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O cupinzeiro que se instala na vida das pessoas 

 

Outro dia fui surpreendido com um blackout em uma das unidades do escritório. A falta de luz tornou 

difícil o trabalho, sobretudo, após a chegada da estação do outono, quando, por volta das 16h, os raios de 

sol deixam de iluminar a minha sala. 
 

Contratei um Eletricista para resolver o problema e, para nossa surpresa (minha e dele), ele descobriu 

que um enorme cupinzeiro foi “construído” sobre o forro de gesso e os seus “habitantes” danificaram a 

fiação elétrica, causando, não apenas o blackout outrora referido, mas, também, danos à estrutura do dito 

forro. 
 

Impressionante! Tudo parecia normal; nenhum sinal de que os “novos moradores” estavam instalados 

bem acima da minha cabeça. Eu não percebi o que estava ocorrendo. Quando menos esperei, surgiu o 

problema elétrico, deixando todos “no escuro”. 
 

Fiquei pensando como aquela situação se assemelha à vida espiritual de cada pessoa. Muitas estão 

vivendo suas vidas, normalmente, sem perceberem qualquer sinal de que algo imperceptível está 

ocorrendo. No entanto, a exemplo de um cupinzeiro que se forma sorrateiramente, o pecado vai tomando 

conta das ações delas e, sem qualquer aviso, as deixam “no escuro”, num verdadeiro “blackout espiritual”. 
 

A diferença entre a descoberta de um cupinzeiro instalado em um imóvel e o pecado que escraviza 

uma pessoa, é que o primeiro, apesar de causar prejuízos, pode ser banido do local onde se instalou, 

bastando, para tanto, que um profissional especializado aplique o inseticida correto. Ainda que descoberto 

tardiamente, o prejuízo causado por ele se resume às coisas materiais. Já o pecado produz danos 

irreparáveis e vai além dos prejuízos “visíveis”, estendendo-se por toda a vida, inclusive, pela eternidade.  
 

No entanto, há também, semelhanças entre eles: assim como o cupinzeiro pode ser combatido por um 

profissional habilitado, o pecado, ainda que deixe sequelas, pode ser anulado por alguém que é 

especialista nisto. Aliás, Ele é o único que pode, de fato, anular os efeitos do pecado e livrar o pecador do 

blackout eterno. Ele é Jesus Cristo, cujo sangue derramado na cruz, no Monte Calvário, “nos purifica de 

todo pecado” (1ª João 1.7).      
 

O Senhor Jesus veio ao mundo, como homem, com o objetivo de salvar aqueles que nele crerem, pois 

Ele próprio afirmou que quem Nele crê tem a vida eterna (João 6.47). Assim, para aqueles que creem 

Nele nenhuma condenação há (Romanos 8.1). Em outras palavras, o Senhor Jesus é o “eletricista” que nos 

transporta das trevas para o Reino da luz, até porque Ele afirmou ser “a luz do mundo” e quem o “segue 

não andará nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida” (João 8.12). Pode parecer uma comparação 

grosseira, mas o fato é que não há como ser livrado do “blackout eterno” se não por meio do Senhor Jesus. 
 

Somente Ele pode nos trazer luz, até porque Ele próprio afirmou: “Eu vim como luz para o mundo, a fim 

de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas” (João 12.46). 
 

Seja abençoado. 

 

Valter Vandilson Custódio de Brito — seu pastor. 

 PALAVRA PASTORAL 
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Ore pelo Sudão 

 

A perseguição aos cristãos permanece em um alto nível 

no Sudão, e há temores de que isso piore diante da contínua 

agitação.  

Após Omar al-Bashir ser deposto em abril de 2019, o 

governo transicional do Sudão introduziu mudanças 

interessantes para que o quadro legal garanta os direitos 

humanos básicos para todos os sudaneses, não importando 

etnia, gênero ou religião. Entretanto, protestos em massa levaram à renúncia do primeiro-ministro Abdallah 

Hamdok em janeiro de 2022, e há temores de que o Sudão retorne aos anos autoritários do antigo 

presidente. Isso pode desfazer os passos positivos realizados quanto à liberdade religiosa sob o governo de 

transição. Embora a pena de morte por deixar o islamismo tenha sido abolida, há receio de que essa 

punição seja restabelecida.  

Atitudes sociais com relação aos cristãos não mudaram. Isso é especialmente o caso em áreas fora da 

capital, Cartum. Cristãos ainda estão vulneráveis a perseguição extrema por parte da comunidade e da 

própria família, principalmente se tiverem se convertido do islamismo. Convertidos podem enfrentar 

agressão sexual e violência doméstica em suas casas, bem como estar vulneráveis à prisão e violência. O 

governo não disponibiliza proteção real para cristãos e outras minorias religiosas. Desde o golpe militar, 

quatro igrejas foram forçadas a fechar e, mesmo com a mudança no status oficial, igrejas e terras 

confiscadas ainda não foram devolvidas para os donos cristãos. Tentar construir novas igrejas ainda é 

extremamente difícil.  

                                                                                               MISSÕES EM FOCO  

  Fonte: portasabertas.org.br 

      DOM 

Casa Esperança Viva  

 

Continue orando pelo Projeto 

Casa Esperança Viva em Guiné 

Bissau e pela família missionária 

que está à frente daquele proje-

to. 
 

O desafio agora, é a compra de 

um terreno  para que o cuidado 

com o povo africano seja intensi-

ficado.  
 

As doações podem ser feitas na conta corrente nº 662-9, Agência 8075-6 do Banco do Brasil (Chave PIX [81] 

98370-0010).  
 

Veja o último relatório enviado pelo Pr. Elizeu sobre o Campo Missionário em Guiné Bissau acessando a pági-

na do DOM no site da igreja (www.dinamerica.org/missoesemfoco).   
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Dia 27 
 

1º Samuel 19-21 

 

Dia 28 
 

1º Samuel 22-24 

 

Dia 29 
 

1º Samuel 25-27 

 

Dia 30 
 

1º Samuel 28-31 

 

Dia 31 
 

2º Samuel 1-3 

 

Dia 01 
 

2º Samuel 4-6 

 

Dia 02 
 

2º Samuel 7-9 

 

Uma saga congregacional, de Bruno César (Aliança, 193 páginas). 

O Rev. Bruno César, ao tratar da inserção do protestantismo no Sertão paraibano 

teve o zelo histórico-eclesiástico e o rigor científico de nos remeter às origens históricas 

do congregacionalismo, destacando a trajetória de uma fé operante em meio a 

conflitos e perseguições, e abnegada em seu fervor missionário. 

O autor, portanto, legou-nos um registro de cerca de quatrocentos anos de história do 

congregacionalismo, fazendo um cuidadoso apanhado histórico, retratando a situação 

política, econômica e religiosa, embora sem ignorar as descontinuidades existentes 

entre a fé congregacional inglesa e a fé congregacional kalleyana, nem deixar de 

identificar as continuidades históricas existentes entre o congregacionalismo do Velho 

Mundo e a vertente brasileira. 

Resenha extraída da introdução do livro  

 
 

 

Domingos — 10 e 18h 

Celebrações  

 

Quartas — 19h30min 

Oração e Estudo Bíblico 

 

Sábados  

17h — Somente eles/Somente elas — alternadamente 

19h — Culto Up! 

! 
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