://www.portasabertas.org.br/doe/campanhas/india), você oferece apoio a cristãos que
enfrentam perseguição extrema por meio de ajuda emergencial, cuidado médico, abrigo, auxílio
jurídico, entre outros.
*Nome alterado por segurança.
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(https://www.portasabertas.org.br/doe/campanhas/india)
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/entenda-ofardo-de-ser-o-unico-cristao-na-familia)

Confirme Sua Reserva
Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição; porquanto,
procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 2Pe. 1:10.
Tempos atrás, um amigo meu entrou distraidamente no avião errado. Só descobriu o engano depois
de ter-se ajeitado confortavelmente no assento, quando o avião estava pronto para a decolagem! Por
sorte, teve tempo de sair e embarcar no avião em que devia estar.
Em 1984, Michael Lewis, estudante na Califórnia, não teve tanta sorte. Depois de uma visita de três
meses à Alemanha, ele estava retornando para sua casa em Oakland, via Los Angeles. Em Los
Angeles, quando um funcionário da viação aérea da Nova Zelândia anunciou o embarque para
Aukland, Lewis entendeu Oakland e entrou no avião. Depois de já estar voando, Lewis descobriu o
equívoco, mas era tarde para o avião retornar. Quando voltou para os Estados Unidos (nada menos
que por cortesia da viação aérea da Nova Zelândia!), ele explicou que o problema era que os neozelandeses “falavam diferente”…
Nós sorrimos por causa do erro de Lewis. Cometer esse engano é embaraçoso, mas errar no que diz
respeito ao nosso destino eterno não é nada engraçado. A Bíblia fala de pessoas que, no dia do juízo,
pensarão estar “a bordo” rumo ao Céu, só para descobrir que estão chegando ao lugar errado. Lemos
acerca disso em Mt. 25:31-46. Essas pessoas protestarão: “Senhor, Senhor! porventura, não temos nós
profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos
muitos milagres? Então [Cristo lhes dirá] explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de Mim, os
que praticais a iniquidade.” Mt. 7:22 e 23.
Você e eu podemos evitar esse engano trágico, ao confirmar agora mesmo a nossa vocação e eleição.
Isso quer dizer verificar o destino e conferir nossa reserva toda vez que o Espírito de Deus nos falar
ao coração. É o Espírito Santo que nos convence quando estamos no caminho errado e, apontando o
certo, diz: “Este é o caminho, andai por ele.” Is. 30:21.
https://amaivos.org/edicaoespecial24/
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Se você está sentindo o apelo do Espírito Santo ao seu coração agora mesmo, por que não verificar o
destino e confirmar a sua reserva?
›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial25/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
Uma graça poderosa
“Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.” – Rm. 5.21

No Antigo Testamento, Deus revelou-se como o Deus da graça e misericórdia, demonstrando amor
para com o seu povo; não porque eles merecessem, mas por causa da fidelidade
do Senhor à promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Os escritores bíblicos dão prosseguimento ao
https://amaivos.org/edicaoespecial25/
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tema da graça como sendo a presença e o amor de Deus em Cristo Jesus, transmitidos aos crentes
pelo Espírito Santo, e que lhes outorga misericórdia, perdão, querer e poder para fazer a vontade de
Deus (Jo 3.16; 1Co 15.10; Fp 2.13; 1Tm 1.15,16).
Toda atividade da vida cristã, desde o seu início até o fim, depende dessa graça divina.
1) Deus concede uma medida da sua graça como dádiva aos incrédulos (1Co 1.4; 15.10), a fim de
poderem crer no Senhor Jesus Cristo (Ef 2.8,9; Tt 2.11; 3.4).
2) Deus concede graça ao crente para que seja “liberto do pecado” (Rm 6.20, 22), para que nele opere
“tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade” (Fp 2.13; cf. Tt 2.11,12; ver Mt 7.21, nota
sobre a obediência como um dom da graça de Deus), para orar (Zc 12.10), para crescer em Cristo (2Pe
3.18) e para testemunhar a respeito de Cristo (At 4.33; 11.2 3).
3) Devemos diligentemente desejar e buscar a graça de Deus (Hb 4.16). Alguns dos meios pelos quais
o crente recebe a graça de Deus são: estudar as Escrituras Sagradas e obedecer aos seus preceitos (Jo
15.1-11; 20.31; 2Tm 3.15), ouvir a proclamação do evangelho (Lc 24.47; At 1.8; Rm 1.16; 1Co 1.17,18),
orar (Hb 4.16; Jd v. 20), jejuar (Mt 4.2; 6.16), adorar a Cristo (Cl 3.16), es tar continuamente cheio do
Espírito Santo (Ef 5.18) e participar da Ceia do Senhor (At 2.42; Ef 2.9).
4) A graça de Deus pode ser resistida (Hb 12.15), recebida em vão (2Co 6.1), apagada (1Ts 5.19),
anulada (Gl 2.21) e abandonada pelo crente (Gl 5.4).
Perguntas:
As respostas se encontram em Efésios 2.
1) Como você acha que seria tratado se estivesse debaixo da lei?
2) Você consegue entender a grandeza da graça que repousa sobre a sua vida?
3) O que você acha das pessoas que resistem à graça e acham que seus atos poderão salvá-los?

Bíblia diária
2ª feira – At. 22, 23, 24
3ª feira – At. 25, 26
4ª feira – At. 27, 28
5ª feira – Rm. 01, 02, 03, 04
6ª feira – Rm. 05, 06, 07, 08
Sábado – Rm. 09, 10, 11, 12
Domingo – Rm. 13, 14, 15, 16
Período atual: Quinquagésima semana
https://amaivos.org/edicaoespecial25/
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Feliz aniversário
07/set – Gustavo Paixão
09/set – Edilaine Antunes
13/set – Gê Martins
13/set – Luciana Andrade
14/set – Marinete Cruz
16/set – José Rodrigues
22/set – Eric Carvalho
26/set – Girlane Canellas
26/set – Pedro Paulo da Silva
29/set – Stefany Lemos

Missões e o mundo

Cristão ex-muçulmano é sequestrado por extremistas na Síria
Os jihadistas queriam que a esposa dele fosse enterrada de qualquer maneira, já que
tinha se tornado cristã
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Cristão ex-muçulmano foi sequestrado por extremistas islâmicos pela segunda vez na Síria (foto
representativa)
Em 30 de julho, o cristão ex-muçulmano Radwan Mohammad bin Muhammad, 40, foi sequestrado
pelos extremistas da Legião Sham, na Síria (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-daperseguicao/siria). Segundo as informações da organização de direitos humanos, Afrin, o grupo
aliado dos militares turcos invadiu a casa do seguidor de Jesus e o levou para a aldeia de Jaqmaq
Kabir, no distrito de Rajo, região noroeste do país.
Tudo isso aconteceu no instante em que a esposa de Muhammad morreu. Os rebeldes impediram que
ela fosse velada e enterrada conforme os costumes culturais, já que também havia se tornado cristã
antes de falecer. De acordo com algumas fontes, o cristão ex-muçulmano não aceitou a decisão e
protestou. Como consequência, foi levado sob custódia para um centro de detenção, acusado de
apostasia.
Segundo um porta-voz da ONG, os militares costumam executar pessoas acusadas pelo mesmo
“crime” de Muhammad. Mas há esperança de que ele possa ser solto em breve. “Radwan é nosso
irmão e condenamos esse ato. Mantenho contato com as pessoas da aldeia para ficar atualizado sobre
a situação. Felizmente, há rumores de que eles podem libertá-lo, oramos para que isso seja verdade”,
testemunha um pastor local.
De acordo com o líder cristão, não foi a primeira vez que Muhammad foi capturado. “Cerca de um
ano atrás ele foi sequestrado, espancado e preso. Mas depois de algum tempo, eles o deixaram ir. É
muito comum em Afrin que extremistas sequestrem alguém, peçam resgate de milhares de dólares.
Se não pagam, matam a pessoa, mas também muitos morrem sob tortura”, explica.
Desde março de 2018, a região de Afrin foi ocupada pelas forças armadas turcas, por meio da
operação Olive Branch. O fato provocou a fuga de centenas de sírios, a maioria deles cristãos. A Síria é
o país em 11º lugar na Lista Mundial da Perseguição 2020 (https://www.portasabertas.org.br/listamundial/paises-da-lista). Um dos principais responsáveis pela hostilidade contra os seguidores de
Jesus no território é o extremismo islâmico.
https://amaivos.org/edicaoespecial25/
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Pedidos de oração
Interceda por Radwan bin Muhammad, para que ele seja protegido e sustentado por Deus, e
libertado em breve.
Ore pelos cristãos que precisaram fugir das forças armadas turcas, para que sejam supridos em todas
as necessidades.
Clame para que os integrantes da Legião Sham sejam impactados pelos testemunhos dos seguidores
de Jesus e também se entreguem a ele.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cristao-exmuculmano-e-sequestrado-por-extremistas-na-siria)

Por quê?
“Até quando, Senhor, clamarei eu, e Tu não me escutarás? gritar-Te-ei: Violência! e não salvarás? Por que
me mostras a iniqüidade, e me fazes ver a opressão?” Hb. 1:2 e 3.
Minha mãe costumava dizer que, quando eu era criança, quase a deixava louca, perguntando: “Por
quê?” Nem bem acabava ela de responder, e vinha eu de novo: “Mas por quê?”

As crianças não são as únicas que ficam perguntando Por Quê? Os adultos também perguntam. O
profeta Habacuque, autor de nosso verso, foi um deles. Muitas pessoas lêem seu pequeno livro e
deixam de entender-lhe a grande mensagem. Seu tema central é a pergunta Por Quê?
https://amaivos.org/edicaoespecial25/
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Habacuque viveu num tempo de apostasia. Ao investigar a condição espiritual de seu povo, ficou
perplexo e quis saber por que Deus havia permitido que permanecessem impunes.
Não demorou muito para que obtivesse a resposta. “O Senhor respondeu: ‘Prestem atenção e ficarão
de boca aberta! Vocês ficarão espantados com o que Eu vou fazer muito em breve! Ainda enquanto
estiverem vivos, Eu farei uma coisa que vocês terão de ver para crer’.” Hab. 1:5, A Bíblia Viva.
Imagino que Habacuque se sentiu bastante aliviado ao saber que, por fim, Deus iria fazer algo em
relação com a impiedade de Judá!
Quando o Senhor revelou o que tinha em mente, entretanto, Habacuque ficou mais perplexo ainda.
Deus disse: “Eu estou preparando uma nova potência mundial, os caldeus, uma nação cruel e
violenta que marchará pelo mundo e o conquistará.” Verso 6, A Bíblia Viva. Deus iria usar uma nação
ainda mais ímpia que Judá para castigar Seu povo! Por quê? Não é de admirar que Habacuque tenha
ficado mais desconcertado ainda.
Deus nunca respondeu a todas as perguntas de Habacuque, mas o profeta finalmente entendeu que
“O Senhor está em Seu santo templo”. Deus estava no trono; Ele estava no controle da situação e,
sendo que Ele estava controlando as coisas, Habacuque pôde dizer: “Cale-se diante dEle toda a
terra.” Verso 2:20. Saber que o Deus de infinito poder e sabedoria estava controlando todas as coisas
era resposta suficiente.
Você alguma vez já perguntou “Por quê?” sem obter uma resposta satisfatória? Lembre-se: “O Senhor
está em Seu santo templo.” Mesmo que as aparências digam o contrário, Deus está controlando tudo,
e para você e para mim isso é resposta suficiente – por enquanto. As respostas completas e definitivas
virão quando estivermos no Céu.
›
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BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial26/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
Construindo um caráter segundo o coração de Deus
Livro de Provérbios (Capítulo 01)
“O temor do SENHOR é o princípio da ciência; os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.” – Pv. 1.7
O provérbio é um ditado, comparação, ou pergunta breve e concisa, expressando um princípio ou
uma observação em torno de um comportamento humano, do ponto de vista de Deus. Esses
provérbios foram escritos para ensinar o povo de Deus (especialmente os jovens) como viver de uma
maneira que agrade ao Pai, e como ter uma vida feliz, com prosperidade e sabedoria, evitando as
tragédias resultantes do pecado.

https://amaivos.org/edicaoespecial26/
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Salomão, o terceiro rei de Israel, escreveu muitos capítulos do Livro de Provérbios. Bem no começo
do seu reinado, orou pedindo sabedoria, e Deus lhe atendeu a petição (1 Rs 3.5-14). No fim da vida,
porém, ele não perseverou na sabedoria que Deus lhe dera. E por não perseverar no temor ao Senhor,
deixou seu coração desviar-se de Deus (1 Rs 11.1-11). Vê-se, portanto, que o simples fato de alguém
conhecer, ou ensinar princípios morais da Palavra de Deus, não basta para garantir-lhe uma vida
espiritual; a pessoa deve também ter um contínuo temor a Deus, depender Dele e estar
compromissado com Ele.
A sabedoria, conforme o emprego desse termo em Provérbios, significa viver e pensar de
conformidade com a verdade de Deus, com seus caminhos e seus desígnios. Importa em considerar a
totalidade da vida do ponto de vista de Deus, crendo que tudo quanto Ele diz é certo e verdadeiro,
sendo este o único padrão digno para orientar a nossa vida. Obter a sabedoria é muito melhor do que
possuir prata e ouro. Obtém a sabedoria somente quem a busca através de um relacionamento
correto com Deus (v. 7), e um estudo diligente da sua Palavra. Cristo é, segundo diz o NT, a suprema
sabedoria de Deus (1 Co 1.30; Cl 2.3), e Ele nos ensina que obtemos a sabedoria quando
permanecemos na sua Palavra, permitimos que ela permaneça em nós (Jo 15.7), e entregamos nossos
corações e mentes ao Esp&iacut e;rito S anto que em nós habita (Jo 14.16-26).
O reverente temor do poder, majestade e santidade de Deus produz em nós um santo temor em não
transgredir a sua vontade revelada. Tal reverência é essencial para se obter um coração sábio. O NT
mostra que o sincero temor do Senhor em nosso coração será acompanhado pelo consolo do Espírito
Santo (At 9.31).
Desde cedo na vida, a juventude se vê tentada e sendo atraída pelo pecado. A pressão dos colegas
instigará o jovem a seguir a maioria para desfrutar de prazeres pecaminosos. Mas os jovens podem
resistir a semelhantes tentações de desviar-se de Deus e do seu caminho, mantendo um estreito
relacionamento com o Pai como seu único Senhor, e se dispondo até a viverem isolados se necessário
for, pelo seu compromisso com os justos caminhos de Deus, sabendo que o caminho da transigência e
do prazer pecaminoso leva à angústia, ao sofrimento, à calamidade e à destruição (Mt 4.1-11).
O livro de Provérbios frisa que Deus estabeleceu padrões absolutos do certo e do errado; ignorar isto
resultará em tragédia em nossas vidas. Uma das maiores verdades que se pode aprender durante a
juventude é que realmente ceifaremos aquilo que semearmos (Gl 6.7-9). O preço que acabamos
pagando pelo pecado é a angústia, o sofrimento e, até mesmo, a destruição.
Perguntas:
1) Você já sofreu por não agir com sabedoria?
2) Você busca conselho do Senhor e da sua palavra?
3) Você tem dificuldade para obedecer?

Bíblia diária
2ª feira – 1Co. 01, 02, 03, 04
3ª feira – 1Co. 05, 06, 07, 08
https://amaivos.org/edicaoespecial26/
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4ª feira – 1Co. 09, 10, 11, 12
5ª feira – 1Co. 13, 14, 15, 16
6ª feira – 2Co. 01, 02, 03, 04
Sábado – 2Co. 05, 06, 07, 08, 09
Domingo – 2Co. 10, 11, 12, 13
Período atual: Quinquagésima primeira semana

Missões e o mundo

Mais cristãos são mortos na Índia
Polícia nega assassinatos e encerra casos como suicídio e acidente

O extremismo hindu tem causado a morte de muitos cristãos indianos e a negligência das
autoridades favorece o aumento de casos (foto representativa)
Amanhã será o Dia Nacional de Missões e a Portas Abertas relembra que o Brasil já foi um campo
missionário perigoso (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/primeiro-cultofaz-463-anos-mas-brasil-ainda-envia-poucos-missionarios), onde alguns cristãos protestantes
perderam as vidas, tanto por causa da perseguição religiosa, como pelas doenças como a malária e
https://amaivos.org/edicaoespecial26/
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febre amarela. Mas pela graça de Deus, os homens e mulheres chamados para trazer o cristianismo
para o território nacional não desistiram de cumprir a missão dada: fazer discípulos no maior país da
América do Sul.
Atualmente, ainda há cristãos que enfrentam até a morte para fazer o nome de Jesus
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cristao-e-morto-por-amor-a-jesus-naindia) conhecido na Índia (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/india).
Uma das vítimas foi a enfermeira Jyoti Masih, que teve o corpo encontrado no campus do hospital
onde trabalhava. Pelos cortes nas pernas e o ferimento no braço direito, ela foi agredida e depois
atingida por uma injeção letal. “A polícia está considerando um caso de suicídio, alegando que ela
injetou o veneno em seu braço sozinha. No entanto, achamos que isso está errado, pois a menina era
destra”, explica um líder cristão local.
O pastor Balwinder Bagicha também perdeu a vida em uma estrada no distrito de Ferozepur, no
estado de Punjab. Ele foi golpeado na cabeça e teve as roupas rasgadas. “Ele era um ministro e estava
falando abertamente sobre a fé cristã em uma área onde os cristãos são espancados brutalmente e
presos, apenas por compartilharem a fé. Além disso, ele teve apenas um ferimento profundo na
cabeça, sentimos fortemente que foi um assassinato intencional”, explica um colega de ministério.
Apesar das provas, os policiais locais tratam as mortes de cristãos como consequência de acidentes,
suicídio e vingança. A negligência das autoridades é reflexo do extremismo hindu, que cresceu ainda
mais com o nacionalismo propagado pelo governo atual indiano. Ore pelos cristãos que vivem no
país
que
ocupa
o
10º
lugar
na
Lista
Mundial
da
Perseguição
2020
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-da-lista).
Pedidos de oração
No Dia Nacional de Missões, interceda pelos missionários brasileiros que arriscam as vidas para
levar Jesus a outros povos.
Ore pelos familiares e amigos de Jyoti Masih e do pastor Balwinder Bagicha. Que eles sejam
consolados por Deus e mantenham a esperança de reencontrar os entes queridos na eternidade.
Clame para que as autoridades indianas tenham compromisso com a justiça e bem-estar da
população. Que muitos encontrem a Cristo e transformem a nação por meio do testemunho deles.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/mais-cristaossao-mortos-na-india)

A Namorada Sincera
“Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede: Dá-Me de beber, tu Lhe pedirias, e
Ele te daria água viva.” João 4:10.
É meio-dia, provavelmente no fim de dezembro do ano 28 d.C. ou início de janeiro de 29 d.C. Jesus,
que estivera viajando a pé com os discípulos, escolhe um velho poço junto ao qual sentar-Se.
Enquanto Ele descansa, os discípulos vão a uma aldeia próxima de Sicar para comprar alimento.
https://amaivos.org/edicaoespecial26/
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Jesus olha para o vale na direção da aldeia, e vê que se aproxima uma mulher com um cântaro de
água sobre o ombro.

