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Vencendo obstáculos 
 

Um diálogo havido entre os homens que receberam a missão de espiar a terra 

prometida à nação israelita e os líderes daquela nação (Números 13.25 - 14.9) 

revela a tendência que há em muitas pessoas ao se depararem com obstáculos no 

caminho dos seus projetos. 

Moisés havia enviado uma comissão até Canaã a fim de verificar a terra. Após a 

inspeção in loco, eles voltaram relatando que a terra era boa, mas... 

Esse “mas” revela que, apesar de terem visto coisas boas, eles se deixaram 

impressionar pelos obstáculos que teriam que enfrentar, como, gigantes, cidades 

fortificadas etc.. Por isto, o povo,  influenciado pelo relato dos espias, entendeu que 

deveria retornar ao Egito, pois lá, apesar da escravidão, a nação não precisaria 

enfrentar os inúmeros desafios que teria pela frente. A vontade de desistir era 

tamanha que todos esqueceram do difícil deserto árido – que já havia sido vencido 

– e que precisaria ser atravessado outra vez. Esqueceu, ainda, da opressão sofrida 

quando vivia no Egito — e que, provavelmente,, ocorreria outra vez.  

Tal reação não foi diferente do que ocorre nos dias presentes. Muitos estão 

planejando suas carreiras profissionais, empreendimentos etc.. Alguns têm projetos 

de voltarem aos estudos ou a outras atividades que foram abandonadas ao longo 

da vida. Entretanto, quando observam que, para atingir tais objetivos precisam 

enfrentar obstáculos, escolhem desistir. E mais: preferem o retorno, sem se darem 

conta de que este é pior que o enfrentamento dos desafios. 

Felizmente, entre os homens da comissão formada por Moisés havia dois que não 

olharam para os obstáculos, e sim, para as coisas boas que os esperavam, e, 

sobretudo, olharam para o Deus que os estava guiando rumo à vitória. Essa é a 

atitude que deve prevalecer na vida de um cristão. Não se deve olhar para as 

dificuldades, mas, para o que está após elas.  

Infelizmente os que têm tido a visão correta fazem parte da minoria, assim, como 

ocorreu no episódio narrado no livro dos Números. Entretanto, foi essa minoria que 

fez a diferença para Israel e é ela que tem feito a diferença ao longo dos anos. Os 

que veem os obstáculos como incentivo para a caminhada à frente, e confiam no 

Deus de Israel, alcançam seus objetivos. O mesmo não ocorre com aqueles que 

olham para os obstáculos.  

É hora de mudar esse quadro! É hora de firmarmo-nos naquilo que Deus 

prometeu e naquilo que Ele pode fazer, cientes de que os obstáculos existem para 

que as nossas vidas sinalizem a existência Dele.      

Seja abençoado(a).   

 

Valter Vandilson Custódio de Brito — seu pastor 

 

 PALAVRA PASTORAL 
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Coreia do Norte 

 

Como é a perseguição aos cristãos na Coreia 

do Norte?  

Ser descoberto como um cristão é uma 

sentença de morte na Coreia do Norte. Se 

um cristão não foro morto instantaneamente, 

será levado para um campo de trabalho 

forçado como um criminoso político. Essas 

prisões têm condições terríveis, e são poucos os que saem de lá vivos. Qualquer um da 

família receberá a mesma punição. Fontes relatam que Kim Jong-un, líder do país, 

expandiu o sistema de segurança dos campos de prisão, onde estima-se que 50 a 70 

mil cristãos estão presos atualmente.  

(...) 

Desde 2002, a Coreia do Norte é classificada como o país onde os cristãos enfrentam 

a perseguição mais extrema. Os cristãos norte-coreanos continuam a enfrentar 

perseguição extrema em todas as áreas da vida pública e privada.  

Embora as autoridades norte-coreanas afirmem que a COVID-19 teve pouco impacto 

no país, os norte-coreanos a chamam de “doença fantasma” porque as pessoas já estão 

tão desnutridas que morrem muito rapidamente de COVID-19. ...  

(...) 

Os tipos de perseguição aos cristãos na Coreia do Norte são: opressão comunista 

e pós-comunista e paranoia ditatorial.  

(...) 

As fontes de perseguição aos cristãos na Coreia do Norte são: oficiais 

do governo, partidos políticos, parentes, cidadãos e quadrilhas.  

(...) 

Qualquer cristão em qualquer lugar da Coreia do Norte é extremamente vulnerável à 

perseguição. O controle das autoridades no país vai além das fronteiras. Agentes 

secretos na China têm a tarefa de encontrar e sequestrar cristãos norte-coreanos que 

fugiram do país.   

(...) 

A Portas Abertas estima que até 30% dos cristãos presos em campos de trabalho 

forçado pela fé são mulheres. Violência sexual e estupro são comuns no interrogatório 

e na vida na prisão e, mesmo fora da prisão, o abuso sexual é normalizado.  

(...) 

  

 
 

MISSÕES EM FOCO  

  Fonte: portasabertas.org.br 
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Dia 18 Êxodo 1-4 

Dia 19 Êxodo 5-7 

Dia 20 Êxodo 8-10 

Dia 21 Êxodo 11-13 

Dia 22 Êxodo 14-16 

Dia 23 Êxodo 17-19 

Dia 24 Êxodo 20-22 

 
FOGO SANTO — Nick Cruz  (Betânia, 246 páginas).  
 

O pai confiou o seu Espírito a cada um de seus seguidores. Mas, junto 

com esse presente, ele confere uma grande responsabilidade: levar ao 

mundo, pelo poder do Espírito, sua mensagem de amor e perdão. 

O personagem principal do livro Foge, Nicky, Foge! (...) é o autor desta 

obra. Ao longo de suas páginas, ele formula uma pergunta crucial: O 

que aconteceria se cada cristão possuísse um ardente desejo de mudar 

este mundo e permitisse que o Espírito Santo liberasse seu poder para 

que isso acontecesse? 

Nicky Cruz, que já fez parte de uma violenta gangue de nova Iorque 

décadas atrás, abre seu coração e compartilha suas experiências. Dos 

tempos em que vivia escravizado pelas drogas até os dias atuais, ele conta como teve sua vida 

transformada pela operação do Espírito Santo...  Resenha extraída da contracapa do livro  

 
 

Domingos - 10h e 18h 

Celebrações 
 

Quartas - 19h30min 

Oração e Estudo Bíblico 
 

Sábados - 19h30min 

Jovens e adolescentes — online. 
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