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O que agrada a Deus? 

 

No livro dos Salmos (cap. 37.4) consta a seguinte expressão: “Agrada-te do Senhor e Ele 

satisfará os desejos do teu coração”. É de se perguntar: o que a Bíblia quer dizer com agradar-se do 

Senhor?  
 

Segundo o Dicionário Houaiss, agradar-se é, entre outras coisas, “contentar-se, satisfazer-se, 

encantar-se com algo ou com alguém” (com modificações).  
 

Sendo assim, tomando-se por base as definições do vernáculo, pode-se dizer que “agradar-se do 

Senhor” é contentar-se com o que Ele tem feito; dar-se por satisfeito com as ações soberanas Dele; ficar 

verdadeiramente encantado com a forma como Ele age. 
 

O problema é que há pessoas — e não são poucas — que nunca estão satisfeitas com a ação de 

Deus nas suas vidas. São pessoas que quando alcançam seus objetivos atribuem dito sucesso aos seus 

próprios méritos e não ao Senhor. Em contrapartida, quando sofrem algum revés — aos olhos delas — 

culpam ao Senhor, sem procurar entender os propósitos Dele para as suas vidas. 
 

Essas pessoas vivem confundindo “agradar-se de Deus” com “agradar a Deus” e, por isto, vivem 

tentando “comprar” o Senhor com atitudes interesseiras que visam única e exclusivamente o bem-estar 

próprio. 
 

O que agrada a Deus é justamente agradar-se Dele! É procurar aceitar os seus desígnios, ainda 

que eles sejam contrários aos projetos humanos, pois a Bíblia diz que “os caminhos do Senhor não são 

os nossos caminhos e os Seus pensamentos não são os nossos pensamentos” (Isaías 55.8, com 

modificações). 

 

Deus sabe o que é melhor para o Seu povo! Por isto, a necessidade de agradar-se daquilo que 

Ele faz.  
 

A recompensa daqueles que se agradam Dele é que Ele satisfaz os desejos dos seus corações. 

Não é necessário barganhar com Ele. Basta alegrar-se com aquilo que Ele tem feito.  
 

A pessoa que tem um coração grato a Deus é feliz. Por sua vez, a gratidão no coração só existe 

quando há a conscientização de que Deus procede, sempre, da melhor forma.  
 

Deus não está procurando pessoas que queiram lhe agradar com atitudes interesseiras, mas 

pessoas que se sintam felizes com o agir Dele em suas vidas. Essa é a atitude que agrada ao Senhor, e 

é assim que deve proceder o cristão. 
 

Seja abençoado.  

 

 

                                                                      Valter Vandilson Custódio de Brito — seu pastor. 

 PALAVRA PASTORAL 
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Egito 
 

A perseguição aos cristãos no Egito acontece principalmente no 

nível da comunidade. Os incidentes podem variar desde mulheres 

cristãs sendo assediadas enquanto caminham na rua até 

comunidades cristãs expulsas de casa por multidões extremistas. 

Tais eventos acontecem tipicamente no Alto Egito, onde os 

movimentos islâmicos salafistas ultraconservadores são ativos 

nas comunidades rurais.   

Os cristãos geralmente são tratados como cidadãos de segunda classe. Embora o governo do Egito fale 

positivamente sobre a comunidade cristã do país, a falta de aplicação da lei de modo sério e a relutância 

das autoridades locais em proteger os cristãos os deixam vulneráveis a todos os tipos de ataques. A natureza 

ditatorial do regime significa que cristãos não estão em posição de se pronunciar contra essas práticas.  

Igrejas e grupos cristãos encontram muitas dificuldades quando tentam construir novos prédios. Os 

impedimentos vêm tanto de restrições estatais quanto de hostilidade comum e violência de rua.  

Os cristãos ex-muçulmanos enfrentam uma enorme pressão das famílias para voltarem ao islamismo. O 

Estado também torna impossível para eles obter qualquer reconhecimento oficial da conversão.  

A maioria dos incidentes de perseguição ocorre no Alto Egito, que é conhecido por seguir uma linha 

islâmica mais conservadora e radical do que o Norte. A província de Minya é conhecida por ter o maior 

número de ataques contra cristãos. No entanto, os cristãos nas áreas rurais economicamente 

desfavorecidas do Norte enfrentam um grau semelhante de opressão. Grupos extremistas islâmicos, como a 

Irmandade Muçulmana, têm apoio nacional, mas militantes islâmicos violentos só atuam abertamente na 

região nordeste da Península do Sinai.  

No Oriente Médio, o Egito é conhecido por ter taxas altas de assédio sexual e violência contra a mulher. 

As mulheres cristãs geralmente são alvo de casamento arranjado, abuso sexual e conversão forçada, 

principalmente aquelas que vivem em áreas rurais e em desvantagem econômica. Isso se estende a meninas 

cristãs, devido a práticas tradicionais em que casamento precoce faz parte da tradição. 

Mulheres cristãs mais velhas — cujos maridos geralmente trabalham fora — também se tornam alvo. A 

resposta da polícia é muitas vezes apática, com alguns oficiais até mesmo sendo cúmplices na prática. Não é 

novidade que muitas mulheres cristãs vivem com medo e não viajam sozinhas.  

Mulheres ex-muçulmanas também são vulneráveis a prisão domiciliar, abuso físico, divórcio, perda de 

herança, tortura e até mesmo morte.  

Homens cristãos geralmente são vítimas de sequestro. Isso ocorre muitas vezes para assegurar um resgate. 

Tais incidentes geram medo entre a comunidade cristã local. A mídia social também é usada como uma 

ferramenta para acusar falsamente homens cristãos.  

Os desafios enfrentados por homens cristãos no Egito se estendem a dificuldade para encontrar trabalho, 

principalmente na área rural. Em resposta a um homem cristão que começou um negócio para vender 

sobremesas, um muçulmano começou a vender o mesmo produto e disse a outros muçulmanos para não 

comprarem do cristão. Infelizmente, o negócio do cristão foi forçado a fechar.  

Já que os homens são os provedores no Egito, diminuir as possibilidades de emprego coloca uma tensão 

na dinâmica familiar, tornando homens cristãos um alvo para serem atraídos para o islã com a promessa de 

recompensa financeira.  

                                                                                              MISSÕES EM FOCO  

  Fonte: portasabertas.org.br 
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Dia 30 
 

Jó 22-24 

 

Dia 31 
 

Jó 25-27 

 

Dia 01 
 

Jó 28-30 

 

Dia 02 
 

Jó 31-33 

 

Dia 03 
 

Jó 34-36 

 

Dia 04 
 

Jó 37-39 

 

Dia 05 
 

Jó 40-42 

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  

 
 

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! 
 

 
 

Dinamérica News é uma publicação 
semanal da Igreja Evangélica 
Congregacional Dinamérica 

 
Ano 16 — nº 22 

29 de maio de 2022 

Rua José Gonzaga Sobrinho, nº 175 — Dinamérica 

(83) 2148-1365/(83) 98198-8901  

www.dinamerica.org 

facebook.com/dinamerica 

instagram.com/igrejadodinamerica 

twitter.com/IECdinamerica 

youtube.com/igrejacongregacionaldinamerica 

           NA PRESENÇA DE DEUS                                         AGENDA 

 EXPEDIENTE 

 LEITURA RECOMENDADA PARA O MÊS 