As mulheres no Oriente Médio geralmente não buscam água nas horas mais quentes do dia. Talvez
ela esteja vindo ao meio-dia porque se preocupa menos com os raios quentes do sol do que com os
olhares fulminantes de suas irmãs mais respeitáveis.
Quando ela chega ao poço, Jesus lhe pede um pouco de água. A resposta dela é um tanto atrevida,
talvez até galanteadora: “Como, sendo Tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana?”
(João 4:9). Se ela está querendo “paquerar”, Jesus não cai no seu jogo. Em vez disso, leva o assunto
para um plano espiritual.
“Se conheceras o dom de Deus…” Jesus usa essa expressão com um sentido enigmático, para
despertar a curiosidade da mulher. O que Ele quer dizer é: “Se você soubesse quem sou…” Afinal de
contas, Ele é o Dom de Deus ao mundo (João 3:16). Sua manobra funciona! O interesse da mulher é
despertado. Então, pouco a pouco, Jesus revela cuidadosamente os segredos daquela vida de
vergonha.
A mulher tenta fugir das embaraçadoras revelações, mudando o rumo da conversa para uma
discussão teológica, mas Jesus ergue o tema para um nível mais elevado. Novamente em sintonia, a
mulher reconhece: “Eu sei… que há de vir o Messias…; quando Ele vier nos anunciará todas as
coisas.” Verso 25. Essa é a oportunidade áurea de Jesus. Indo direto ao ponto, Ele diz: “Eu o sou, Eu
que falo contigo.” Verso 26.
E a mulher crê! A namoradeira sincera se converte. Que lição de conquista de almas! Não vá para o
atalho das discussões teológicas; leve o tema para um plano espiritual.
›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial27/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
A escolha entre a carne e o Espírito é sua
Gl 5.19-23 “Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios,
bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que
os que cometem tais coisas não herdarão o Reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.”
Nenhum trecho da Bíblia apresenta um contraste mais nítido entre o modo de vida do crente, que é
cheio do Espírito, e aquele controlado pela natureza humana pecaminosa, do que vemos em Gl. 5.1626. Paulo não somente examina a diferença geral do modo de vida desses dois tipos de crentes, ao
enfatizar que o Espírito e a carne estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica,
tanto das obras da carne, como do fruto do Espírito.
Obras da carne
“Carne” (do grego sarx) é a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, a qual continua no
cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal (Rm. 8.6-8,13; Gl. 5.17,21). Aqueles que
praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus (5.21). Por isso, essa natureza carnal
pecaminosa precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua, travada pelo crente
através do poder do Espírito Santo (Rm. 8.4-14; Gl. 5.17).
Obs.: O conflito espiritual interior do crente envolve a totalidade da sua pessoa. Este conflito, ou
resulta numa completa submissão às más inclinações da “carne”, o que significa voltar ao domínio do
pecado; ou numa plena submissão à vontade do Espírito Santo, continuando o crente sob o senhorio
de Cristo (Rm. 8.4-14). O campo de batalha está no próprio cristão, e o conflito continuará por toda a
vida terrena, visto que o crente por fim reinará com Cristo.
As obras da carne (Gl. 5.19-21) incluem:
“Prostituição” (gr. pornéia), imoralidade sexual de todas as formas. Isto inclui também, gostar de
quadros, filmes ou publicações pornográficos (Mt. 5.32; 19.9; At. 15.20,29; 21.25; 1Co. 5.1).
https://amaivos.org/edicaoespecial27/
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“Impureza” (gr. akatharsia), pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus
pensamentos e desejos do coração (Ef. 5.3; Cl 3.5).
“Lascívia” (gr. aselgeia), sensualidade. É a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos a
ponto de perder a vergonha e a decência (2Co. 12.21).
“Idolatria” (gr. eidololatria), a adoração de espíritos, pessoas ou ídolos, e também a confiança numa
pessoa, instituição ou objeto como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e sua Palavra
(Cl. 3.5).
“Feitiçarias” (gr. pharmakeia), espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e
outros materiais, na prática da feitiçaria (Êx. 7.11,22; 8.18; Ap. 9.21; 18.23).
Continua.
Perguntas:
1) Você sabia que palavras e atitudes irão refletir quem está prevalecendo em sua vida, se a carne ou
o Espírito? Você consegue identificar quem está prevalecendo?
2) Dos pecados acima citados, qual mais te incomoda?
3) Você está preso em algum tipo de pecado?

Bíblia diária
2ª feira – Gl. 01, 02, 03
3ª feira – Gl. 04, 05, 06
4ª feira – Ef. 01, 02, 03
5ª feira – Ef. 01, 02, 03
6ª feira – Fl. 01, 02, 03, 04
Sábado – Cl. 01, 02, 03, 04
Domingo – Ts. 01, 02, 03, 04, 05
Período atual: Quinquagésima segunda semana

Missões e o mundo

Mais três cristãos fogem do Irã
https://amaivos.org/edicaoespecial27/
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Os três foram condenados por “crimes” como organizar e liderar igrejas domésticas, e “blasfemar”
contra o islã

Kavian Fallah-Mohammadi, Amin Afshar-Naderi e Hadi Asgari foram considerados perigosos para a
segurança nacional do Irã (foto: Article18)
Três cristãos condenados pelo governo do Irã (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-daperseguicao/ira) fugiram do país, após esgotarem todos os recursos judiciais, informou o site de
notícias britânico Article18. Em julho de 2017, Kavian Fallah-Mohammadi e Hadi Asgari foram
sentenciados a 10 anos de prisão
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaosperseguidos/justica-adia-audiencia-de-apelacao-de-cristaos-no-ira) por ameaçar a segurança nacional,
além de organizar e liderar igrejas domésticas. Já Amin Afshar-Naderi recebeu uma pena de cinco
anos por “blasfemar” contra o islã.
Todos apelaram das sentenças, mas em julho saiu uma notificação de que os pedidos foram
rejeitados. Os recursos deles foram negados juntamente com os do pastor Victor Bet-Tamraz e da
esposa
dele
Shamiram
Issavi,
que
também
fugiram
do
Irã
recentemente
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/pastor-victor-e-esposa-saocondenados-e-fogem-do-ira). Fallah-Mohammadi e Afshar-Naderi foram presos junto com o líder
cristão, quando celebravam o Natal em dezembro de 2014. Já a detenção de Asgari aconteceu em
agosto de 2016.
Em entrevista ao Article18, Afshar-Naderi afirmou que estavam seguros fora das fronteiras iranianas,
mas sentia falta da terra natal. “Antes da prisão, já havia viajado para o exterior muitas vezes, mas
nunca decidi emigrar. Hoje, estou muito triste por ter sido forçado a buscar refúgio em outro país,
não importa quão melhores sejam as condições”, testemunha.
Emocionado, o cristão admitiu que tentou ser um discípulo de Jesus no Irã, sempre respeitando as
leis: “Mas o governo nos infligiu ferimentos graves com mão de ferro e crueldade”. Porém, ele não
perdeu esperança e intercede pelas autoridades iranianas. “Oramos pelos governantes, por aqueles
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que nos perseguiram, insultaram e caluniaram, humilharam e ridicularizaram, torturaram e
destruíram, prejudicaram a nós e nossas famílias, confiscaram nossas propriedades. Oramos por eles
e os perdoamos”, completa.
Ainda há outros cristãos presos no Irã por causa do amor a Jesus. Um deles é Mohammad Reza, que
após
cumprir
dois
anos
de
prisão,
agora
deve
ficar
dois
anos
exilado
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/ira-se-recusa-a-libertar-cristaosapesar-de-crise-de-coronavirus) em Borazjan, no sul do país. O cristão ex-muçulmano foi considerado
um perigo para a segurança nacional e deve viver do lado oposto de onde os familiares residem.
Pedidos de oração
Interceda pelos três cristãos que precisaram fugir do Irã. Peça que o Senhor cuide de cada um e
supra todas as necessidades deles.
Ore por outros seguidores de Jesus que estão presos no país por causa da fé. Que eles sejam
guardados e libertos no momento certo.
Clame pelas autoridades do Irã, para que tenham compromisso com a justiça e com o bem-estar
da população, e promovam a liberdade de crença.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/apos-recursosrejeitados-mais-tres-cristaos-fogem-do-ira)

Esperando orientação do alto
“A Ti, que habitas nos Céus, elevo os meus olhos! Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus
senhores, e os olhos da serva, na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso
Deus.” – Sl. 123:1 e 2.
Muitos anos atrás, no Sul dos Estados Unidos, uma senhora nascida na cidade e sua prima do campo
viajavam numa charrete no meio de densa floresta, quando anoiteceu. Não havia luar; só algumas
estrelas. Em pouco tempo, ficou impossível enxergar a estrada. A moradora da cidade ficou um
pouco assustada pensando que estavam perdidas, mas sua prima do interior não parecia nem um
pouco preocupada. Ela parou o cavalo, pisou no chão, caminhou um pouquinho ali por perto e
voltou, dizendo que havia encontrado a estrada. De volta à charrete, continuaram a jornada.
Enquanto prosseguiam, a moradora da cidade observou, pela fraca luz das estrelas, que sua
companheira, em vez de olhar para o chão, olhava para cima.
—Por que você está olhando para cima, sendo que a estrada está aqui embaixo?
—Porque só assim posso saber para onde vai o caminho – explicou a prima. – As árvores foram
cortadas para dar lugar à estrada. Numa noite como esta, é impossível ver o caminho, mas olhando
para cima eu posso saber para onde vamos ao enxergar o céu pela clareira das árvores.
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Assim acontece também na estrada da vida. Enquanto prosseguimos, há ocasiões em que as provas e
perplexidades nos cercam, tornando a escuridão tão densa e impenetrável como a de uma floresta em
noite sem luar. É nessas ocasiões que muitos se perdem, mas isso não precisa acontecer!
Quando ao nosso redor tudo é sombrio e ameaçador, não nos esqueçamos de que lá em cima existe
luz. Consolemo-nos com o fato de que para Deus “as trevas e a luz são a mesma coisa”. Sl. 139:12. Ele
vê quando nós não conseguimos enxergar nada. Mesmo quando brilha o sol e tudo parece claro e
iluminado, é sempre sensato olhar para o Céu, de onde Deus governa, pois nenhuma estrada é segura
se não for Ele o nosso guia.
›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial28/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
A escolha entre a carne e o Espírito é sua! – Obras da carne (Parte 2)
– “Inimizades” – intenções e ações fortemente hostis; antipatia e inimizade extremas, pessoas sem
escrúpulos que colocam irmãos contra irmãos, etc.
– “Porfias” – brigas, oposição, luta por superioridade (Rm. 1.29; 1Co. 1.11; 3.3);
– “Emulações” – ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros (Rm. 13.13; 1Co. 3.3);
– “Iras” – ira ou fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas (Cl. 3.8);
– “Pelejas” – ambição egoísta e cobiça do poder (2Co. 12.20; Fp. 1.16,17);
– “Dissensões” – introduzir ensinos cismáticos na congregação sem qualquer respaldo na Palavra de
Deus (Rm. 16.17);
– “Heresias” – grupos divididos dentro da congregação, formando conluios egoístas que destroem a
unidade da igreja (1Co. 11.19), pessoas cheias de opiniões, mas sem fundamentos bíblicos que tentam
influenciar os outros, por pura competição;
– “Invejas” – antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos;
– “Homicídios” – matar o próximo por perversidade, trabalhar para destruir a imagem de outra
pessoa através de fofocas, lançar palavra de destruição sobre a vida dos outros, dentro da própria
casa, oprimindo pessoas, desmotivando e lançando palavras de derrota;
– “Bebedices” – descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida embriagante.
– “Glutonarias” – diversões, festas com comida e bebida de modo extravagante e desenfreado,
envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes.
Perguntas:
1) Você está preso a alguma dessas obras?
https://amaivos.org/edicaoespecial28/
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2) Gostaria de conversar a respeito e receber uma oração?
3) Saiba que Jesus pode te libertar! Mas você deseja ser liberto?

Bíblia diária
2ª feira – 2Ts. 01, 02, 03
3ª feira – 1Tm. 01, 02, 03
4ª feira – 1Tm. 04, 05, 06
5ª feira – 2Tm. 01, 02, 03, 04
6ª feira – Tt. 01, 02, 03
Sábado – Fm. 01
Domingo – Hb. 01, 02, 03
Período atual: Quinquagésima terceira semana

Missões e o mundo
Cristãos perdem a guarda de filha adotiva no Irã
A decisão judicial aconteceu após a condenação dos pais por frequentarem uma igreja doméstica
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Sam Khosravi e Maryam Falahi estavam casados há 13 anos quando adotaram Lydia no Irã (foto:
Article18)
Após 13 anos de casados, os cristãos convertidos Sam Khosravi e Maryam Falahi adotaram Lydia, aos
três meses. Mas depois do casal ser condenado por participar de uma igreja doméstica, a justiça do Irã
decidiu retirar a criança deles por “não serem adequados para serem os pais” dela. A decisão
controversa do tribunal de Busheh foi dada em 19 de julho e mantida na apelação de 22 de setembro.
O juiz reconheceu que Lydia tinha intensa ligação emocional com os pais adotivos e, por ter
problemas de saúde, dificilmente seria adotada por outro casal. De acordo com o site de notícias
britânico Article18, a criança permanecerá sob a tutela do Estado durante toda a vida. Outro fator que
apoiou a decisão da Justiça foi que a mãe desconhecida e biológica de Lydia é muçulmana,
impedindo que ela seja adotada por cristãos.
O casal apelou a um dos mais antigos líderes islâmicos do país e conseguiu um documento favorável
a eles. A fátua (pronunciamento com validade legal de um especialista do islã) do aiatolá Naser
Makarem Shirazi reconheceu que a adoção da criança é permissível, já que a saúde dela é debilitada e
a ligação com os pais adotivos a tornavam inapta a ser cuidada por muçulmanos.
Porém, os juízes do tribunal da apelação ignoraram os documentos das autoridades islâmicas e
mantiveram a decisão, já que não tinham nenhuma “evidência específica ou razoável” para mudar o
ponto de vista. Segundo o diretor do Article18, Mansour Borji, o magistrado indicou no documento
que estava com as mãos atadas, o que demonstra a relutância em manter a sentença: “É outro
exemplo claro da falta de independência do judiciário em casos envolvendo cristãos”.
Perseguidos por causa do evangelho
A decisão da anulação da adoção de Lydia aconteceu menos de um mês após a condenação de Sam
Khosravi. Ele deve ficar um ano preso e passar outros dois em exílio interno. O “crime” cometido
pelo cristão foi fazer “propaganda contra o Estado” e filiação a uma igreja doméstica. Além disso, o
casal perdeu o direito de trabalhar nas profissões deles. Maryam não pode mais ser enfermeira em
nenhuma instituição nacional e o esposo não pode mais atuar no setor hoteleiro.
https://amaivos.org/edicaoespecial28/
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A cristã ainda foi multada com uma quantia equivalente a 400 dólares, valor de quatro meses de
salário no país. Além do casal, os irmãos deles também receberam sentenças semelhantes, juntamente
com mais três convertidos. Outro “crime” cometido pelos cristãos foi ter cópias dos livros “Quem é
Jesus” e “Conhecendo a Bíblia”. Para Borji, a condenação dos seguidores de Jesus demonstra que o
ministro das Relações Exteriores do Irã não estava dizendo a verdade quando afirmou que ninguém é
colocado na prisão simplesmente por causa da crença.
Pedidos de oração
Interceda por Sam Khosravi e Maryam Falahi, para que a situação deles seja resolvida e que Lydia
retorne para os cuidados dos pais adotivos.
Ore pelos demais cristãos que estão sendo perseguidos pelo governo do Irã. Que eles sejam
consolados e fortalecidos por Deus.
Clame para que as autoridades do Irã estejam comprometidas com a justiça e com o bem-estar da
população, independente da religião que as pessoas professarem.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cristaosperdem-a-guarda-de-filha-adotiva-no-ira)

Alegria por ocasião da colheita
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Sl. 126:6.
Thomas Johannes Bach, estudante de Engenharia, caminhava por uma rua de Copenhague certo dia,
quando um juvenil se aproximou dele com um folheto na mão.
– Aceita este folhetinho? — perguntou o menino. — Ele tem uma mensagem para o senhor.
Olhando para o folheto, Thomas viu que era religioso. Não estava interessado e não gostou de ter
sido parado na rua por causa de um folheto.
— Por que você incomoda as pessoas com a sua religião? — quis saber ele. — Sou perfeitamente
capaz de tomar conta de mim mesmo.
Como o rapazinho continuasse com a mão estendida, Thomas pegou o folheto de modo grosseiro,
rasgou-o e colocou-o no bolso. O garoto virou-se e foi embora muito triste. Mas Thomas não
conseguiu tirar os olhos do menino.
Dirigindo-se ao vão de uma porta, o juvenil curvou a cabeça e orou silenciosamente. Thomas
observava e percebeu que lágrimas corriam pela face do menino. O coração de Thomas foi tocado. Ali
estava alguém que se importara tanto com sua alma, a ponto de oferecer-lhe um folheto, e ele o havia
rejeitado. A partir daquele momento, a vida de Thomas tomou um rumo diferente. Em vez de tornarse engenheiro, tornou-se missionário na América do Sul.
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Alguns, lendo acerca do método que o juvenil usou para testemunhar, podem acusá-lo de “impor”
sua religião aos outros. E talvez ele o estivesse fazendo. Alguns podem concluir que as lágrimas dele
provinham de sentimentos feridos, e não de preocupação pela alma de Thomas. E podem estar certos!
Mas outros ainda podem ver nas lágrimas do rapazinho um interesse genuíno pelas almas, como se
estivesse clamando: “Passou a sega, findou o verão, e nós não estamos salvos” (Jr. 8:20). E talvez estejam
certos! Por que não dar ao garoto o benefício da dúvida?
Testemunhar por Cristo deve ser feito de modo cativante e inofensivo; as lágrimas derramadas
devem provir de preocupação pelas almas e não de sentimentos feridos. Mas quem pode contestar o
fato de que o Espírito Santo usou o testemunho do menino para ganhar uma alma para Cristo?
Estamos nós fazendo a mesma coisa por Ele?
Não posso deixar de crer que no grande dia da colheita, no fim do mundo (Mt. 13:39), aquele
rapazinho virá com regozijo, trazendo seu “feixe” de almas!
›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial29/

