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A gratidão dos eleitos 

 

No último pleito eleitoral, ocorrido no mês de outubro do ano andante, muitos eleitos para os 

cargos de governador, senador e deputados (federais e estaduais) fizeram questão de postaram em suas 

páginas, nas redes sociais, agradecimentos a Deus pela vitória conquistada nas urnas. 

 

É louvável a atitude de tais eleitos, já que, sem a permissão de Deus, eles não teriam 

alcançado o objetivo da eleição.  

 

No entanto, algo me deixou, como de fato me deixa, intrigado com a atitude dos que 

alcançam um objetivo e fazem questão de agradecer publicamente a Deus: não os vejo agradecer, com a 

mesma ênfase, o fato de Jesus ter conquistado ido à cruz para trazer salvação para os que Nele crerem. 

Em momento algum visualizo, nos posts das redes sociais, frases como: “obrigado, meu Deus, pela 

salvação”, ou, “salvo, de fato e de direito!”, ou ainda, “obrigado pela cruz!”. 

 

O que vejo são frases do tipo: “Olha a bênção que Deus me deu” – referindo-se a um bem 

material conquistado – ou, “Obrigado, Deus, por mais esta conquista” etc., sempre fazendo referência a 

conquistas materiais. E isto não ocorre apenas com políticos, mas com muitas pessoas cristãs, 

independentemente do tipo de conquista que elas alcançam. 

 

Não estou condenando que as pessoas sejam gratas a Deus por suas conquistas. Não! Aliás, 

entendo que isto é bíblico, pois a Palavra de Deus ensina que não devemos atribuir a nós mesmos, a 

autoria das conquistas, mas ao Senhor (Deuteronômio 8.17-18). No entanto, estranho o fato de as pessoas 

serem gratas, somente (pelo menos é o que aparentam), pelas conquistas materiais. Isto dá uma noção 

clara de como o Evangelho deixou de ser uma boa notícia espiritual, para ser um bom investimento.      

 

Na verdade, devemos agradecer a Deus com atitude que quem deseja tomar “o cálice da 

salvação” e pagar os “votos na presença de todos”, como diz o salmista, após perguntar: “Que darei eu ao 

Senhor por todos os benefícios que me tem feito?” (Salmo 116.12-14).  

 

Que não cometamos o erro de atribuímos ao Senhor, apenas, as conquistas materiais, pois 

Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna, e não, apenas bens materiais. Ele até nos abençoa 

materialmente também (aliás, a Bíblia afirma que o homem que não se assenta na roda dos 

escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem prazer em meditar na Lei do Senhor, 

será como a árvore plantada junto aos ribeiros, cuja a folhagem não cai e dá fruto no seu tempo; pois 

tudo quanto faz, prospera (Salmo 1º). No entanto, referida prosperidade é algo totalmente secundário e 

não deve ser a prioridade do cristão, pois a Bíblia ensina que devemos buscar, primeiro, o Reino de Deus.  

 

Seja abençoado. 

 

 

Valter Vandilson Custódio de Brito — seu pastor. 

 PALAVRA PASTORAL 
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Brunei 

 

O sultão é visto como protetor e defensor da fé 

muçulmana e deixar o islamismo é ilegal. 

Cristãos ex-muçulmanos podem ser punidos de 

acordo com a lei, e famílias e comunidades 

exercem grande pressão para “trazê-los de volta” 

à fé original. Entretanto, cristãos não tendem a 

enfrentar violência direta.  

 

Comunidades cristãs não tradicionais não 

podem ser registradas como igrejas, mas precisam ser registradas como empresas, organizações ou centros 

familiares. Assim, elas são tratadas como entidades empresariais seculares e são obrigadas a submeter 

anualmente seus relatórios financeiros e operacionais ao governo. A sharia (conjunto de leis islâmicas) 

continua sendo introduzida no país e implementada de maneira mais ampla.   

 

A implementação da sharia (conjunto de leis islâmicas) aumentou a insegurança e o medo entre a 

população cristã em Brunei e a pressão sentida por cristãos na vida pública e privada.   

 

Os cristãos ex-muçulmanos são os mais vulneráveis à perseguição.   

 

As leis islâmicas estão sendo implementadas de forma muito rígida em Brunei. Com isso, as mulheres são 

forçadas a usar o hijab (véu islâmico) e punidas pelas autoridades religiosas quando se recusam a usá-

lo. Enquanto famílias cristãs tradicionais são geralmente isentas disso (exceto em posições no governo), é 

muito mais difícil para mulheres que se converteram do islamismo. 

 

Mulheres e meninas são geralmente repudiadas pela família quando a conversão se torna 

conhecida; elas podem ser forçadas a frequentar programas de reabilitação espiritual 

islâmica ou até mesmo forçadas a se casar com um homem muçulmano. Mães que se convertem ao 

cristianismo podem ter os filhos tirados delas com objetivo de garantir que sejam criados como muçulmanos.  

 

Homens e meninos geralmente são renegados pela família quando se convertem e forçados a deixar a 

casa da família. Eles também enfrentam agressões, humilhação e tratamento mais severo quando 

perseguidos por autoridades religiosas. Estudantes também podem experimentar discriminação e abuso 

verbal em ambientes educacionais.   

  

 

  

  

 

 

                                                                                              MISSÕES EM FOCO  

  Fonte: portasabertas.org.br 
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Dia 05 
 

Gálatas 4-6 

 

Dia 06 
 

Efésios 1-3 

 

Dia 07 
 

Efésios 4-6 

 

Dia 08 
 

Filipenses 1-4 

 

Dia 09 
 

Colossenses 1-4 

 

Dia 10 
 

1ª Tessalonicenses 1-5 

 

Dia 11 
 

1ª Tessalonicenses 1-3 

 

JESUS COPY de Douglas Gonçalves (Mundo Cristão, 160 páginas) 

 

“JesusCopy tem como objetivo chamar todo aquele que se diz cristão ao compromisso 

real e revolucionário de ser como Cristo em tudo o que pensa, diz, faz e deixa de 

fazer. Porque, afinal, o que faz de alguém um cristão é o fato de ele ser uma cópia 

de Jesus. Este livro é para os inconformados. Caso você esteja totalmente feliz com a 

situação da igreja e com sua vida espiritual, é possível que aquilo que lerá nas 

páginas a seguir não lhe cause nenhum impacto. Entretanto, se você está, como eu, 

desgostoso com a situação espiritual dos evangélicos, se o seu coração arde pela 

necessidade de um avivamento, de um movimento de santidade que transforme a 

Igreja e afete a sociedade como um todo... este livro é para você.”.  

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 45  

04 de dezembro 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 


