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PALAVRA PASTORAL
Revelando a existência de Deus
A Bíblia relata (Gênesis 26) que Isaac — filho de Abraão — após a morte de seu pai, migrou para a
terra dos filisteus e, lá, prosperou de forma tal, que sua fortuna se tornou maior do que a dos próprios
filisteus. Por esta razão, ele foi expulso pelos nativos daquela terra, e ainda, perseguido por estes – que
tentavam impedir a sobrevivência dele — Isaac— contendendo pelos poços por ele abertos.
Entretanto, apesar de perseguido, Isaac continuou a prosperar o que fez com que os filisteus viessem
até ele, objetivando fazer um acordo, pois temiam que aquele homem abençoado se levantasse contra
eles.
O que chama a atenção nessa história é a motivação que levou os filisteus a procurarem Isaac —
quando eles começaram a argumentar sobre a pretensão de celebrarem um acordo, afirmaram com
ênfase: “temos visto claramente que o Senhor é contigo” (Gênesis 26.28). Ou seja, a presença de Deus na
vida de Isaac era tão nítida, que até seus inimigos percebiam isto.
Esse relato nos dá bem a dimensão de qual é o papel de um cristão, sobretudo no trato com
aqueles que ainda não o são: revelar a existência de Deus!
O mundo precisa olhar para um cristão e ver que Deus existe. A vida de um servo do Senhor deve
sinalizar para a existência do Eterno. Deus não pode ser latente nas nossas vidas, mas, ao contrário,
visível e perceptível para aqueles que ainda não o conhecem.
Quando Isaac começou a obter êxito nas suas querelas com os filisteus, independentemente das
dificuldades que estava enfrentando no convívio com estes, revelou para eles que havia um Deus
soberano, invencível e presente.
Muitos “cristãos” parecem ter um Deus que não aparece, não age, não cuida deles, não é provedor,
e, sobretudo, não lhes dá a paz — que desesperadamente buscam em coisas cotidianas. Esse tipo de
“Deus” não desperta a atenção dos descrentes, não atrai os contrários nem é desejado pelos pares.

As nossas atitudes devem mostrar que Deus existe. Se estivermos fracassando neste aspecto, é sinal
de que precisamos nos curvar à soberania de Deus e passar a depender Dele em tudo que fizermos, pois
anunciar ao Senhor através das nossas vidas é também uma forma de cumprir o “ide” determinado por
Jesus.
Seja abençoado(a).

Valter Vandilson Custódio de Brito — seu pastor.
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MISSÕES EM FOCO
Vietnã
O nível de perseguição a um cristão vietnamita
depende da denominação ou formação específica. As
comunidades cristãs históricas gozam de certa
liberdade, a não ser que se envolvam com a política.
Mas protestantes evangélicos e convertidos de
religiões indígenas enfrentam intensa pressão e
violência por causa da fé. Isso acontece em áreas
remotas do Centro e Norte do Vietnã.
Muitos seguidores de Jesus são perseguidos no local
de trabalho e podem enfrentar discriminação por amor a Cristo. Até as crianças cristãs são condenadas ao
ostracismo na escola e podem ser pressionadas a rejeitar a fé em Jesus.
Quando um cristão deixa a crença tradicional para seguir a Jesus, é acusado de rejeitar a cultura da
comunidade. Por
deixar a aldeia.

isto é excluído socialmente e atacado. Às

vezes, a casa é destruída e

ele é forçado a

O nível de perseguição permaneceu o mesmo no Vietnã durante o período de pesquisa da Lista Mundial
da Perseguição 2022. A pandemia de COVID-19 continuou a afetar todos os residentes do país, e alguns
cristãos em áreas rurais relataram discriminação na assistência governamental.
Seguidores de Jesus de minorias étnicas ainda enfrentam violência e hostilidade social quando se
convertem ao cristianismo. Já a igreja vietnamita continua sob pressão em todo o país.
A pressão e a violência são mais fortes contra os cristãos de minorias nas montanhas do Centro e
do Noroeste. Seguidores de Jesus que deixam as religiões tribais são vistos como traidores da cultura e da
família e estão sob risco de ataques violentos, tendo os filhos levados à força e as casas e plantações
destruídas.
As mulheres cristãs enfrentam pressão por causa da fé, mas,
gênero. As convertidas de culturas tribais podem ser forçadas a se casar cedo.

também,

por

causa

do

Os líderes de jovens relatam que após o casamento, os jovens costumam parar de frequentar a igreja.
Na verdade, esses casamentos fazem com que algumas mulheres desistam de seguir a Jesus. No casamento,
as mulheres também enfrentam opressão, violência e ameaças de divórcio, o que reforça o sentimento
de desigualdade e desânimo.
Os homens cristãos costumam ser assediados no trabalho, outros perdem o emprego por causa da fé em
Jesus. Oficiais do governo monitoram e interferem no trabalho de cristãos conhecidos. Como os homens são
os principais provedores da casa, essas perdas paralisam toda a família economicamente e enfraquece o
lugar dela na sociedade. Se forem líderes de igrejas, as congregações podem até fechar.
Homens cristãos também são alvo de prisão e sequestro, e a única solução encontrada é a fuga
das aldeias. Geralmente, uma vez sob custódia, os presos cristãos sofrem tratamento severo, agressões e
pressão para renunciar à fé.
Fonte: portasabertas.org.br
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NA PRESENÇA DE DEUS
Dia 23

Jó 1-3

Dia 24

Jó 4-6

Dia 25

Jó 7-9

Dia 26

Jó 10-12

Dia 27

Jó 13-15

Dia 28

Jó 16-18

Dia 29

Jó 19-21

AGENDA

Domingos - 10 e 18h
Celebrações
Quartas - 19h30min
Oração e Estudo Bíblico
Sábados - 17h — alternadamente
Reuniões do Somente eles e do somente elas
Sábados - 19h
Culto Up!

LEITURA RECOMENDADA PARA O MÊS
Casamento sagrado, de Gary Thomas (Esperança, 304 páginas).

Seu casamento é mais do que um pacto sagrado com outra pessoa. É uma
disciplina espiritual projetada para ajudá-lo a conhecer melhor a Deus, confiar nele
mais plenamente e amá-lo mais profundamente. Dezenas de livros escritos oferecem
orientação para construir o casamento dos seus sonhos. Mas e se a intenção
principal de Deus para o seu casamento não for fazer você feliz . . . mas torná-lo
santo? E se o seu relacionamento não for tanto sobre você e seu cônjuge,
mas sobre você e Deus?
.
Resenha extraída da contracapa do livro
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