1/7

25/10/2022 14:19

BOLETIM INFORMATIVO | Amai-vos

Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
Cuidado com a injustiça!
“Não sabeis que os injustos não hão de herdar o Reino de Deus?” — 1Co.6.9

Alguns habitantes de Corinto enganaram-se a ponto de crer que, se perdessem a comunhão com
Cristo, negassem-no e vivessem na imoralidade e na injustiça, ainda assim sua salvação e sua herança
no reino de Deus continuariam seguras. Paulo, no entanto, declara que a consequência inevitável do
pecado habitual é a morte espiritual, até mesmo para o cristão (Rm. 8.13).
https://amaivos.org/edicaoespecial29/
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Ninguém poderá viver na imoralidade e ao mesmo tempo herdar o reino de Deus (Rm. 6.16; Tg. 1.15;
1 Jo. 2.4). O apóstolo Paulo repete muitas vezes esse ensino fundamental (Gl. 5.21e Ef. 5.5,6). Note-se
também que os profetas do Antigo Testamento continuamente declaravam este princípio (ver Jr. 8.7;
23.17; Ez. 13.10 ).
A advertência de Paulo é para todos os cristãos. Não nos enganemos, pois “os injustos não hão de
herdar o Reino de Deus”. A salvação sem a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo não
tem lugar na Palavra de Deus.
As palavras finais de Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas: quem se diz crente em
Jesus e participa dessas atividades iníquas, exclui-se do reino de Deus e não terá salvação (Gl. 5.21;
1Co. 6.9).
Em contraste com as obras da carne, temos o modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama de
“o fruto do Espírito”. Esta maneira de viver se realiza no crente, à medida que ele permite que o
Espírito dirija e influencie a sua vida de tal maneira que este (o crente) subjugue o poder do pecado,
especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus (Rm. 8.5-14; 8.14; 2Co. 6.6; Ef. 4.2,3;
5.9; Cl. 3.12-15; 2Pe. 1.4-9).
Paulo descreve duas classes de pessoas: as que vivem segundo a carne, e as que vivem segundo o
Espírito. Viver “segundo a carne” (“carne”, aqui, é o elemento pecaminoso da natureza humana), é
desejar e satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana pecaminosa; ter prazer e ocupar-se
com eles. Trata-se não somente da fornicação, do adultério, do ódio, da ambição egoísta, de crises de
raiva, etc. (Gl. 5.19-21), mas também da obscenidade, de ser viciado em pornografia, em drogas, e do
prazer mental e emocional das cenas de sexo, em peças teatrais, livros, vídeos, cinema e tudo o mais
que tenha esse foco.
Viver “segundo o Espírito”, é buscar a orientação e a capacitação do Espírito Santo, submeter-nos a
elas e concentrar nossa atenção nas coisas de Deus. É estar sempre consciente de que estamos na
presença de Deus, e Nele confiarmos para que nos assista e nos conceda a graça de que carecemos,
para que a Sua vontade se realize em nós e também através de nós.
É impossível obedecer à carne e ao Espírito ao mesmo tempo. Se alguém deixa de resistir aos seus
desejos pecaminosos e, pelo contrário, passa a viver segundo a carne, torna-se inimigo de Deus, e a
morte espiritual e eterna o aguarda. Aqueles cujo amor e solicitude estão prioritariamente fixados nas
coisas de Deus, podem esperar a vida eterna e a comunhão com Ele, pelo poder do Espírito Santo.
Perguntas:
1) O que você acha do crente que mantem um pé no mundo?
2) Você acha que a vida do Cristão é como a de qualquer outra pessoa?
3) Você se sente filho de Deus, e sente aversão ao pecado?

Feliz aniversário
01/out – Bianca Donato
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06/out – Ana Carolina Vidal
12/out – Alessandro Pinto Tavares
13/out – Gilda Branco
19/out – Thaian Carvalho
21/out – Natali Felizardo
27/out – Divaldo da Costa
28/out – Karla Sany Heil

Bíblia diária
2ª feira – Hb. 04, 05, 06
3ª feira – Hb. 07, 08, 09
4ª feira – Hb. 10, 11, 12, 13
5ª feira – Tg. 01, 02, 03
6ª feira – Tg. 04, 05
Sábado – 1Pe. 01, 02
Domingo – 1Pe. 03, 04, 05
Período atual: Quinquagésima quarta semana

Missões e o mundo
Aldeias cristãs curdas são abandonadas no Iraque
A população fugiu em razão dos constantes ataques do governo turco na região
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Cristãos curdos precisaram fugir do Norte do Iraque por causa dos constantes ataques do exército
turco
Hoje comemora-se o Dia da Independência do Iraque (https://www.portasabertas.org.br/listamundial-da-perseguicao/iraque), ocasião em que o país se tornou autônomo da Grã-Bretanha, em
1932. Atualmente, o território é dividido em duas partes: ao norte liderado pelo Governo Regional
Curdo (KRG, da sigla em inglês), com sede em Erbil, e o restante do país é dirigido por árabes, com
sede em Bagdá.
A população curda é estimada entre 25 e 35 milhões de pessoas, e a maioria é muçulmana. Por isso,
os cristãos que vivem nessas áreas enfrentam forte perseguição, como o desfavorecimento na hora de
encontrar empregos e registrar organizações cristãs. Além disso, as propriedades dos seguidores de
Jesus são tomadas e, quando vendidas, valem apenas 60% do preço.
Desde o início de 2020, cerca de cinco aldeias cristãs do Curdistão iraquiano foram abandonadas por
causa de bombardeios turcos. Em junho, a Turquia começou a trabalhar para expulsar militantes do
Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) da fronteira com o Iraque. Segundo as autoridades
turcas, o PKK faz ataques aéreos ao território vizinho de maneira mais violenta e abrangente.
O pastor Samir Youssef contou ao AsiaNews que a violência na região tem crescido e feito vítimas:
“No último mês, muitas pessoas morreram, só porque estavam perto de áreas controladas pelo PKK.
Em alguns casos, os bombardeios também atingiram as casas da população civil”. O líder cristão
Emanuel Youkhana completou durante entrevista ao Catholic News Service: “O bombardeio
danificou propriedades, casas e incendiou campos, enquanto os cristãos fugiram mais uma vez”.
Pedidos de oração
No Dia da Independência do Iraque, peça que a paz de Cristo inunde o território por meio da ação
dos cristãos locais.
Clame pelos cristãos deslocados que estão em busca de um lugar seguro para viver. Que eles
sejam protegidos de todo o mal.
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Ore para que as autoridades iraquianas e turcas entrem em acordo, e beneficiem a população com
ações que resultem em paz, justiça e liberdade.
Reconstrução no Iraque (https://www.portasabertas.org.br/doe/campanhas/iraque)
A reconstrução de casas é a primeira coisa necessária para possibilitar a volta de cristãos para suas
cidades, muitas delas totalmente destruídas por bombardeios e pela ocupação do Estado Islâmico. Ao
reconstruir casas e igrejas, o objetivo é fazer com que cristãos retornem para suas cidades, tendo,
também, igrejas onde congregar. Com isso, a presença cristã pode ser mantida, levando luz onde há
trevas. Ao doar, (https://www.portasabertas.org.br/doe/campanhas/iraque) você possibilita a
reconstrução de casas e igrejas no Iraque.

(https://www.portasabertas.org.br/doe/campanhas/iraque)
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/aldeias-cristascurdas-sao-abandonadas-no-iraque)

Caráter de Prata Refinada
Vai sentar-se, como o purificador de prata, vigiando com atenção, até que todo o refugo tenha sido queimado.
Purificará os levitas, os servos de Deus, e os limpará como se limpa o ouro e a prata. Assim, eles servirão a
Deus com corações puros. Ml. 3:3
A parte de trás de objetos feitos com prata da melhor qualidade em geral traz estampada a palavra
“sterling” (esterlina). Você sabe como se originou a palavra “esterlina”?
Segundo Walter de Pinchebek, que viveu por volta do ano 1300, havia na cidade de Hanse, no norte
da Alemanha, um estabelecimento mercantil chamado Easterling. Os sócios dessa firma eram
reconhecidos como sendo tão íntegros em suas transações, que receberam privilégios especiais no
comércio e nos bancos. Os comerciantes da filial inglesa dessa firma obtiveram permissão para
cunhar moedas com seu próprio nome. Essas moedas eram cunhadas com a palavra “Easterling”.
Compunham-se de 92,2% de prata e menos de 8% de liga (esta última era necessária para evitar que a
prata se desgastasse muito rapidamente). Por fim, a palavra Easterling foi encurtada para “sterling”
(esterlina) e daí em diante toda prata que atinge essas especificações passou a ser marcada como
esterlina.
https://amaivos.org/edicaoespecial29/
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No verso de hoje, o Senhor é retratado como refinador de metais
preciosos. Os refinadores de ouro e prata dos tempos bíblicos são
descritos como estando assentados diante de uma fornalha,
observando atentamente o processo de purificação, para que nada
se perdesse do precioso metal (Is. 1:25). Para que o resultado fosse o
melhor, o refinador não aplicava calor de mais nem de menos.
Quando o minério chegava ao ponto de fundir-se, a escória era
removida sem danificar o precioso metal.
Deus frequentemente usa provas que parecem “ardentes” para
refinar o nosso caráter. Como o salmista diz: “Tu nos colocaste no
fogo para nos purificar, como se faz com a prata.” Sal. 66:10 (A
Bíblia Viva).
“Esterlina” está para a prata assim como “cristão” deve estar para o
caráter.
›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial30/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
Escolha o fruto do Espírito e tenha a vida eterna
O fruto do Espírito inclui:
1) Amor (Ágape): Interesse e a busca do bem maior para outra pessoa, sem nada querer em troca
(Rm 5.5; 1Co 13; Ef 5.2; Cl 3.14).
Rm.5.5 – E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo
Espírito Santo que nos foi dado.
2) Alegria: a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na
presença de Deus, bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Cristo (Sl 119.16; 2Co 6.10;
12.9; 1Pe 1.8).
1Pe.1.7 ao 9 – para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo
fogo, se ache em louvor, e honra, e glória na revelação de Jesus Cristo; ao qual, não o havendo visto, amais;
no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa
fé, a salvação da alma.
3) Paz: a quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu
Pai celestial (Rm 15.33; Fp 4.7; 1Ts 5.23; Hb 13.20).
4) Longanimidade: perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero (Ef 4.2; 2Tm
3.10; Hb 12.1).
5) Benignidade: não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor (Ef 4.32; Cl 3.12; 1Pe 2.3).
6) Bondade: zelo pela verdade e pela retidão, e repulsa ao mal; pode ser expressa em atos de bondade
(Lc 7.37-50) ou na repreensão e na correção do mal (Mt 21.12,13).
7) Fé: lealdade constante e inabalável a alguém com quem está unida por promessa, compromisso,
fidedignidade e honestidade (Mt 23.23; Rm 3.3; 1Tm 6.12; 2Tm 2.2; 4.7; Tt 2.10).
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8) Mansidão: moderação, associada à força e à coragem; descreve alguém que pode irar-se com
equidade quando for necessário, e também humildemente submeter-se quando for preciso (2Tm 2.25;
1Pe 3.15); para a mansidão de Jesus, (Mt 11.29 com 23; Mc 3.5; a de Paulo, 2Co 10.1 com 10.4-6; Gl 1.9;
a de Moisés, Nm 12.3 com Êx 32.19,20).
9) Temperança: o controle ou domínio sobre nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade
aos votos conjugais; também a pureza (1Co 7.9; Tt 1.8; 2.5). O ensino final de Paulo sobre o fruto do
Espírito é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado. O crente pode e
realmente deve praticar essas virtudes continuamente. Nunca haverá uma lei que lhes impeça de
viver segundo os princípios aqui descritos.
Perguntas:
1) Existem frutos que irão prevalecer mais do que outros, por isso precisamos perceber qual área da
nossa vida vai precisar de uma atenção especial. Em sua vida, observe os frutos acima descritos e
veja para qual deles você precisa dar uma atenção especial. (1 Coríntios 13)
2) Fale sobre o fruto que você mais gosta.
3) E qual você tem dificuldade de colocar em prática?

Bíblia diária
2ª feira – 2Pe. 01, 02, 03
3ª feira – 1Jo. 01, 02, 03
4ª feira – 1Jo. 04, 05
5ª feira – 2Jo. 01
6ª feira – 3Jo. 01
Sábado – Jd. 01
Domingo – Ap. 01, 02, 03
Período atual: Quinquagésima quinta semana

Missões e o mundo

Sequestro de meninas cristãs é arma de jihadistas no Egito
https://amaivos.org/edicaoespecial30/
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O objetivo dos extremistas é enfraquecer a minoria copta e criar uma sociedade
islâmica homogênea

As meninas cristãs são sequestradas e depois preparadas para se tornarem muçulmanas no Egito
(foto representativa)
A desigualdade entre homens e mulheres começa na infância. Por isso, a Organização das Nações
Unidas (ONU) instituiu o dia de 11 de outubro como o Dia Internacional da Menina. Quando as
garotas são de alguma minoria religiosa, como a cristã, a situação de vulnerabilidade pode ainda ser
pior. A especialista em perseguição da Portas Abertas, Helene Fisher explica que esse tipo de
hostilidade afeta diretamente o futuro da jovem. “Em contextos de severa repressão religiosa, as
desigualdades e a violência com que as adolescentes crescem regularmente também são usadas para
colocar em risco a liberdade e o futuro das meninas cristãs por causa da fé”.
No Egito (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/egito), Lisa Romani Mansi
foi uma das vítimas da violência. Ela tinha 17 anos quando desapareceu num bairro de Cairo. Desde
novembro de 2019, ela nunca mais foi vista e as investigações policiais não tiveram resultado. Sadiya
Amos tinha a mesma idade de Lisa quando foi sequestrada por extremistas islâmicos na Nigéria
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/nigeria). Ela ficou presa e foi
obrigada a se converter ao islã, mas conseguiu escapar.
Guerra “santa” contra adolescentes cristãs
O caso de Lisa é um dos exemplos do relatório “Jihad do útero: Tráfico de mulheres e meninas coptas
no Egito”. O documento foi elaborado pela organização Coptic Solidarity e revela como o
desaparecimento forçado de meninas coptas é algo generalizado no país. O processo começa com os
sequestros das menores, depois são coagidas a se converterem ao islã e a casarem com muçulmanos.
Neste período, elas são doutrinadas a respeito da superioridade do islamismo. Este método é eficaz
principalmente se a adolescente é de área rural e não tem acessos à boa educação e igrejas.
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Em 2017, um ex-sequestrador contou a Portas Abertas como eram planejados a captura das meninas
cristãs. “Um grupo se reúne em uma mesquita para discutir potenciais vítimas. Eles ficam de olho nas
casas dos cristãos e monitoram tudo o que está acontecendo. Com base nisso, eles fazem os planos “.
O homem também disse que eles recebem muito dinheiro por isso, e que em muitas situações a
polícia ajuda, e também é recompensada financeiramente.
A pesquisa ainda indica que os atos contra as garotas cristãs não se limitam apenas em aliciamento
sexual, mas faz parte de um projeto político para enfraquecer a minoria religiosa e promover o
crescimento de uma sociedade islâmica homogênea. Para que esses objetivos sejam atingidos, os
sequestradores se aproveitam das normas sociais e das leis que não impedem que as capturas
aconteçam.
Pedidos de oração
No Dia Internacional da Menina, ore para que o Senhor guarde as adolescentes cristãs em países
onde há forte extremismo religioso, como Egito e Nigéria.
Clame para que os governantes desses países criem leis que dificultem esse tipo de crime e punam
severamente os culpados.
Ore pela libertação das adolescentes que estão sob o poder de extremistas, que elas sejam
consoladas por Deus e consigam voltar para os antigos lares.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/sequestro-demeninas-cristas-e-arma-de-jihadistas-no-egito)

Depois de Muitos Dias
Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ec. 11:1.
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Em 1568, quando a rainha Maria da Escócia fugiu para a Inglaterra, levou consigo um colar de raras
pérolas negras. Dezenove anos mais tarde, quando foi executada, o ornamento desapareceu. O
governo britânico ordenou uma busca, mas o colar jamais foi encontrado. Depois de muito tempo e
considerável esforço, teve de ser suspensa a busca, mas o caso não foi esquecido.
Mais de 350 anos depois, duas mulheres americanas, viajando pela Grã-Bretanha, entraram numa
velha loja de presentes à procura de uma lembrancinha para levar para casa. O encarregado da loja
mostrou-lhes um colar de contas pretas encardidas, que ele ofereceu por um xelim (vigésima parte da
libra). As senhoras o adquiriram e o levaram a um joalheiro, para que limpasse as continhas.
Vários dias mais tarde, quando as mulheres passaram por lá para retirar o “souvenir”, um
representante do governo britânico informou-lhes que as contas constituíam o colar da Rainha Maria,
perdido fazia tanto tempo. Para reavê-lo, o governo pagou às senhoras a quantia de cinco mil libras
esterlinas.
›
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BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial31/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
O Senhor continua cuidando do seu povo
“…não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá; porque, para
conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face.” — Gn 45.5
Existe uma teoria completamente diabólica dizendo que o Senhor nos abandonou à nossa própria
sorte!
Mas, depois de o Senhor Deus criar os céus e a terra, Ele não deixou o mundo à sua própria sorte.
Pelo contrário, Ele continua interessado na vida dos seus, cuidando da sua criação. Deus não é como
um hábil relojoeiro que formou o mundo deu-lhe corda, e que está deixando acabar essa corda
lentamente até o fim; pelo contrário, Ele é o Pai amoroso que cuida daquilo que criou. O constante
cuidado de Deus por sua criação e por seu povo é chamado, na linguagem doutrinal, de providência
divina.
Três aspectos da providência divina:
1) Preservação: Deus, pelo seu poder, preserva o mundo que Ele criou. A confissão de Davi fica clara:
“A tua justiça é como as grandes montanhas; os teus juízos são um grande abismo; SENHOR, tu
conservas os homens e os animais” (Sl 36.6). O poder preservador de Deus manifesta-se através do
seu filho Jesus Cristo, conforme Paulo declara em Cl 1.17: Cristo “é antes de todas as coisas, e todas as
coisas subsistem por Ele”. Pelo poder de Cristo, até mesmo as minúsculas partículas de vida mantêmse coesas.
2) Provisão: Deus não somente preserva o mundo que Ele criou, como também provê as necessidades
das suas criaturas. Quando Deus criou o mundo, criou também as estações e proveu alimento aos
seres humanos e aos animais (Gn1.29,30). Depois do Dilúvio destruir a terra, Deus renovou a
promessa da provisão, com estas palavras: “Enquanto a terra durar, sementeira e sega, e frio e calor, e
verão e inverno, e dia e noite não cessarão”. Vários dos Salmos dão testemunho da bondade de Deus
em suprir do necessário a todas as suas criaturas (Sl 104; 145). O mesmo Deus revelou a Jó seu poder
de criar e de sustentar (Jó 38 a 41), e Jesus asseverou em termos bem claros que Deus cuida das aves
do céu e dos lírios do campo (Mt 6.26-30; 10.29). Seu cuidado abrange ;não somente as necessidades
físicas da humanidade, como também as espirituais (Jo 3.16,17). A Bíblia revela que Deus manifesta
https://amaivos.org/edicaoespecial31/
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um amor e cuidado especiais pelo seu próprio povo, tendo cada um dos seus em alta estima (e.g., Sl
91; ver Mt 10.31 nota). Paulo escreve de modo inequívoco aos crentes de Filipos: “O meu Deus,
segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus” (Fp 4.19).
De conformidade com o apóstolo João, Deus quer que seu povo tenha saúde, e que tudo lhe vá bem
(3 Jo 2).
3) Governo: Deus, além de preservar sua criação e prover-lhe o necessário, também governa o
mundo. Como Soberano que é, dirige os eventos da história, que acontecem segundo a sua vontade
permissiva e o seu cuidado. Em certas ocasiões, Ele intervém diretamente segundo o seu propósito
redentor. Mesmo assim, até Deus consumar a história, Ele tem limitado seu poder e governo supremo
neste mundo. As Escrituras declaram que Satanás é “o deus deste século” [mundo] (2Co 4.4), e exerce
acentuado controle sobre a presente era maligna (ver 1Jo 5.19 nota; Lc 13.16; Gl 1.4; Ef 6.12; Hb 2.14).
Noutras palavras, o mundo, hoje, não está submisso ao poder regente de Deus, mas, em rebelião
contra Ele e escravizado por Satanás. Note, porém, que essa autolimitação da parte de Deus é apenas
temporária; na ocasião que Ele já determinou na sua sabedoria, Ele aniquilará Satanás e todas as
hostes do mal (Ap 19 ao 20).
Perguntas:
1) O Senhor tem cuidado de você?
2) Você pode contar um milagre que o Senhor tenha feito na sua vida?
3) Você tem dado testemunho do que o Senhor tem feito em sua vida?

Bíblia diária
2ª feira – Ap. 04, 05, 06
3ª feira – Ap. 07, 08, 09
4ª feira – Ap. 10, 11, 12
5ª feira – Ap. 13, 14, 15
6ª feira – Ap. 16, 17
Sábado – Ap. 18, 19
Domingo – Ap. 20, 21, 22
Período atual: Quinquagésima sexta semana

Missões e o mundo
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Estudante cristã é morta em Bangladesh
A jovem também foi abusada sexualmente antes de ser morta por extremistas islâmicos

A jovem havia saído com amigos na noite anterior e teve o corpo encontrado próximo a sua casa no
dia seguinte (foto representativa)
A jovem cristã Rukhia Raut, de 23 anos, sofreu agressão sexual e depois foi morta por extremistas
islâmicos.
Ela
era
de
uma
família
pobre
do
Norte
de
Bangladesh
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/bangladesh) e cursava o último ano
da Universidade Carmichael em Rangpur.
Rukhia havia saído com amigos no dia 5 de outubro, dizendo à família que voltaria no dia seguinte.
Ela não retornou para casa e o corpo foi encontrado em uma rua próxima. As mãos e pés da jovem
estavam amarrados com o próprio cachecol, os dentes foram quebrados e o rosto foi desfigurado. A
polícia acredita que os criminosos machucaram intencionalmente o rosto da jovem para que ninguém
pudesse identificá-la.
De acordo com as investigações, um homem muçulmano, Anishul Haque, havia pedido a jovem em
casamento. Ele sempre a assediava e ela chegou a escrever em seu diário que estava com medo que
ele fizesse algo contra ela. Acredita-se que ele seja o autor do ataque.
Haque e outros dois homens foram presos pela polícia. Eles confessaram o envolvimento no crime
durante o interrogatório. Agora, os pais de Rukhia têm medo de abrir um processo contra o assassino
da filha, pois não têm dinheiro suficiente e temem a perseguição por parte dos extremistas.
Pedidos de oração
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Interceda para que Deus conforte a família de Rukhia e dê segurança e direção nos próximos
passos.
Ore para que os cristãos vizinhos se unam à família e a apoiem neste momento desafiador.
Peça a Deus pelos agentes da lei de Bangladesh, para que eles ajudem a conceder justiça para a
família.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/estudantecrista-e-morta-em-bangladesh)

Você está exatamente no lugar que deveria estar

Depois do atentado do 11 de setembro, uma empresa que tinha o seu escritório em um dos andares
do World Trade Center, convidou os seus sócios e empregados que por alguma razão haviam
sobrevivido ao ataque, para compartilhar as suas experiências.
Aquelas pessoas estavam vivas pelas razões mais simples da vida, eram pequenos detalhes como
esses:
O diretor de uma pequena companhia chegou tarde porque foi participar de uma reunião na escola
do seu filho.
https://amaivos.org/edicaoespecial31/
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Uma mulher se atrasou porque o seu despertador não funcionou.
Outro funcionário havia se atrasado porque pegou um caminho diferente a fim de chegar mais rápido
e acabou atolado em um engarrafamento pois havia acontecido um acidente na rodovia que havia
pegado.
Outro funcionário perdeu o ônibus.
Uma funcionária foi atingida por cocô de pombo e precisou voltar pra se trocar.
Um dos sócios teve problemas ao ligar o carro e precisou chamar um mecânico.
Outro funcionário teve que atender um telefone que acabou resultando em poucos minutos de atraso
antes do atentado.
Uma secretária entrou em trabalho de parto.
Um zelador não conseguiu um táxi.
Mas a história que mais me impressionou foi a de um senhor que ficou com uma bolha no calcanhar,
devido ao seu sapato ser novo e antes de chegar ao trabalho ele decidiu parar em uma farmácia pra
comprar um curativo. Por isso ele está vivo hoje.
Agora, quando eu fico preso no trânsito, quando perco um ônibus, quando preciso me atrasar porque
tive que atender alguém e muitas outras coisas que me desesperariam, penso primeiro: “Este é o
lugar exato no que devo estar, nesse exato e precioso momento”.
Na próxima vez que a tua manhã for uma loucura, que teus filhos demorem em se arrumar, ou que
você não esteja conseguindo achar as chaves do carro, não fique chateado ou frustrado. Você está
exatamente no lugar que deveria estar, nesse grande quebra-cabeças da vida. Aplique a gratidão
agora e seja grato por como você está agora e pelas coisas que tem.
Viva cada minuto como se fosse o último, abrace, chore, sorria, diga que ama. Muitos de vocês que
estão lendo esse texto hoje ainda não terão mais essa oportunidade. A vida já é curta de mais e a
perdemos em um segundo, mas não se permita mais perder um segundo da sua vida.
›
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Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial32/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
É chegado o reino dos céus

Precisamos compreender que ser um cidadão do reino requer muitas obrigações, mas o Senhor deseja
que desfrutemos de todos os direitos como filhos do reino, pois assim o nome Dele será glorificado
em nossas vidas.
https://amaivos.org/edicaoespecial32/
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O resultado, para os que fielmente buscam a Deus e à sua Palavra, é ter uma vida no Espírito. Uma vez que
a água comumente representa o Espírito de Deus (Jo 7.38,39), os que são instruídos por Deus e guardam a
sua Palavra terão em si uma fonte de vida inesgotável da parte do Espírito — Salmos 1:3
A expressão “tudo quanto fizer prosperará” não significa que o crente nunca terá problemas nem
reveses mas, sim, que o justo conhecerá a vontade de Deus e a sua bênção.
Testemunho de João sobre a Igreja que anda na verdade
Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos
regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com
a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade — 3 João 1:2-4
O Salmo 1 descreve os pecadores impenitentes sob quadros horríveis:
– São como a moinha lançada para longe por forças que não conseguem ver (Ef 2:2);
– Revela uma razão porque o cristão deve ter grande compaixão e misericórdia dos que ainda vivem
em ofensas e pecados;
– Todo aquele que está sem Cristo é controlado pelo “príncipe das potestades do ar”, pois tem sua
mente obscurecida por Satanás, para que não veja a verdade de Deus (2Co. 4:3,4);
– Tais pessoas estão escravizadas pelo pecado e concupiscências da carne (Lc. 4:18);
– A pessoa que não é regenerada, por causa da sua condição espiritual, não poderá compreender e
nem aceitar a verdade à parte da graça de Deus (1Co. 1:18; Tt. 2:11-14);
– O cristão deve ver a todos do ponto de vista bíblico. Pois quem vive na imoralidade e no orgulho,
deve ser alvo da nossa compaixão, por causa da sua escravidão ao pecado e a Satanás (Jo. 3:16);
– A pessoa sem Cristo é responsável pelo seu pecado, pois Deus dá a cada ser humano uma medida
de luz e graça, com a qual possa buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado, mediante a fé em
Cristo.
Perguntas:
1) Como filho do reino, você tem vivido para agradar ao Pai?
2) Você se importa com as pessoas que você conhece que ainda não confessaram a Jesus?
3) O que você tem feito para arrancar os perdidos das garras do inimigo?

Bíblia diária
2ª feira – Gn. 01, 02, 03
3ª feira – Gn. 04, 05, 06
4ª feira – Gn. 07, 08, 09
https://amaivos.org/edicaoespecial32/
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5ª feira – Gn. 10, 11, 12
6ª feira – Gn. 13, 14, 15
Sábado – Gn. 16, 17, 18
Domingo – Gn. 19, 20, 21
Período atual: Primeira semana

Missões e o mundo

Igreja que abriga cristãos é atacada na Armênia
Catedral foi bombardeada duas vezes na mesma semana, durante forte onda de violência

A Catedral, também conhecida como Catedral de Cristo o Salvador, foi construída entre 1868 e 1887
e é um símbolo histórico do país
A Catedral de Ghazanchetsots em Shushua, na Armênia, foi alvo de diversos bombardeios na semana
passada. Ela abriga cristãos da região de Nagorno Karabakh, um território de disputa entre a
Armênia e o Azerbaijão (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/azerbaijao),
onde a violência tem aumentado devido aos muitos conflitos.
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O primeiro ataque ocorreu no dia 8 de outubro e, felizmente, não deixou feridos. Em um segundo
bombardeio, algumas horas depois, 10 pessoas ficaram feridas, entre elas, três jornalistas. Nos ataques
foram usados mísseis guiados e drones. Os cristãos acreditam que as motivações sejam religiosas, já
que o armamento usado era de alta precisão e a igreja não seria bombardeada por engano.
As autoridades armênias acreditam que o ataque partiu de um grupo extremista do Azerbaijão, mas
os radicais negaram a autoria do incidente. O Ministério da Defesa do Azerbaijão disse que o exército
“não tem como alvo edifícios e monumentos históricos, culturais e, especialmente, religiosos”. Dois
dias depois, mísseis atingiram uma área residencial na cidade de Ganja, Azerbaijão, deixando sete
mortos.
A luta entre os dois países pelos direitos territoriais de Nagorno Karabakh, resultou na morte de pelo
menos 500 pessoas, incluindo mais de 60 civis. Embora a região seja controlada por armênios, que são
cristãos em sua maioria, o território é reconhecido como parte do Azerbaijão, país de maioria
muçulmana. “Embora o conflito não seja principalmente sobre religião, os cristãos serão fortemente
afetados”, relatou uma testemunha local.
Pedidos de oração
Ore para que a paz seja estabelecida entre os dois países e que Deus guarde o povo.
Interceda pelos cristãos que enfrentam perseguição e encontram abrigo nas igrejas locais.
Clame para que Deus dê sabedoria aos líderes governamentais, para que trabalhem na suspensão
dos ataques.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/igreja-queabriga-cristaos-e-atacada-na-armenia)

O Caminho
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Um dia, um bezerro precisou atravessar a floresta virgem para voltar a seu pasto.
Sendo animal irracional, abriu uma trilha tortuosa, cheia de curvas, subindo e descendo colinas.
No dia seguinte, um cão que passava por ali, usou essa mesma trilha torta para atravessar a floresta.
Depois foi a vez de um carneiro, líder de um rebanho, que fez seus companheiros seguirem pela
trilha torta.
Mais tarde, os homens começaram a usar esse caminho: entravam e saíam, viravam à direita, à
esquerda, abaixando-se, desviando-se de obstáculos, reclamando e praquejando, até com um pouco
de razão. Mas não faziam nada para mudar a trilha.
Depois de tanto uso, a trilha acabou virando uma estradinha onde os pobres animais se cansavam sob
cargas pesadas, sendo obrigados a percorrer em três horas uma distância que poderia ser vencida em,
no máximo, uma hora, caso a trilha não tivesse sido aberta por um bezerro.
Muitos anos se passaram e a estradinha tornou-se a rua principal de um vilarejo, e posteriormente a
avenida principal de uma cidade.
Logo, a avenida transformou-se no centro de uma grande metrópole, e por ela passaram a transitar
diariamente milhares de pessoas, seguindo a mesma trilha torta feita pelo bezerro centenas de anos
antes.
Os homens têm a tendência de seguir como cegos por trilhas feitas por pessoas inexperientes, e se
esforçam de sol a sol a repetir o que os outros já fizeram.
Contudo, a velha e sábia floresta ria daquelas pessoas que percorriam aquela trilha, como se fosse um
caminho único sem se atrever a mudá-lo.
Muitas vezes nos chamam de ousados, chatos, cri-cri, metidos, pois temos ousado por caminhos
novos quando nos falam que devemos seguir aquele caminho. Todos estão indo por ali e não
sentimos paz no coração, buscamos a resposta do alto, os conselhos de Deus e através dEle, por Ele e
com Ele à nossa frente seguimos novos desafios. Sempre digo que não devemos ser cordeiros de
homens, mas cordeiros de Deus.
https://amaivos.org/edicaoespecial32/
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A propósito, qual é o seu caminho? Você serve a quem?
›
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BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial33/

1/8

25/10/2022 14:20

BOLETIM INFORMATIVO | Amai-vos

Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
Vivendo com o reino de Deus
E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o Reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O Reino de
Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: Ei-lo aqui! Ou: Ei-lo ali! Porque eis que o Reino de Deus
está entre vós. — Lc.17.20,21
Jesus ensina que a natureza atual do reino de Deus é espiritual, e não material, nem política. O Reino
de Deus não vem com aparência exterior, não vem como o poder político terrestre. Pelo contrário,
está dentro dos corações dos crentes, e no meio deles, consistindo em justiça, paz, e alegria no
Espírito Santo (Rm 14.17). Ele se manifesta ao vencermos, através do poder do Espírito Santo, o poder
do pecado, da enfermidade e de Satanás, e não pela conquista de reinados e nações.
Quando Jesus vier novamente a este mundo, seu reino será visto com todo o seu poder e glória (Mt
24.30), com Ele triunfando sobre reinados e nações (Ap 11.15-18; 19.11-21).
Sendo assim, deixe o reino de Deus ser estabelecido dentro de você, pois dessa forma, Jesus reinará
sobre sua vida e suas emoções. Pois quando aceitamos a Jesus, precisamos aceitar seu Senhorio
dentro de nós.
Vamos ver no texto abaixo como deveremos viver se verdadeiramente o reino de Deus estiver dentro
de nós:
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos? (Porque
todas essas coisas os gentios procuram.) Decerto, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas
coisas; Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia
o seu mal. Mt.6.31—34
Se o reino de Deus estiver dentro de vocês, o Rei cuidará de todas as suas necessidades
Aqueles que seguem a Cristo são conclamados a buscar acima de tudo o mais, o reino de Deus e a sua
justiça. O verbo buscar subentende estar continuamente ocupado na busca de alguma coisa, ou
fazendo um esforço vigoroso e diligente para se obter algo. Cristo menciona dois objetos da nossa
busca:
https://amaivos.org/edicaoespecial33/
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1) Os Reinos de Deus deverão buscar diligentemente a demonstração da soberania e do poder de
Deus em nossa vida e em nossas reuniões. Devemos orar para que o reino de Deus se manifeste no
grandioso poder do Espírito Santo, para salvar pecadores, para destruir a influência demoníaca, para
curar os enfermos, e para engrandecer o nome do Senhor Jesus.
2) Sua justiça, com a ajuda do Espírito Santo. Devemos procurar obedecer aos mandamentos de
Cristo, ter a sua justiça, e permanecermos separados do mundo, demonstrando o seu amor para com
todos (Fp 2.12,13).
Perguntas:
1) Você está disposto a receber o reino de Deus dentro de você, deixando verdadeiramente Jesus
reinar?
2) Você entende que os filhos do reino precisam se submeter ao Senhorio de Jesus?
3) Você tem dificuldades para ser submisso?

Feliz aniversário
15/nov – Adeilda Almeida
07/nov – Almir Branco
02/nov – Fabrício Lobo
06/nov – Gabriele Leite
18/nov – Idiana Oliveira
02/nov – Jorge Mendonça
23/nov – José Eduardo Garcia
29/nov – Katherine Alves
30/nov – Raíssa Alves
09/nov – Rosânia Nunes
15/nov – Sônia Lobo
24/nov – Sueli Oliveira
04/nov – Victor Barbosa
19/nov – Desirée Ribeiro
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Bíblia diária
2ª feira – Gn. 22, 23, 24
3ª feira – Gn. 25, 26, 27
4ª feira – Gn. 28, 29, 30
5ª feira – Gn. 31, 32, 33
6ª feira – Gn. 34, 35, 36
Sábado – Gn. 37, 38, 39
Domingo – Gn. 40, 41, 42
Período atual: Segunda semana

Missões e o mundo

Cristãos iraquianos falam sobre a importância da cruz
O Dia da Cruz é uma celebração centenária no país que ganha ainda mais relevância após o retorno
dos cristãos para suas cidades
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Os filhos de Steven acendem velas na celebração do Dia da Cruz em Qaraqosh, no Iraque
Para muitos, a cruz pode ser o tema de uma música cantada na igreja, um pingente de uma joia usada
em volta do pescoço ou parte de frases compartilhadas on-line. Mas o que a cruz realmente significa
para você? No Iraque (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/iraque), essa é
uma questão avaliada todos os anos em uma festa chamada “O Dia da Cruz”. Há séculos, cristãos
iraquianos e de outros lugares do Oriente Médio celebram o cristianismo colocando cruzes
iluminadas no alto de suas casas.
Ammar, um líder cristão na igreja Al-Tahira, em Qaraqosh, mostrou a foto de uma cruz derrubada de
uma igreja pelo Estado Islâmico (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/oque-e-o-estado-islamico) e depois a cruz restaurada. “Quando o Estado Islâmico tirou todas as cruzes
das igrejas em 2014, lembramos mais uma vez o quão importante esse símbolo é para nós. A igreja em
que estamos agora era uma galeria de tiros para o Estado Islâmico. A cruz na cúpula foi restaurada
pouco depois do nosso retorno em 2017, mas apenas recentemente finalizamos a reconstrução da
igreja.”
Ele continua e compartilhar sobre a celebração: “Nós celebramos ‘O Dia da Cruz’ há séculos e isso é
muito importante para nós. A cruz nos lembra da vitória de Jesus sobre a morte e a dor. Sim, nós
enfrentamos muitos problemas, mas acreditamos que um dia ele nos livrará dessa dor e estaremos
com Jesus”.
O valor da cruz para famílias iraquianas
Para a família de Essam, de 55 anos, colocar a cruz no alto de sua casa é uma atividade familiar
prazerosa. O filho e a esposa o ajudam a prender a cruz no telhado, enquanto o pai dele observa os
procedimentos da rua. “Minha esperança é que a cruz de nosso Senhor traga paz à nossa terra, para
que possamos ficar para compartilhar a palavra de Jesus.”
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Essam, a esposa e o filho preparam a cruz para fixá-la no telhado de sua casa, no Iraque
Não muito longe, Salah e o filho também estão ocupados colocando sua cruz no telhado. Ele fez a
cruz de madeira decorada com luzes. De seu telhado, Salah está olhando para a vizinhança. Algumas
casas têm uma cruz, outras não. Ele suspira: “Depois do Estado Islâmico, muitos amigos e famílias
deixaram o país, as casas estão vazias. Me deixa triste ver isso”. Então, ele olha para sua cruz
novamente e diz: “Ainda assim, a cruz para mim é um sinal de vitória, a vitória sobre a opressão”.
Na casa de Steven e sua esposa, Hiba, os filhos estão acendendo velas, um sinal adicional de
esperança para a cruz já brilhando no alto de sua casa. “Pois a mensagem da cruz é loucura para os
que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus”, Steven recita
1Coríntios 1.18. Ele quer passar uma mensagem para as pessoas: “Como cristãos iraquianos, nós
temos que ficar aqui e provar quão forte Cristo é. Nós precisamos que os cristãos ao redor do mundo
fiquem conosco e nos ajudem. Nós somos nativos nesta terra”.
Quando o sol se põe, dezenas de cruzes iluminadas aparecem no horizonte de Qaraqosh. Juntas elas
formam uma sinfonia de luzes, um coral de lembretes de que mesmo em tempos de perseguição, e
durante uma pandemia mundial, uma coisa é clara: a cruz vence sempre.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cristaosiraquianos-falam-sobre-a-importancia-da-cruz)

O Defeito
Um carregador de água na Índia levava dois potes grandes, ambos pendurados em cada ponta de
uma vara a qual ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma rachadura,
enquanto o outro era perfeito e sempre chegava cheio de água no fim da longa jornada entre o poço e
https://amaivos.org/edicaoespecial33/
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a casa do chefe; o pote rachado chegava apenas pela metade. Foi assim por dois anos, diariamente, o
carregador entregando um pote e meio de água na casa de seu chefe.

Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. Porém, o pote rachado estava
envergonhado de sua imperfeição, e sentindo-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade
do que ele havia sido designado a fazer.
Após perceber que por dois anos havia sido uma falha amarga, o pote falou para o homem um dia à
beira do poço.
— “Estou envergonhado, e quero pedir-lhe desculpas.”
— “Por quê?” Perguntou o homem.
— “De que você está envergonhado?”
— “Nesses dois anos eu fui capaz de entregar apenas a metade da minha carga, porque essa
rachadura no meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho da casa de seu senhor. Por causa
do meu defeito, você tem que fazer todo esse trabalho, e não ganha o salário completo dos seus
esforços,” disse o pote.
O homem ficou triste pela situação do velho pote, e com compaixão falou:
— “Quando retornarmos para a casa de meu senhor, quero que percebas as flores ao longo do
caminho.”
De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou as flores selvagens ao
lado do caminho, e isto lhe deu certo ânimo. Mas ao fim da estrada, o pote ainda se sentia mal porque
tinha vazado a metade, e de novo pediu desculpas ao homem por sua falha.
Disse o homem ao pote:

https://amaivos.org/edicaoespecial33/

7/8

25/10/2022 14:20

BOLETIM INFORMATIVO | Amai-vos

— “Você notou que pelo caminho só havia flores no seu lado. Eu ao conhecer o seu defeito, tirei
vantagem dele. E lancei sementes de flores no seu lado do caminho, e cada dia enquanto voltávamos
do poço, você as regava. Por dois anos eu pude colher estas lindas flores para ornamentar a mesa de
meu senhor.
Sem você ser do jeito que você é, ele não poderia ter esta beleza para dar graça à sua casa.”
Cada um de nós temos nossos próprios e únicos defeitos. Todos nós somos potes rachados. Porém, se
permitirmos, o Senhor vai usar estes nossos defeitos para embelezar a mesa de seu Pai. Na grandiosa
economia de Deus, nada se perde.
Nunca deveríamos ter medo dos nossos defeitos. Se os reconhecermos, eles poderão ser
transformados por Deus para causar beleza. Nas nossas fraquezas o Senhor diz que seremos fortes,
portanto vamos deixá-Lo agir com liberdade em nossas vidas para sermos sim transformados a Sua
REAL imagem e semelhança .
Deus te abençoe e capacite.
›
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BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial34/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
O papel do crente no Reino
‘Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o
exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.
Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio
do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez
disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é
idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus
virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem. Pois antigamente vocês
estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz!
Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao
Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão; antes, mostrem sua reprovação expondo-os
à luz.’ Efésios 5:1-11 NVT
O NT contém abundante ensino sobre a missão do crente no reino de Deus, na sua presente
manifestação.
1) É responsabilidade do crente buscar incessantemente o reino de Deus, em todas as suas
manifestações, tendo fome e sede pela presença e pelo poder de Deus, tanto na sua vida como em
meio à sua comunidade cristã.
2) Em 11.12, Jesus revela novos fatos sobre a natureza dos membros do reino. Ele afirma que somente
quem se esforça, apodera-se do reino de Deus.
Estes, movidos por Deus, resolvem romper com as práticas pecaminosas e imorais do mundo e
seguem a Cristo, à sua Palavra e seus justos caminhos. Não importando o preço a pagar, os filhos de
Deus, resolutamente, buscam o reino com todo o seu poder. Noutras palavras, pertencer ao reino de
Deus e desfrutar de todas as suas bênçãos, requer esforço sincero e constante. É um combate de fé,
aliado a uma forte vontade de resistir a Satanás, ao pecado e à sociedade perversa em que vivemos.
3) Não conhecerão o reino de Deus aqueles que raramente oram, que transigem com o mundo, que
negligenciam a Palavra e que têm pouca fome espiritual.
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Devemos seguir o exemplo de crentes como José (Gn 39.9), Natã (2Sm 12.7), Elias (1Rs 18.21), Daniel e
seus três amigos (Dn 1.8; 3.16-18), Mardoqueu (Et 3.4,5), Pedro e João (At 4.19,20), Estêvão (At 6.8;
7.51) e Paulo (Fp 3.13,14); e ainda de mulheres como Débora (Jz 4.9), Rute (Rt 1.16-18), Ester (Et 4.16),
Maria (Lc 1.26-35), Ana (Lc 2.36-38) e Lídia (At 16.14,15,40).
Perguntas:
1) Você tem uma vida de oração?
2) O que você está esperando para tomar uma posição diante do Senhor?
3) Você tem vivido nos padrões deste mundo, ou busca os padrões de um filho de Deus?

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

Missões e o mundo
Índia: perseguição aumenta durante a pandemia
As necessidades dos cristãos são ignoradas pelo governo e pelos moradores locais
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Muitos cristãos têm as ajudas negadas por serem seguidores de Cristo (foto representativa)
A Portas Abertas contabilizou 349 incidentes de perseguição, afetando mais de 5.000 pessoas na Índia
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/india), no período entre janeiro e
junho de 2020. Porém, os números só não são maiores por causa da possível subnotificação de dados
devido aos bloqueios da COVID-19.
“A pandemia mudou a dinâmica da perseguição. Vimos inúmeros atos de discriminação. Os cristãos
estão sendo ignorados na distribuição de alimentos, seja porque o governo não dá a eles ou porque os
moradores locais os mandam embora”, diz um parceiro de campo da Portas Abertas na Índia.
Como a COVID-19 está mudando o cenário de perseguição na Índia?
Uma pesquisa de campo da Portas Abertas constatou que das 100 mil pessoas assistidas por nossos
parceiros locais, cerca de 80% tiveram ajuda negada, anteriormente, por seguirem a Cristo.
Outros 15% enfrentaram alguma forma de discriminação, como a recusa a um emprego no governo
por ser cristão. “Alguns até esconderam o fato de serem cristãos para obter ajuda do governo”,
acrescenta o parceiro.
Outra colaboradora da Portas Abertas compartilhou as maneiras pelas quais isso acontece: “Os
cristãos podem ser discriminados nas lojas e serem forçados a viajar para outras aldeias para obter
comida. Vimos cristãos recebendo menos ajuda alimentar na distribuição de ajuda humanitária.
Muitas vezes, a distribuição de ajuda é agrupada para 2 a 3 aldeias. Isso os impede de viajar para
uma comunidade vizinha para receber ajuda quando negado no próprio vilarejo”, completa.
As dificuldades dos cristãos na Índia
Apesar do governo proporcionar que os trabalhadores assalariados diários tenham 90 dias de
trabalho garantido, os cristãos também foram excluídos desses benefícios. “Anteriormente, quando os
cristãos eram discriminados ao procurar emprego local, eles viajavam para a cidade para obter
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trabalho. No entanto, devido ao bloqueio, eles não foram mais capazes de procurar emprego em
outro lugar. Eles foram forçados a tentar ganhar a vida a partir da pequena terra que possuem”
compartilha a parceira.
Os cristãos são frequentemente instruídos a renunciar à fé ou não receberão ajuda. Os dados de
perseguição da Portas Abertas não mostram apenas violência, mas também incluem discriminação e
ameaças. “Muitos simplesmente aceitam isso como uma parte de sua vida normal e não a
reconhecem como discriminação”, finaliza o parceiro.
A
Índia
ocupa
o
10º
lugar
na
Lista
Mundial
da
Perseguição
(LMP)
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-da-lista), o nível de perseguição aos cristãos
continua extremo. Converter-se ao cristianismo – quando se vem de uma família hinduísta – é
suportar o peso da perseguição na Índia e estar constantemente sob pressão para retornar ao
hinduísmo. Muitas vezes, os cristãos ex-hindus são agredidos fisicamente e até mortos.
Pedidos de oração
Ore pelos cristãos na Índia, para que Deus traga paz e esperança aos corações, e eles permaneçam
firmes na fé.
Interceda pelos governantes do país, para que o Senhor lhes dê sabedoria para governarem a
Índia, sempre visando o bem de toda a população.
Clame pelos perseguidores, para que conheçam a palavra de Jesus e sejam transformados por ele.
Fonte:
Portas
Abertas
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/indiaperseguicao-aumenta-durante-a-pandemia)

Amar é fácil
Esta história é sobre um soldado que finalmente estava voltando para casa, após a terrível guerra do
Vietnã.
Ele ligou para seus pais, em São Francisco, e lhes disse:
— Mãe, Pai, eu estou voltando para casa, mas, eu tenho um favor a lhes pedir.
— Claro meu filho (emocionados), peça o que quiser!
— Eu tenho um amigo que eu gostaria de trazer comigo.
— Claro meu filho, nos adoraríamos conhecê-lo!
— Entretanto, há algo que vocês precisam saber, ele fora terrivelmente ferido na última batalha,
sendo que ele pisou em uma mina e perdeu um braço e uma perna. O pior é que ele não tem nenhum
lugar para onde ir e, por isso, eu quero que ele venha morar conosco.
— Eu sinto muito em ouvir isso filho, nós talvez possamos ajudá-lo a encontrar um lugar onde ele
possa morar e viver tranqüilamente!
https://amaivos.org/edicaoespecial34/
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— Não, mamãe e papai, eu quero que ele venha morar conosco! — ele estava emocionado e muito
nervoso.

— Filho, disse o pai, você não sabe o que está nos pedindo. Alguém com tanta dificuldade, seria um
grande fardo para nós.
Nós temos nossas próprias vidas e não podemos deixar que uma coisa como esta interfira em nosso
modo de viver. Acho que você deveria voltar para casa e esquecer este rapaz. Ele encontrará uma
maneira de viver por si mesmo. Neste momento, o filho bateu o telefone. Os pais não ouviram mais
nenhuma palavra dele. Alguns dias depois, no entanto, eles receberam um telefonema da polícia de
São Francisco. O filho deles havia morrido depois de ter caído de um prédio. A polícia acreditava em
suicídio. Os pais angustiados voaram para São Francisco e foram levados para o necrotério a fim de
identificar o corpo do filho. Eles o reconheceram, mas, para o seu horror, descobriram algo que
desconheciam: O filho deles tinha apenas um braço e uma perna.
Os pais, nesta história são como muitos de nós. Achamos fácil amar aqueles que são bonitos ou
divertidos, mas, não gostamos das pessoas que nos incomodam ou nos fazem sentir desconfortáveis.
De preferência, ficamos longe destas e de outras que não são saudáveis, bonitas ou “espertas” como
“nós acreditamos que somos”. Dou Graças a DEUS por nos enviar Seu Filho Jesus Cristo que não nos
trata desta maneira. Alguém que nos ama com um amor incondicional, que nos acolhe dentro de uma
só família. Esta noite, antes de nos recolhermos, façamos uma pequena oração para que DEUS nos dê
a força que precisamos para aceitar as pessoas como elas são, e ajudar a todos, a compreender aqueles
que são diferentes de nós. Há um milagre chamado AMIZADE, que mora em nosso coração. Você
não sabe como ele acontece ou quando surge. Mas, você sabe que este sentimento especial aflora e
você percebe que a AMIZADE é o presente mais precioso de Deus. Amigos são como joias raras. Eles
fazem você sorrir e lhe encorajam para o sucesso. Eles nos emprestam um ouvido, compartilham uma
palavra de incentivo e estão sempre com o coração aberto para nós. Mostre aos seus amigos o quanto
você se importa e é grato a eles.
›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial35/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
Batalha Espiritual
Este alimento será passo a passo, fique atento e, por favor com a Bíblia na mão.
Os textos anteriores, como o cap. 11 e os outros versículos do capitulo 12, nos falam dos heróis da fé e
sobre a forma que o Senhor trata dos seus filhos.
Hebreus12
Versículo 12 – O autor nos orienta a ficar de pé no campo de batalha, pois temos uma carreira para
correr.
Versículo 13 – Nesse texto lindíssimo, somos orientados a parar de errar ou pecar, e construir um
caminho reto, sempre na presença de Deus, e fugindo da aparência do mal, pois fazendo isso,
seremos fortalecidos e curados.
Versículo 14 – Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
A orientação é clara, não devemos ter rixas ou contendas com ninguém; isto é, não ter problemas
com ninguém, e sempre resolver todas as diferenças.
O inimigo aprisiona a vida espiritual de muita gente, através dessas contendas; assim, a vida de
muitos fica travada e nada acontece, o que também leva ao esfriamento espiritual.
A santidade é o caminho para uma vida de intimidade com o Pai. Sem a santidade, não veremos o
Senhor em nenhum aspecto, não veremos a sua glória, e nem sentiremos o seu amor e cuidado por
nós, etc.
Versículo 15 – Deveremos vigiar sobre qualquer tipo de mal que nos causarem, para que o mal não
se instale em nossas mentes e corações.
Quando o texto diz “ninguém vos prive”, ele se refere à vigilância que devemos ter com a maldade
dos outros, pois aqueles que nos fazem mal, não se importam com o resultado que as feridas poderão
causar nas pessoas.
https://amaivos.org/edicaoespecial35/
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Devemos vigiar para não nos tornarmos agentes do inimigo e sair por aí ferindo as pessoas como
uma serpente no meio de uma multidão.
Um filho de Deus ferido, pode se tornar uma pessoa limitada, paralisada e completamente infrutífera,
podendo até se tornar, sem perceber, um agente do inimigo cheio de raiz de amargura.
Versículo 16 – Isaque já era escolhido do Senhor como uma nação santa, e por isso seus filhos não
poderiam se contaminar com as mulheres dos outros povos. Mas Esaú não se importava com isso,
mesmo sendo o futuro patriarca, pois era o primogênito.
Jacó, por outro lado, levava o chamado do Senhor muito a sério. Assim, comprou a primogenitura do
irmão e foi honrado pelo Senhor.
O Senhor sempre honrará quem for fiel aos seus princípios e quem O colocar acima de tudo nesta
vida; por isso, não devemos trocar as coisas de Deus pelos prazeres desta vida, pois o Senhor
examina tudo e a todos.
Continua…
Perguntas:
1) Você é uma pessoa que pode ser facilmente ferida?
2) Você tem dificuldade para perdoar?
3) Como está o seu coração? Sua vida anda paralisada? Você tem resolvido suas diferenças com as
pessoas?

Bíblia diária
2ª feira – Ex. 13, 14, 15
3ª feira – Ex. 16, 17, 18
4ª feira – Ex. 19, 20, 21
5ª feira – Ex. 22, 23, 24
6ª feira – Ex. 25, 26, 27
Sábado – Ex. 28, 29, 30
Domingo – Gn. 31, 32, 33
Período atual: Quarta semana
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Missões e o mundo
Pastor sequestrado na Nigéria continua em cativeiro
O líder foi capturado em outubro e permanece sob o controle de extremistas

Circularam notícias falsas de que o pastor Polycarp Zongo havia sido solto, mas ele continua preso
na Nigéria (foto: MK Reporters)
No dia 19 de outubro, o pastor Polycarp Zongo foi sequestrado por extremistas enquanto estava a
caminho de uma conferência cristã, na Nigéria (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-daperseguicao/nigeria). No começo de novembro, circularam notícias falsas de que o pastor havia sido
solto, mas ele continua nas mãos dos jihadistas.
Em um vídeo postado no dia 29 de outubro, 10 dias após o sequestro, o pastor Zongo foi visto
pedindo ao governo e aos líderes religiosos do país que trabalhassem para a libertação dele e de duas
mulheres que também foram sequestradas. O vídeo foi postado por um grupo extremista islâmico.
O líder cristão nigeriano Gideon Para Mallam disse ao portal americano de notícias Christian Post, que
“não sabia que o grupo tinha laços com outros grupos islâmicos que estão ativos na região,
como Boko Haram (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/quem-e-o-grupoextremista-boko-haram) e Estado Islâmico (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaosperseguidos/o-que-e-o-estado-islamico) da África Central. O vídeo tinha detalhes sobre grupos
cristãos e os agressores não pediram resgate, o que indica que novos sequestros de cristãos podem
acontecer até o Natal. Precisamos estar atentos para não caírem em armadilhas criadas por eles, para
não virarmos presas fáceis”, concluiu Mallam.
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No dia primeiro de novembro, o Boko Haram matou pelo menos 12 pessoas e sequestrou três
mulheres durante um ataque a uma aldeia no nordeste do estado de Borno, na Nigéria. Os
sequestradores dirigiram caminhonetes até a aldeia Takulashi e começaram a atirar, saqueando
suprimentos e incendiando casas, informou um líder comunitário à agência AFP. Takulashi fica a 18
km
de
Chibok,
a
cidade
onde
o
Boko
Haram
sequestrou
275
meninas
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/seis-anos-de-incerteza-o-caso-dasmeninas-de-chibok) em 2014. Desde que começou, em 2009, a insurgência do Boko Haram assassinou
pelo menos 27.000 pessoas no território e países vizinhos. Por isso, ele tem sido chamado de “ator
mais ativo e letal da África Ocidental”, completou o líder.
Pedidos de oração
Clame pela vida do pastor e das pessoas sequestradas, para que Deus os proteja e sejam libertos
em breve.
Interceda pelos sequestradores, para que encontrem Jesus e tenham a vida transformada pelo
salvador.
Ore para que os governantes do país tenham sabedoria para lidar com os conflitos de maneira
pacífica, visando o bem de todos do país.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/pastorsequestrado-na-nigeria-continua-em-cativeiro)

Ecos da vida

Um filho e um pai caminhavam pela montanha.
De repente, o menino cai, se machuca e grita:
— Ai!
Para sua surpresa, escuta sua voz se repetindo em algum lugar da montanha:
— Ai!
https://amaivos.org/edicaoespecial35/
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Curioso o menino pergunta:
— Quem é você?
E recebe como resposta:
— Quem é você?
Contrariado grita:
— Seu covarde!
E escuta como resposta:
— Seu covarde!
O menino olha para o pai e pergunta, aflito:
— O que é isso?
O pai sorri e fala:
— Meu filho, preste atenção.
Então o pai grita em direção à montanha:
— Eu admiro você!
A voz responde:
— Eu admiro você!
De novo o homem grita:
— Você é um campeão!
A voz responde:
— Você é um campeão!
E o seu pai explica:
— As pessoas chamam isso eco, mas, na verdade, isso é a vida.
A vida lhe dá de volta tudo o que você diz, tudo que você deseja de bem e de mau aos outros, a vida
lhe devolverá toda a blasfêmia, inveja, incompreensão, falta de honestidade que você desejou,
praguejou às pessoas que lhe cercam como por exemplo o que muitos pais dizem à seus filhos você
não vai ser nada nesta vida, o poder da palavra de um pai sobre um filho é muito grande e repare à
sua volta, muitos fazem isto.
Nossa vida é simplesmente o reflexo das nossas ações.
Se você quer mais amor, compreensão, sucesso, harmonia, felicidade, crie mais amor, compreensão,
harmonia no seu coração.
Se agir assim, a vida lhe dará felicidade, sucesso, amor das pessoas que lhe cercam.
https://amaivos.org/edicaoespecial35/
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Reflita e melhore sua vida enquanto há tempo, crie bons ecos em sua vida e à sua volta, fale somente
palavras que tragam vida e não morte.
›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial36/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Palavra Pastoral
Batalha espiritual
(continuação)
Hb.12.17 – O inimigo deseja roubar a nossa bênção, a nossa vida, nossa felicidade e destruir nossos futuros
descendentes.
Vamos analisar a história de Esaú: filho primogênito de Isaque e futuro patriarca de Israel. O Senhor
se apresentaria a Moisés assim “Eu Sou o Deus de Abraão, Isaque e de Esaú”; mas Esaú trocou tudo
por um prato de lentilhas. Então Jacó enfrentou todas as suas guerras, lutou com Deus e ganhou o
nome de Israel – aquele que luta contra Deus e os homens e vence – sabemos que a vitória de Jacó no
confronto com o Senhor foi baseada na perseverança, mas o próprio Deus disse que ele saiu do
campo de batalha como vencedor.
Enquanto que para Esaú, bastou uma pequena necessidade fisiológica (a fome), para entregar tudo o
que tinha de mais precioso: a bênção de Deus.
Precisamos aprender com essa lição, pois Esaú, mesmo com muitas lágrimas, não alcançou sua
bênção de volta.
Devemos ter cuidado para não perder nossas bênçãos para o inimigo, porque não buscamos a direção
de Deus.
Um exemplo que devemos seguir no campo da determinação e da perseverança, é o de Elizeu:
No final do ministério de Elias, o profeta estava muito cansado e já não tinha mais estrutura
emocional para prosseguir no seu ministério.
Nota – 1 Reis 19: Elias havia matado os profetas de Baal, tinha que enfrentar os soldados e a
perseguição de Jezabel, e estava enfrentando um estado de depressão, solidão e abandono.
Elias achava que era o único fiel a Deus, mas o Senhor revelou a ele que tinha sete mil fiéis. Devemos
ficar atentos em nossa batalha espiritual, pois devemos buscar a visão que vem do Senhor e não a do
nosso estado emocional, pois nossa visão do que está realmente acontecendo pode ser muito limitada.
https://amaivos.org/edicaoespecial36/
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Não deixe que o seu cansaço e as suas lutas tirem a sua visão de Deus.
O chamado de Elizeu: Deus mandou Elias ungir Eliseu como seu sucessor. Note que não somente os
sacerdotes e reis eram ungidos para os seus respectivos cargos, mas também os profetas.
Elizeu sacrificou seus animais, deu uma festa e aceitou o seu chamado; e mesmo no meio do campo
de batalha, nunca olhou para trás. E até mesmo depois de sua morte, seus ossos ressuscitaram um
morto.
Se o Senhor nos chamar, Ele é poderoso para cuidar de nós, pois nosso Pai está à procura daqueles
que seguem em frente e não olham para trás.
Perguntas:
1. Você tem o hábito de abandonar as coisas no meio do caminho?
2. O que você faz quando as coisas dão errado?
3. O Senhor pode contar com você?

Bíblia diária
2ª feira – Ex. 34, 35, 36
3ª feira – Ex. 37, 38
4ª feira – Ex. 39, 40
5ª feira – Lv. 01, 02, 03
6ª feira – Lv. 04, 05, 06
Sábado – Lv. 07, 08, 09
Domingo – Lv. 10, 11, 12
Período atual: Quinta semana

Missões e o mundo
“Vocês não são como nós”
Como pais cristãos em Bangladesh precisam lidar com a rejeição e isolamento da comunidade
muçulmana
https://amaivos.org/edicaoespecial36/
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Maya, que é cristã, sabe que a filha é atacada por colegas muçulmanas na escola
A família de Maya* é apenas uma das poucas cristãs na vila de 50 casas em Bangladesh
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/bangladesh). O marido, Badol*, é
motorista. Badol sorri enquanto fala: “Em minha família, meu pai foi o primeiro cristão, então meus
irmãos se tornaram cristãos, e depois eu aceitei a Jesus Cristo”. Na verdade, o pai dele recebeu
treinamento bíblico por meio de parceiros da Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/) e,
agora, ele é um líder de igreja.
Mas sua decisão de deixar a tradicional fé muçulmana da vila e seguir a Jesus não foi fácil para a
família. Ele lembra: “Eu tinha um pouco de medo que os muçulmanos da vila não quisessem fazer
nada comigo”.
Infelizmente, seus medos se concretizaram. Badol explica: “Ninguém conversa, se comunica ou se
associa conosco”. A família escolheu não participar mais de festivais muçulmanos, mas eles também
foram deixados de fora de outros eventos sociais, como casamentos, e são rejeitados pelos vizinhos.

Como lidar com a rejeição

https://amaivos.org/edicaoespecial36/
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Badol e Maya precisam lidar com as frustrações da filha ao ser rejeitada por colegas muçulmanos
“Nós somos cristãos, mas na vila, muçulmanos são a maioria. Eles nos falam: ‘Vão embora, vocês
são cristãos, vocês não deveriam se misturar conosco. Vocês não são como nós’”, afirma Maya.
Quanto à rejeição islâmica, a cristã acrescenta: “Eles nos afastam, ficam bravos e brigam conosco. Não
permitem nos aproximarmos deles. É um problema”.
Maya e Badol são pais de dois filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 5. A rejeição e
isolamento são especialmente difíceis para as crianças. Maya explica que, algumas vezes, a filha vem
para casa chorando após suas “amigas” a atacarem. “Ela chega e diz: ‘Mãe, elas me bateram. Elas
disseram que somos cristãos. Elas não nos deixam ficar com elas’”, conta Maya.
Apesar dos dois filhos brincarem juntos e com algumas outras crianças cristãs na vila, Maya explicou:
“Eles não podem brincar com crianças muçulmanas”.
*Nomes alterados por segurança
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/voces-nao-saocomo-nos)

Deus ainda fala com as pessoas
Um Jovem foi para o estudo da Bíblia numa noite de quarta-feira. O pastor dividiu entre ouvir a Deus
e obedecer a palavra do Senhor. O jovem não pode deixar de querer saber se “Deus ainda fala com as
pessoas?”.
https://amaivos.org/edicaoespecial36/
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Após a pregação ele saiu para um lanche com os amigos e eles discutiram a mensagem. De formas
diversas eles falaram como Deus tinha conduzido suas vidas de maneiras diferentes.
Era aproximadamente dez horas quando o jovem começou a dirigir-se para casa.
Sentado no seu carro, ele começou a pedir “Deus! Se ainda falas com as pessoas, fale comigo. Eu irei
ouvi-lo. Farei tudo para obedecê-lo”.
Enquanto dirigia pela rua principal da cidade, ele teve um pensamento muito estranho: “Pare e
compre um galão de leite”. Ele balançou a cabeça e falou alto “Deus é o Senhor?”. Ele não obteve
resposta e continuou dirigindo-se para casa. Porém, novamente, surgiu o pensamento “compre um
galão de leite”.
O jovem pensou em Samuel e em como ele não reconheceu a voz de Deus, e como Samuel correu
para Ele. “Muito bem, Deus! No caso de ser o Senhor, eu comprarei o leite”.
Isso não parece ser um teste de obediência muito difícil. Ele ainda poderia também usar o leite. O
jovem parou, comprou o leite e reiniciou o caminho de casa.
Quando ele passava pela sétima rua, novamente ele sentiu um pedido “Vire naquela rua”. Isso é
loucura, pensou e, passou direto pelo retorno.
Novamente ele sentiu que deveria ter virado na sétima rua. No retorno seguinte, ele virou e dirigiu-se
pela sétima rua.
Meio brincalhão, ele falou alto “Muito bem, Deus. Eu farei”.
Ele passou por algumas quadras quando de repente sentiu que devia parar.
Ele brecou e olhou em volta. Era uma área mista de comércio e residência.
Não era a melhor área, mas também não era a pior da vizinhança. Os estabelecimentos estavam
fechados e a maioria das casas estava escuras, como se as pessoas já tivessem ido dormir, exceto uma
do outro lado que estava acesa.
Novamente, ele sentiu algo, “Vá e dê o leite para as pessoas que estão naquela casa do outro lado da
rua”. O jovem olhou a casa. Ele começou a abrir a porta, mas voltou a sentar-se. “Senhor, isso é
loucura.”
Como posso ir para uma casa estranha no meio da noite?”. Mais uma vez, ele sentiu que deveria ir e
dar o leite.
Finalmente, ele abriu a porta, “Muito Bem, Deus, se é o Senhor, eu irei e entregarei o leite àquelas
pessoas. Se o Senhor quer que eu pareça uma pessoa louca, muito bem. Eu quero ser obediente. Acho
que isso vai contar para alguma coisa, contudo, se eles não responderem imediatamente, eu vou
embora daqui”.
Ele atravessou a rua e tocou a campainha. Ele pôde ouvir um barulho vindo de dentro, parecido com
o choro de uma criança.
A voz de um homem soou alto: “Quem está aí? O que você quer?”. A porta abriu-se antes que o
jovem pudesse fugir. Em pé, estava um homem vestido de jeans e camiseta. Ele tinha um olhar
estranho e não parecia feliz em ver um desconhecido em pé na sua soleira. “O que é?”.

https://amaivos.org/edicaoespecial36/
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O jovem entregou-lhe o galão de leite. “Comprei isto para vocês”. O homem pegou o leite e correu
para dentro falando alto.
Depois, uma mulher passou pelo corredor carregando o leite e foi para a cozinha. O homem seguia-a
segurando nos braços uma criança que chorava.
Lágrimas corriam pela face do homem e, ele começou a falar, meio soluçando “Nós oramos.
Tínhamos muitas contas para pagar este mês e o nosso dinheiro havia acabado. Não tínhamos mais
leite para o nosso bebê.
Apenas orei e pedi a Deus que me mostrasse uma maneira de conseguir leite”.
Sua esposa gritou lá da cozinha: “Pedi a Deus para mandar um anjo com um pouco… Você é um
anjo?
O jovem pegou a sua carteira e tirou todo dinheiro que havia nela e colocou-o na mão do homem.
Ele voltou-se e foi para o carro, enquanto as lágrimas corriam pela sua face.
Ele experimentou que Deus ainda responde os pedidos.
Agora, um simples teste para você: Se você acredita em instintos verdadeiros, copie esta mensagem e
mande para todos os seus amigos.
Você tem 24h por dia, gasta com muitas coisas. Quanto tempo você leva para parar um pouquinho e
ouvir Deus?
›
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BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.
(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
https://amaivos.org/edicaoespecial37/
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Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão mais
próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Alimento 1×3
Ouça a mensagem do Pr. Paulo antes de assistir o vídeo sugerido para as células
00:0
00:000

00:00

.

BATALHA ESPIRITUAL | Parte 1 | A Natureza dos Anjos | Lamartine…
Lamartine…

Bíblia diária
2ª feira – Lv. 13, 14, 15
3ª feira – Lv. 16, 17, 18
4ª feira – Lv. 19, 20, 21
5ª feira – Lv. 22, 23, 24
6ª feira – Lv. 25, 26, 27
https://amaivos.org/edicaoespecial37/
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Sábado – Nm. 01, 02, 03
Domingo – Nm. 04, 05, 06
Período atual: Sexta semana

Missões e o mundo
5 razões para clamar pela Mauritânia
No dia da independência do país, ore para que os cristãos locais sejam testemunhas de Jesus

Os cristãos no país são pressionados pelo governo, familiares e toda comunidade para abandonarem a fé
O dia de hoje é marcado pela independência da Mauritânia (https://www.portasabertas.org.br/listamundial-da-perseguicao/mauritania). Faz 60 anos que o país deixou de integrar o grupo de colônias
francesas. Desde que se tornou independente, a nação luta para ser uma democracia, mas há 30 anos é
governada por militares. Os líderes permitem que diversos partidos existam, mas o islâmico é dominante e
as leis são pensadas para a maioria muçulmana do país. Em locais onde as culturas familiares e tribais têm
mais influência, a legislação é suprimida pelos costumes locais e menos respeitada pela população.
Ser cristão na Mauritânia é um ato restrito a estrangeiros que já sejam convertidos. Se um muçulmano
escolher seguir a Jesus, deve estar ciente de que enfrentará pressão por parte dos familiares e de toda a
comunidade, além de ser punido legalmente. Quem é pego com materiais cristãos ou propagando a
palavra de Deus também enfrentará pressões no país.
Confira cinco razões para orar pela Mauritânia
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1 – Ore pelos cristãos ex-muçulmanos que tornaram a nova fé pública. Alguns deles se deparam com a
violência de familiares, vizinhos e até de desconhecidos. É comum que eles cumpram pena em campos de
trabalho forçado.
2 – Os cristãos que compartilham o evangelho podem ser acusados de blasfemar contra o islamismo e isso
pode resultar até em prisões. Clame para que os que são presos sejam visitados por Cristo e tenham paz e
esperança no coração.
3 – Interceda pelo sustento dos cristãos da Mauritânia. O mercado de trabalho da nação exclui as pessoas
que seguem a Cristo, o que é agravado pelo preconceito e antagonismo étnico.
4 – Os cristãos que vivem nas zonas rurais são excluídos dos benefícios dados à comunidade. Não
conseguem participar de cooperativas e nem de fóruns, por exemplo. Clame para que o Senhor toque o
coração das lideranças, para que exista tolerância religiosa.
5 – Ore para que os governantes do país e os líderes de grupos extremistas tenham a vida transformada
por Jesus, passando a testemunhar a fé e o amor de Cristo.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/5-razoes-paraclamar-pela-mauritania)

O Lenhador e a Raposa

Existiu um Lenhador que acordava as 6 da manhã e trabalhava o dia inteiro cortando lenha, e só parava
tarde da noite.
https://amaivos.org/edicaoespecial37/

4/5

25/10/2022 14:20

BOLETIM INFORMATIVO | Amai-vos

Esse lenhador tinha um filho, lindo, de poucos meses e uma raposa, sua amiga, tratada como bicho de
estimação e de sua total confiança.
Todos os dias o lenhador ia trabalhar e deixava a raposa cuidando de seu filho.
Todas as noites ao retornar do trabalho, a raposa ficava feliz com sua chegada. Os vizinhos do Lenhador
alertavam que a raposa era um bicho, um animal selvagem; e portando, não era confiável.
Quando ela sentisse fome comeria a criança.
O Lenhador sempre retrucando com os vizinhos falava que isso era uma grande bobagem. A raposa era
sua amiga e jamais faria isso.
Os vizinhos insistiam:
— “Lenhador abra os olhos! A Raposa vai comer seu filho.”
— “Quando sentir fome, comerá seu filho!”
Um dia o Lenhador muito exausto do trabalho e muito cansado desses comentários – ao chegar em casa
viu a raposa sorrindo como sempre e sua boca totalmente ensanguentada. O Lenhador suou frio e sem
pensar duas vezes acertou o machado na cabeça da raposa.
Ao entrar no quarto desesperado, encontrou seu filho no berço dormindo tranquilamente e ao lado do
berço uma cobra morta.
O Lenhador enterrou o Machado e a Raposa juntos.
Se você confia em alguém e já orou e perguntou a Deus sobre isto e Ele confirmou, não importa o que os
outros pensem a respeito e siga sempre o que diz seu coração, pois é lá que o Senhor vai falar e lhe
mostrar. Não se deixe influenciar.
›
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BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial38/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Alimento 1×3
Vença as batalhas da sua alma
‘Estejam atentos! Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua
volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de
que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua
graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem
sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme
alicerce.’ — 1Pedro 5:8-10
Existe um tempo para ser aprovado e depois da aprovação haverá uma restauração.
Há uma batalha espiritual ao nosso redor todos os dias de nossas vidas. Satanás está constantemente
nos atacando, lançando mentiras e tentando nos distrair dos planos que Deus tem para nós. Ele não
quer que sejamos quem Deus nos fez para ser, ao aceitar nosso chamado ou defender o que é certo.
Ele sabe que se nos mantiver calados (inúteis), pensando que somos incapazes, incompetentes, pouco
atraentes, indignos e indesejados, pois é assim que ele vence.
‘Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se
aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores; purifique o coração, vocês que têm a mente dividida.’ —
Tiago 4:7-8
Mas não estamos desamparados ou sem esperança. Deus nos deu a autoridade para dizer que não
aceitaremos. Nem para nós mesmos, nem para nossos cônjuges, filhos, familiares ou amigos. No livro
de Tiago, Deus nos promete que, quando resistimos ao diabo, ele deve fugir. Mas muitas vezes
pensamos em resistir enquanto permanecemos realmente passivos. Nesta passagem Deus está nos
dizendo para agir, chamando-nos para lutar.
‘E “não pequem ao permitir que a ira os controle”. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria
oportunidades para o diabo.’ — Efésios 4:26-27
Precisamos ficar atentos aos ataques de surpresa do inimigo, para não dar a ele o direito sobre nossas
vidas. Pense da seguinte maneira: se alguém aparecesse atrás de você e o atacasse, você não ficaria
quieto e deixaria que te machucassem? Você reagiria gritando, chutando, batendo, berrando –
https://amaivos.org/edicaoespecial38/
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fazendo o que pudesse para fugir em segurança. Lutar uma batalha espiritual não é diferente. Você
deve fazer tudo o que puder para resistir ao ataque, mas lutaremos usando o fruto do Espírito Santo
que se manifesta em nos.
Deus nos deu várias armas para combater o inimigo. Levar os pensamentos cativos, adoração, oração
e permanecer envolvidos na comunidade cristã são todas armas do nosso arsenal, e a melhor arma
que Deus nos deu é a Bíblia. Ela é a Palavra de Deus, e é descrita em Efésios como a Espada do
Espírito. Ao nos familiarizarmos com as Escrituras, afiamos a espada para a batalha. Podemos
desviar das mentiras do inimigo falando a verdade e as promessas de Deus sobre nós mesmos, nossa
situação e nossas famílias. Continua.
Perguntas:
1) Você tem consciência de que existe uma batalha espiritual?
2) Você é uma presa fácil para o adversário?
3) Você já venceu alguma batalha contra o inimigo?
4) O seu chamado está parado, qual o fruto que você tem produzido em seu ministério?

Bíblia diária
2ª feira – Nm. 04, 05, 06
3ª feira – Nm. 07, 08, 09
4ª feira – Nm. 10, 11, 12
5ª feira – Nm. 13, 14, 15
6ª feira – Nm. 16, 17, 18
Sábado – Nm. 19, 20, 21
Domingo – Nm. 22, 23, 24
Período atual: Sétima semana

Missões e o mundo
Trabalhadores rurais são mortos em ataque na Nigéria
Mais de 43 pessoas foram atacadas em ato descrito como “insano”
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O ataque foi considerado um dos mais violentos dos últimos meses (foto representativa)
No dia 28 de novembro, integrantes de grupos extremistas realizaram um violento ataque próximo
de
Maiduguri,
capital
do
estado
de
Borno,
no
Norte
da
Nigéria
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/nigeria). Os agressores amarraram
mais de 43 trabalhadores agrícolas que trabalhavam em campos de arroz e os decapitaram.
Esse é um dos piores ataques dos últimos meses em uma região onde o Boko Haram
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/quem-e-o-grupo-extremista-bokoharam)
e
os
grupos
insurgentes
do
Estado
Islâmico
da
África
Central
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/o-que-e-o-estado-islamico)
estão
ativos. Tal ato comprova que os jihadistas não foram derrotados. Até agora, ninguém reivindicou a
responsabilidade do ataque, mas moradores da região acreditam que os autores são integrantes do
Boko Haram.
Em declarações feitas através do porta-voz, o presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, lamenta o
ocorrido. “Condeno a morte de nossos trabalhadores por terroristas no estado de Borno. O país
inteiro está ferido por essas mortes sem sentido. Meus pensamentos estão com os familiares neste
momento de luto. Que suas almas descansem em paz”. Buhari também descreveu as mortes
terroristas como “insanas”.
Um cidadão local, que ajudou os sobreviventes, disse em declaração à Agence France-Presse (AFP, da
sigla em francês): “Recuperamos 43 corpos já sem vida, juntamente com outros seis que
apresentavam ferimentos graves. Mais corpos foram encontrados no decorrer do dia, mas ainda não
sabemos a quantidade exata de vítimas. Cerca de 15 mulheres também foram sequestradas durante o
ataque”. Fontes no local confirmam que nenhum cristão estava entre as vítimas.
Pedidos de oração
Clame pelos familiares das vítimas dos ataques, para que sejam consolados e supridos por Cristo.
Interceda pelos líderes da Nigéria, para que tenham sabedoria para administrar os conflitos
visando o bem de toda a população.
https://amaivos.org/edicaoespecial38/
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Ore pelos cristãos do país, para que sejam fortalecidos mesmo em meio aos ataques no país e não
deixem de disseminar a palavra.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/trabalhadoresrurais-sao-mortos-em-ataque-na-nigeria)

O Ateu
Conta-se que um farmacêutico se dizia ateu e vangloriava-se de seu ateísmo. Deus, com certeza,
deveria ser uma quimera, uma dessas fantasias para enganar a pessoas incautas e menos letradas.
Talvez alguns mais desesperados que necessitassem de consolo e esperança.
Um dia, no quase crepúsculo, uma garotinha adentrou sua farmácia. Era loira, de tranças e trazia um
semblante preocupado. Estendeu uma receita médica e pediu que a preparasse.
O farmacêutico, embora ateu, era homem sensível e emocionou-se ao verificar o sofrimento daquela
pequena, que, enquanto ele se dispunha a preparar a fórmula, assim se expressava:
— Prepare logo, moço, o médico disse que minha mãe precisa com urgência dessa medicação.
Com habilidade, pois era muito bom em seu ofício, o farmacêutico preparou a fórmula, recebeu o
pagamento e entregou o embrulho para a menina, que saiu apressada, quase a correr.
Retornou o profissional para as suas prateleiras e preparou-se para recolocar nos seus lugares os
vidros dos quais retirara os ingredientes para aviar a receita.
É quando se dá conta, estarrecido, que cometera um terrível engano. Em vez de usar uma certa
substância medicamentosa, usara a dosagem de um violento veneno, capaz de causar a morte a
qualquer pessoa.
As pernas bambearam. O coração bateu descompassado. Foi até a rua e olhou. Nem sinal da pequena.
Onde procurá-la? O que fazer?
De repente, como se fosse tomado de uma força misteriosa, o farmacêutico se indaga:
— E se Deus existir?
Coloca a mão na fronte e em desespero clama:
— Deus, se existes, me perdoa. Faze com que aconteça alguma coisa, qualquer coisa para que
ninguém beba daquela droga que preparei. Salva-me, Deus, de cometer um assassinato involuntário.
Ainda se encontrava em oração, quando alguém aciona a campainha do balcão. Pálido, preocupado,
ele vai atender.
Era a menina das tranças douradas, com os olhos cheios de lágrimas e uns cacos de vidro na mão.
https://amaivos.org/edicaoespecial38/
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— Moço, pode preparar de novo, por favor? Tropecei, cai e derrubei o vidro. Perdi todo o remédio.
Pode fazer de novo, pode?
O farmacêutico se reanima. Prepara novamente a fórmula, com todo cuidado e a entrega, dizendo
que não custa nada. Ainda formula votos de saúde para a mãe da garota.
Desse dia em diante, o farmacêutico reformulou suas ideias. Decidiu ler e estudar a respeito do que
dizia não crer e brincava.
Porque embora a sua descrença, Deus que é Pai, atendeu a sua oração e lhe estendeu a Sua
misericórdia.
No desdobramento de nossas experiências acabamos todos reconhecendo a presença divina. É algo
muito forte em nós.
Mesmo entre pessoas consideradas de má vida, e criminosos, encontraremos vigente o conceito.
“Cremos em Deus nos dá segurança, mas, caminharmos com Ele, para Ele e termos a certeza de que
somos filhos D’Ele é algo que somente aqueles que o são podem saber a Grande Diferença que nos
faz “.
É muito bom saber que, desde sempre, antes mesmo que o conhecêssemos, Deus já cuidava de nós e
sempre quis nos mostrar que para obtermos esta filiação e a Vida Eterna, seria somente através de
JESUS CRISTO, Seu Filho, O Messias, que morreu por nós e venceu a tudo e a todos para que por
amor a todos nós fossemos perdoados de nossos pecados e salvos, para estarmos com Ele na
Eternidade.
Lembre-se disto sempre que:
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão próximos para ouvir a sua voz, mas se você for filho,
Eles estarão sempre ao seu lado.

Feliz aniversário
04/dez – Graziela Felizardo
06/dez – Guilherme Mendonça
07/dez – Fabrício Silva
16/dez – Aldilea Sampaio
20/dez – Ana Cláudia Domingues
21/dez – Márcia Cristina Castro
29/dez – Francisco Oreiro
30/dez – Luzia Moura
›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial39/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Alimento 1×3
Não há dúvidas sobre isso: as situações que enfrentamos na vida irão balançar nosso barco. Para os
discípulos foi uma tempestade que os atormentou. Para nós, pode ser uma situação de trabalho, um
problema financeiro, uma condição de saúde, ou um problema de relacionamento, entre outras
complicações.
Há, literalmente, centenas de razões perfeitamente lógicas para se render ao medo.
A Bíblia, no entanto, deixa claro que Deus não deseja que sucumbamos ao medo. Certamente, você já
deve ter ouvido que a frase “não temas” aparece 365 vezes nas Escrituras.
Enquanto, sem dúvidas, enfrentaremos situações amedrontadoras na vida, nossa resposta ao medo é
crucial. Não podemos impedir circunstâncias que balancem nosso barco, mas podemos escolher
batalhar da maneira correta.
Então, qual é o antídoto para o medo?
A resposta é encontrada nas palavras de Jesus em Mateus 8:26: “Por que é que vocês são assim tão
medrosos? – respondeu Jesus. – Como é pequena a fé que vocês têm!”
O versículo não diz, “Como é pequena a coragem” ou “pequena educação,” mas, “Como é pequena a
fé.” (ênfase minha)
Claramente, podemos igualmente sucumbir ao medo – ou agir através da fé.
Fé inspirou o pequeno pastor de ovelhas, Davi, a derrotar um famoso herói de guerra com duas vezes
o seu tamanho, enquanto o resto do exército israelita tremia de medo.
Fé levou Josué e seus companheiros a conquistar uma cidade fortificada marchando ao seu redor por
sete dias.
Fé encorajou Pedro a pisar fora do barco e andar sobre as águas durante uma tempestade (até que o
medo o tomou).

https://amaivos.org/edicaoespecial39/
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Enfrentamos uma verdadeira batalha quando soubemos que o inchaço inofensivo na testa da minha
filha era na verdade um edema cancerígeno. Esse diagnóstico virou o nosso mundo de cabeça para
baixo. Mas a fé continuava a nos fazer avançar, um dia de cada vez.
A fé olha o medo nos olhos. A fé impera sobre o medo. A fé não deixa espaço, nem mesmo uma base,
para o medo.
Você está se apoiando no medo? Saiba que você pode pisar fora do barco pela fé quando mantém
seus olhos fixos em Jesus. Ore para que esta fé do tamanho de uma semente de mostarda cresça a
cada passo de obediência.

Bíblia diária
2ª feira – Nm. 25, 26, 27
3ª feira – Nm. 28, 29, 30
4ª feira – Nm. 31, 32, 33
5ª feira – Nm. 34, 35, 36
6ª feira – Dt. 01, 02, 03
Sábado – Dt. 04, 05, 06
Domingo – Dt. 07, 08, 09
Período atual: Oitava semana

Missões e o mundo
Extremistas tentam matar líder cristão no Egito
De acordo com testemunhas, um cristão morreu e outros ficaram feridos

https://amaivos.org/edicaoespecial39/
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No Egito, muitos cristãos são feridos, mortos e até sequestrados por causa da fé em Jesus
Na noite de 10 de dezembro, três extremistas atacaram um líder cristão em frente à igreja que ele
cuidava, no Egito (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/egito). De acordo
com testemunhas locais, os agressores portavam facas e pretendiam matar o cristão, que conseguiu
escapar de carro durante o incidente.
Após a fuga do líder, os jihadistas saquearam as lojas próximas da igreja e atacaram mais cristãos que
estavam ali. Durante o ato violento, um seguidor de Cristo foi morto e outros dois foram
encaminhados ao hospital com ferimentos graves, ambos correm risco de morte.
No país, é comum que cristãos sejam mortos e atacados em decorrência da fé em Jesus e por não
abrirem mão dela. Por isso, o Egito ocupa a 16ª posição na Lista Mundial da Perseguição 2020
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-da-lista).
Além
das
agressões
e
mortes
dos
cristãos,
muitos
deles
são
sequestrados
(https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cristaos-sao-sequestrados-noegito) pelos jihadistas, como maneira de manifestar a intolerância religiosa. Como última saída,
famílias cristãs fogem dos lares para não enfrentarem esse tipo de perseguição. Recentemente,
um cristão foi solto (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cristaos-temdireitos-humanos-violados-no-egito) após ser mantido em cativeiro por cerca de quatro meses.
Pedidos de oração
Ore pelo líder e pelos cristãos atacados por extremistas, para que tenham a saúde restaurada e
continuem a testemunhar o amor de Deus.
Interceda pelos seguidores de Cristo no Egito, para que sejam fortalecidos na fé, mesmo diante
das perseguições que enfrentam.
Peça pela vida dos governantes e dos extremistas, para que tenham um encontro com Jesus e
sejam transformados.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/extremistastentam-matar-lider-cristao-no-egito)
https://amaivos.org/edicaoespecial39/
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A Mesa do Velho Avô
Um frágil e velho homem foi viver com seu filho, nora, e o seu neto mais velho de quatro anos. As
mãos do velho homem tremiam, e a vista era embaralhada, e o seu passo era hesitante.
A família comeu junto à mesa. Mas as mãos trêmulas do avô ancião e sua visão falhando, tornou
difícil o ato de comer. Ervilhas rolaram da colher dele sobre o chão. Quando ele pegou seu copo, o
leite derramou na toalha da mesa. A bagunça irritou fortemente seu filho e nora:
“Nós temos que fazer algo sobre o Vovô,” disse o filho.
“Já tivemos bastante do seu leite derramado, ouvindo-o comer ruidosamente, e muita de sua comida
no chão”.
Assim o marido e esposa prepararam uma mesa pequena no canto da sala.
Lá , Vovô comia sozinho enquanto o resto da família desfrutava do jantar.
Desde que o Avô tinha quebrado um ou dois pratos, a comida dele foi servida em uma tigela de
madeira. Quando a família olhava de relance na direção do Vovô, às vezes percebiam nele uma
lágrima em seu olho por estar só.
Ainda assim, as únicas palavras que o casal tinha para ele eram advertências acentuadas quando ele
derrubava um garfo ou derramava comida.
O neto mais velho de quatro anos assistiu tudo em silêncio. Uma noite antes da ceia, o pai notou que
seu filho estava brincando no chão com sucatas de madeira. Ele perguntou docemente para a criança,
“O que você está fazendo? “Da mesma maneira dócil , o menino respondeu: ” Oh, eu estou
fabricando uma pequena tigela para Você e Mamãe comerem sua comida quando eu crescer.” O neto
mais velho de quatro anos sorriu e voltou a trabalhar.
As palavras do menino golpearam os pais que ficaram mudos. Então lágrimas começaram a fluir em
seus rostos.
Entretanto nenhuma palavra foi falada, ambos souberam o que devia ser feito. Aquela noite o marido
pegou a mão do Vovô e com suavidade o conduziu para a mesa familiar.
Para o resto de seus dias de vida ele comeu sempre com a família. E por alguma razão, nem marido
nem esposa pareciam se preocupar mais quando um garfo era derrubado, ou leite derramado, ou que
a toalha da mesa tinha sujado.
As crianças são notavelmente perceptivas. Os olhos delas sempre observam, suas orelhas sempre
escutam, e suas mentes sempre processam as mensagens que elas absorvem. Se elas nos vêem
pacientemente providenciar uma atmosfera feliz em nossa casa, para nossos familiares, eles imitarão
aquela atitude para o resto de suas vidas.
O pai sábio percebe isso diariamente, que o alicerce está sendo construído para o futuro da criança.
https://amaivos.org/edicaoespecial39/
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Sejamos sábios construtores de bons exemplos de comportamento de vida em nossas funções. (leia
Dt. 6)
Lembre-se também do Mandamento que Deus nos deixou : “Honra o teu pai e tua mãe para que se
……” ( Êx. 20:12 )
›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial40/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Alimento 1×3
O Anjo fala com Gideão
Tenha em mãos sua Bíblia aberta em Juízes 6:1
Gostaria que os amados observassem alguns detalhes importantes: o povo de Israel estava em pecado
contra o Senhor, por conta da idolatria; houve um tempo de prova, houve um clamor, mas a idolatria
continuava. Então, o Senhor escolhe alguém da menor tribo, que era completamente
descomprometido com Ele, e que estava completamente perdido e sem direção, pois malhava o trigo
onde as pessoas pisavam nas uvas para a produção de vinho – mas também era neste lugar que as
pessoas cantavam e se alegravam.
No verso 12, acontece uma teofania (uma manifestação divina visível), onde o Senhor aparece
dizendo para Gideão, que era com ele; ao saber disso, Gideão explode em questionamentos, mas algo
incrível acontece, e a adoração é restaurada na vida de Gideão, pois a palavra do Senhor promoveu
uma ação poderosa dentro daquele homem.
Os questionamentos de Gideão revelam uma fé escondida, mas agora ele tem onde apoiar a sua fé,
pois o Senhor lhe faz uma promessa, a de que ele, o menor dos menores, seria usado para libertar o
povo.
Precisamos fortalecer nosso relacionamento com o Senhor e Gideão faz prova de fé com o velo, então
ele passa a receber a direção do Senhor e a paz passa a reinar na vida dele, depois que o altar foi
levantado ao Senhor (Javé Shalom). Precisamos levantar um altar ao Senhor, pois é assim que
recebemos paz e direção.
Do verso 25 em diante, o Senhor pede o touro de sete anos do seu pai que era idólatra, manda
destruir os altares idólatras e com a madeira construir um altar ao Senhor.
Nota: O povo de Israel estava há sete anos debaixo de provação e disciplina, e o animal que haveria de
redimi-los, nasceu quando a prova começou – saiba que o Senhor nunca será pego de surpresa.
Gideão destrói tudo que poderia causar um empecilho na sua relação com o Senhor e assim é tomado
de ousadia e coragem vindas de Deus, que o leva a vitória, pois precisamos nos tornar pessoas de
atitude diante do Senhor. Precisamos investir cada vez mais em nosso relacionamento com Ele, para
https://amaivos.org/edicaoespecial40/
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ouvir a sua voz e obedecer de forma ousada e corajosa, pois é assim que a nossa vida espiritual vai
ficar bem.
Gostaria que, ao ler esse texto, você se colocasse no lugar de Gideão e tomasse para si tudo o que o
Senhor fez na vida dele.
Perguntas:
1) Você tem dúvidas de que o Senhor te chamou para fazer a sua obra? (João 15)
2) Você tem dúvida de que, enquanto você não tomar uma posição, é sinal de que o inimigo tem
poder sobre sua vida? (João 15. 5 ao 8)
3) Você ainda não percebeu, mas será que o Senhor está te chamando há muito tempo e você está
preso a coisas fúteis e banais e que são correntes do diabo? (João 8. 36)

Bíblia diária
2ª feira – Dt. 10, 11, 12
3ª feira – Dt. 13, 14, 15
4ª feira – Dt. 16, 17, 18
5ª feira – Dt. 19, 20, 21
6ª feira – Dt. 22, 23, 24
Sábado – Dt. 25, 26, 27
Domingo – Dt. 28, 29, 30
Período atual: Nona semana

Missões e o mundo
A perseguição aos cristãos no Iraque
Entenda como a perseguição ocorre neste país que tenta se reconstruir após anos de forte domínio do
Estado Islâmico
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Ore pelos cristãos perseguidos no Iraque, que estão lutando para sobreviver e reconstruir a nação
Na Lista Mundial da Perseguição 2020, (https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-dalista)a
pontuação
do
Iraque
(https://www.portasabertas.org.br/categoria/listamundial/iraque) diminuiu de 79, em 2019, para 76 pontos, o que fez com que mudasse da 13ª posição
para a 15ª. As pontuações quanto à pressão e violência diminuíram com a perda territorial do Estado
Islâmico. Entretanto, isso não significa que está tudo bem, a ideologia do grupo não está morta e tem
influenciado a população local.
O número de cristãos mortos visivelmente aumentou e cristãos continuam a ser física e mentalmente
prejudicados, ameaçados e assediados sexualmente. Atos de violência contra cristãos foram, em sua
maioria, cometidos por militantes islâmicos, considerando que cristãos ex-muçulmanos enfrentam a
maioria da violência da própria família.
A média de pressão sobre os cristãos iraquianos continua em um nível extremo, apesar de baixar um
pouco comparado ao ano anterior. Ela é registrada nesse nível em todas as esferas da vida
(https://www.portasabertas.org.br/artigo/entenda-a-lista), menos na da igreja, e provém de diferentes
tipos de perseguição, entre eles a opressão. O nível de violência contra cristãos continua muito alto,
mesmo tendo leve queda. Isso ainda é demonstrado pela quantidade de ataques a igrejas, sequestros
e expulsões.
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A perseguição na prática
No nível social, cristãs ex-muçulmanas são particularmente vulneráveis à perseguição pela fé. A
pressão vem em maior parte da família, principalmente se ela continua morando junto. Uma
convertida corre riscos de enfrentar diversos abusos, entre eles prisão domiciliar, assédio e violência
sexual e até mesmo a morte, caso a fé seja revelada. Mulheres cristãs não podem se casar oficialmente
com homens da mesma fé, já que elas ainda são consideradas muçulmanas e o Estado não permite
casamento entre pessoas de fés diferentes. Quando são obrigadas a se casar com maridos
muçulmanos, isso ocasiona diversas fugas.
O Estado Islâmico é conhecido por tratar mulheres de forma inferior, principalmente se forem de
minorias religiosas. Por conta disso, em algumas áreas, mulheres e meninas cristãs usam véu para a
própria segurança. Além disso, nas próprias comunidades locais, principalmente nas escolas do
governo, meninas cristãs são vistas como mais fracas e sempre ridicularizadas pela fé. Elas são
sempre pressionadas para voltar para o islamismo e suas notas podem ser impactadas se desafiarem
abertamente conceitos por conta da fé.
Para os homens cristãos, a discriminação acontece na escola e trabalho, isso se conseguirem um
emprego. Eles também podem enfrentar perseguição das famílias, incluindo mortes violentas. Essas
perdas não afetam apenas as famílias enlutadas, mas também a igreja local, que carece de potenciais
líderes.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/a-perseguicaoaos-cristaos-no-iraque)

O valor da Bíblia
Há muitos anos, existiu um homem muito rico que no dia do seu aniversário convocou a criadagem a
sua sala para receberem presentes.
Colocou-os a sua frente na seguinte ordem: cocheiro, jardineiro, cozinheira, arrumadeira e o pequeno
mensageiro. Em seguida dirigindo-se a eles, explicou o motivo de os haver chamado até ali e, por fim,
fez-lhes uma pergunta, esperando de cada um a sua própria resposta. Essa foi a pergunta feita:

https://amaivos.org/edicaoespecial40/

5/7

25/10/2022 14:21

BOLETIM INFORMATIVO | Amai-vos

– O que prefere você receber agora: esta Bíblia ou este valor em dinheiro?
– Eu gostaria de receber a Bíblia. Respondeu pela ordem o cocheiro.
– Mas, como não aprendi a ler, o dinheiro me será bastante mais útil!
Recebeu então a nota, de valor elevado na época, e agradeceu ao patrão. Esse pediu-lhe que
permanecesse em seu lugar.
Era a vez do jardineiro fazer a sua escolha e, escolhendo bem as palavras, falou:
– Minha mulher está adoentada e por esta razão tenho necessidade do dinheiro; em outra
circunstância escolheria, sem dúvida, a Bíblia.
Como aconteceu com o primeiro, ele também permaneceu na sala após receber o valor das mãos do
patrão. Agora, pela ordem, falaria a cozinheira, que teve tempo de elaborar bem a sua resposta:
– Eu sei ler, porém, nunca encontro tempo para sequer folhear uma revista; portanto, aceito o
dinheiro para comprar um vestido novo.
– Eu já possuo uma Bíblia e não preciso de outra; assim, prefiro o dinheiro. Informou a arrumadeira,
em poucas palavras.
Finalmente, chegou a vez do menino de recados. Sabendo-o bastante necessitado, o patrão adiantouse em dizer-lhe:
– Certamente você também irá preferir dinheiro, para comprar uma nova sandália, não é isso, meu
rapaz?
– Muito obrigado pela sugestão. De fato estou precisando muito de um calçado novo, mas vou
preferir a Bíblia. Minha mãe me ensinou que a Palavra de Deus é mais desejável do que o ouro…
Disse o pequeno mensageiro.
https://amaivos.org/edicaoespecial40/
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Ao receber o bonito volume, o menino feliz o abriu e nisso caiu aos seus pés uma moeda de ouro.
Virando outras páginas, foi deparando com outros valores em notas. Vendo isso, os outros criados
perceberam o seu erro e envergonhados deixaram o recinto.
A sós com o menino, disse-lhe comovido o patrão: “Que Deus o abençoe, meu filho, e também a sua
mãe, que tão bem o ensinou a valorizar a Palavra de Deus.”
Pense agora: “O que pode ser mais valioso do que a palavra de Deus?”
Tudo aquilo que nós precisamos, Deus tem e deseja que tenhamos.
A nós, basta aceitar o que Ele nos oferece.
›
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Amai-vos

BOLETIM INFORMATIVO
Vou pro culto!
Reserve no link abaixo o seu lugar e o de sua família no culto dominical das 19 horas.

(https://vouproculto.com.br/cultos/amaivos)
Observações importantes:
A entrada no templo será feita exclusivamente pela ESCADA e a saída exclusivamente pela
RAMPA;
Ao entrar no templo higienize suas mãos com álcool 70%;
É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o culto;
Não desloque as cadeiras dos lugares pré-estabelecidos;
Não abrace ou cumprimente o seu irmão com contato físico;
Não transite ou utilize os banheiros a não ser que seja realmente necessário;
Não haverá água nos bebedouros ou jarras;
Janelas e portas deverão ser mantidas abertas durante toda a celebração;
Não compartilhe microfones ou instrumentos musicais;
https://amaivos.org/edicaoespecial41/
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Não será excedido o limite máximo de ocupação de irmãos previamente estabelecido;
Aconselhamos aos maiores de 60 anos, menores de 12 anos e portadores de doenças crônicas a
permanecerem em casa e priorizar o culto online;
Não haverá cantina;
Não haverá boletim de papel, somente na versão digital;
Não haverá salinha para crianças que eventualmente comparecerem ao culto e elas deverão
permanecer sentadas nas cadeiras respeitando o distanciamento de um metro e meio do irmão
mais próximo;
Ofertas serão entregues na saída do culto em envelope fornecido no ato da entrada.

Alimento 1×3
Obediência como arma de guerra
-> Tenha em mãos sua bíblia aberta em Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14.
Parando para ouvir a voz do Senhor
Quando paramos para ouvir a voz do Senhor, nos posicionamos como servos e filhos obedientes; mas
quando somos guiados pela ansiedade, não conseguimos obedecer.
Parar e ler a Bíblia, buscando nela uma direção, é a atitude de quem está usando as estratégias do
Senhor para vencer as lutas, pois o nosso sucesso vem do Senhor.
As bênçãos são consequências de uma vida de obediência:
Fique atento em tudo na vida, até na mais simples decisão. Devemos buscar em Deus saídas e
soluções, mas para isso não poderemos deixar nossas emoções nos dominarem, nos impulsionando
na direção do nosso coração, pois devemos seguir na direção da vontade de Deus, que é boa, perfeita
e agradável.
O caminho da obediência nunca será fácil, pois ele confrontará nossas vontades e desejos, mas a
vontade de Deus e o cumprimento dos seus mandamentos deverão se tornar o nosso maior desejo.
Deveremos transformar a nossa obediência em adoração e não em martírio, pois muitas pessoas
acham que obedecer ao Senhor é muito complicado, mas tudo isso acontece porque nossos desejos
carnais e efêmeros são confrontados.
Tiago 4:7 (versão NVT) – Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Quando começarmos a ver as consequências da obediência, que são as bênçãos do Senhor em nossas
vidas, sentiremos o poder libertador do Senhor, sobrepujando todo o poder que satanás tinha sobre
nossas vidas. Nos sentiremos mais calmos, mais focados, mais sábios para tomar decisões, e ao longo
do tempo as bênçãos de Deus cairão sobre nossas vidas, e seremos tomados por um imenso espírito
de gratidão.
https://amaivos.org/edicaoespecial41/
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Áreas que não poderemos faltar com a obediência:
Princípios familiares – o tratamento entre marido e mulher, e o estabelecimento dos princípios no
trato com os filhos, pois não poderemos perdê-los para o inimigo;
Nas finanças – com nossos dízimos e ofertas, que sempre deverão ser oferecidos com um propósito,
pois toda oferta deve ser oferecida como ato de adoração, pois o senhor não olha e não recebe o valor
do que você oferece, mas o que Ele vê em seu coração, pois quem vai avaliar a qualidade da oferta
será o sacerdote que oferece, através de uma vida de Justiça em tudo o que fizer, com honestidade
acima de tudo, mesmo que sofra danos.
Perguntas:
1. Você já pensou na possibilidade de estar prisioneiro do inimigo em alguma área da sua vida?
2. Você crê que se começar a obedecer a palavra de Deus, parando para ouvir a voz do seu PAI, Ele
poderá te libertar através da obediência?
3. Você precisa de libertação? (João 8. 32 ao 36).

Bíblia diária
2ª feira – Dt. 31, 32, 33, 34
3ª feira – Js. 01, 02, 03
4ª feira – Js. 04, 05, 06
5ª feira – Js. 07, 08, 09
6ª feira – Js. 10, 11, 12
Sábado – Js. 13, 14, 15
Domingo – Js. 16, 17, 18
Período atual: Décima semana

Missões e o mundo
Cristãos são impedidos de reconstruir casas no Laos
As famílias cristãs retornaram à aldeia após expulsão, mas não puderam reconstruir os lares
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As casas em que moravam foram destruídas e o líder da aldeia os proibiu de construir novas (foto
representativa)
No início de novembro, a Portas Abertas noticiou que quatro famílias cristãs foram obrigadas a
deixar os lares no Laos (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/quatrofamilias-sao-expulsas-de-aldeias-no-laos). Os aldeões forçaram aproximadamente 10 pessoas a deixar
a vila por serem novos seguidores de Jesus. Após a expulsão, as famílias passaram a viver em casas
improvisadas na parte de fora das aldeias e em situação precária, onde lutaram para encontrar
comida e água suficientes.
Passado um mês do ocorrido, os cristãos retornaram para a aldeia e descobriram que as casas que
moravam foram destruídas. O chefe local não permitiu que eles reconstruíssem os lares e as famílias
ainda dependem da ajuda de terceiros para continuar a viver. “Nos preocupamos com nosso futuro e
com a forma como seremos capazes de sobreviver”, conta um dos cristãos expulsos.
De acordo com a Lei da Igreja Evangélica, que foi aprovada em dezembro de 2019, os cristãos no Laos
(https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/laos) têm o direito de se reunir para
adoração, oração e comunhão com cristãos estrangeiros. Mas são obrigados a autofinanciar as
atividades e respeitar as leis e regulamentos do Laos. Para educar as autoridades provinciais sobre a
lei, o governo, em colaboração com representantes da igreja, realizou uma série de seminários. Um
deles tinha acabado de acontecer na província antes das famílias serem despejadas.
“Reportamos essa situação às autoridades provinciais e exigimos justiça para esses sete seguidores,
mas eles dizem que o assunto deve ser tratado pelas autoridades distritais primeiro. As autoridades
abaixo dos níveis provinciais e distritais podem não ter entendido as disposições da lei”, testemunha
um cristão da província.
Aplicar a lei a nível local é um desafio, alertou um parceiro local da Portas Abertas: “É nas áreas
rurais onde os cristãos, em particular os convertidos, enfrentam maior pressão. Líderes da aldeia e
religiosos os veem como irritando os espíritos e trazendo problemas para a comunidade. Este ano
também vimos muitos incidentes de assédio por parte da família e dos vizinhos”.
https://amaivos.org/edicaoespecial41/
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Pedidos de oração
Clame para que as famílias cristãs perseguidas possam construir novos lares e viver em
comunhão com os demais aldeões
Interceda pelos líderes do vilarejo, para que sejam visitados pelo amor de Deus e passem a
testemunhar sobre Jesus.
Peça a Deus que os governantes e autoridades do Laos sejam alcançados pelo amor de Jesus,
criando leis justas que promovam a liberdade religiosa.
Fonte: Portas Abertas (https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/cristaos-saoimpedidos-de-reconstruir-casas-no-laos)

A renovação da águia
Visão de Águia na Carreira – 7 Passos Que Te Levarão Além - JRM Coaching
A ciência diz que a águia, entre todas as aves, é a que possui a maior longevidade, chegando algumas
espécies a viver até 70 anos.
Mas não são todas águias que alcançam essa idade. Ao redor dos 40 anos, devido ao seu processo
natural de vida e de desgaste pelo tempo, a águia encontra-se na seguinte condição:
Suas unhas estão compridas e flexíveis, não mais permitindo-a agarrar e prender as presas das quais
se alimenta;
Seu bico está alongado, pontiagudo e mais encurvado para baixo, dificultando assim sua função
original de rasgar e cortar os alimentos;
Suas asas estão curvadas e apontando contra o peito, envelhecidas e pesadas em função da grossura
das penas, dificultando assim o desempenho de seus voos majestosos em busca de alimento.
Nestas condições, voar e continuar vivendo torna-se um processo muito difícil!
Então, respondendo ao instinto da vida, a sábia natureza incute-lhe uma questão que
(instintivamente) obriga-lhe a uma séria e difícil decisão, propondo-lhe duas alternativas:
1 – Aceitar esta condição como irreversível e entregar-se ao processo lento e destruidor da morte, ou
2 – Enfrentar um dolorido processo de renovação, o qual irá durar aproximadamente 150 dias.
Esse processo consiste em se aventurar em uma última caçada e, após obter sucesso, voar com a caça
para um antigo ninho, no alto de uma montanha, próximo a um paredão, onde ela se recolherá e terá
o abrigo e o alimento necessário para manter-se viva durante o processo pelo qual irá passar.
Após acomodar-se neste antigo ninho e estar bem alimentada, a águia começa a bater com o bico em
uma das paredes próximas ao ninho, até conseguir arrancá-lo.
https://amaivos.org/edicaoespecial41/
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Após arrancá-lo, ela espera pacientemente o nascimento do novo bico, e com a força deste novo bico
começa a arrancar suas velhas unhas, compridas e encurvadas pelo tempo.
Espera novamente com paciência e, quando as novas unhas começam a nascer, movida por um desejo
instintivo, passa a arrancar, uma a uma, as velhas penas das asas e a partir daí aguarda, com uma
paciência e confiança que nos é incompreensível, o processo renovador da natureza.
Todo este processo leva aproximadamente cinco meses e, quando a natureza completa o seu trabalho,
a águia que optou por esta alternativa, aceitando este tremendo desafio, ganha o seu prêmio: sai para
o famoso voo da renovação e para uma nova vida de mais 30 anos.”
O que podemos extrair deste fato natural?
Em nossa vida, são muitos os momentos em que encontramo-nos diante de grandes problemas de
difícil solução e, diante deles, a nossa natureza sempre nos propõe duas opções:
1 – Aceitar passivamente o processo desgastante e destruidor do problema em si, com todas suas
consequências intrínsecas, e morrer lentamente.
2 – Encarar o desafio de enfrentar o problema com audácia e coragem, confiando que a sábia natureza
fará a sua parte, dispondo-nos de tudo o que lhe for possível, mas exigindo que também façamos a
nossa parte.
Para sobreviver aos problemas e encontrar a solução que buscamos, devemos reconhecer e renovar
tudo aquilo que já está velho, inútil e sem utilidade; coisas, hábitos, conceitos e ideias que podem ternos sido úteis no passado, mas que agora impedem-nos de seguir adiante.
Se acreditarmos na providência divina e persistirmos em fazer a nossa parte, conquistaremos a nossa
vitória e o nosso prêmio!
›
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