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Estourando a bolha 

 

Muitas vezes Deus usa uma espécie de agulha para estourar a nossa bolha 

quando ela começa a se inflar. Sim, porque em muitos casos nos sentimos muito 

seguros, ou, mais sábios do que realmente somos; em outros casos, achamos que 

somos melhores do que somos, ou, quem sabe até, melhores do que os outros. Ou 

seja, inflamos o nosso ego de tal forma que, à semelhança de uma bolha, ele precisa 

ser estourado.  
 

Assim, em determinados momentos, Deus permite que pessoas se aproximem de 

nós e nos coloquem no nosso devido lugar. Isto pode ocorrer de várias formas, mas, 

sempre, com um objetivo: nos humilhar. E quando falo em “humilhação”, não estou 

querendo dizer que Deus quer nos rebaixar à nada, ou que quer que sejamos  

considerados como escória. O que quero dizer é que o objetivo de Deus, em permitir 

que “agulhas” furem nossa bolha é o de nos tornar humildes. Nos fazer refletir no 

fato de que vivemos para servir e não para ser servidos.  
 

Gosto de um lema adotado por uma igreja no Estado de São Paulo, na qual os 

líderes são meus amigos: “só serve quem serve; quem não serve, não serve!”. Essa é a 

realidade dos que entendem o porquê de Deus os ter criado: servir!  
 

É claro que nem sempre as “pessoas-agulhas” agem com esse objetivo. O que 

elas querem, muitas vezes, é nos reduzir à condição de “nada”. Em muitos casos, 

inclusive, elas têm prazer nisso. No entanto, precisamos estar atentos aos objetivos 

de Deus, e não, ao das “agulhas”. Mesmo sem saber — ou sem querer — elas são 

instrumentos nas mãos de Deus para nos fazer mais humanos, menos egoístas e 

mais cristãos. 
 

A Bíblia ensina que é necessário que o Senhor Jesus cresça e que nós 

diminuamos (João 3.30). Isto, no entanto, é impossível sem que deixemos de lado o 

orgulho, e a prepotência. É dizer: sem permitirmos que o Senhor estoure a nossa 

bolha. 
 

Portanto, deixemo-nos estourar pelo Senhor. Não permitamos que o orgulho infle 

o nosso ego ao ponto de não podermos ouvir ao Senhor, assim como de não servi-lo.  
 

Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele envie mais agulhas para nos 

estourar. 
 

Seja abençoado(a). 

  Valter Vandilson Custódio de Brito — seu pastor 

 PALAVRA PASTORAL 



                               Domingo, 21 de fevereiro de 2021 – Dinamérica News    3  

Eritreia 
 

Cristãos de denominações não 

tradicionais enfrentam perseguição 

mais dura na Eritreia, tanto do 

governo como da Igreja Ortodoxa 

Eritreia, que é a única denominação 

cristã reconhecida pelo governo e 

rigidamente controlada pelas 

autoridades.   

As forças de segurança do governo 

monitoram ligações, examinam 

atividades e conduzem incontáveis 

ataques que visam cristãos, apreendem materiais cristãos e danificam igrejas 

domésticas. Os cristãos podem ser presos e encarcerados sem julgamento. Muitos 

cristãos são mantidos em prisões desumanas por causa da fé, e os familiares ficam sem 

saber onde estão ou se ainda estão vivos. Em junho de 2020, a ONU informou que 

não houve progresso significativo no que diz respeito às violações dos direitos humanos 

na Eritreia.  

Cristãos que não são da Igreja Ortodoxa e ex-muçulmanos enfrentam extrema 

oposição da família, comunidade e do Estado; muitas vezes serviços sociais essenciais e 

outros recursos são negados aos seguidores de Jesus.   

(...) 

Ao contrário de muitos países, as mulheres na Eritreia estão sujeitas ao serviço militar 

obrigatório. Mulheres cristãs recrutadas são particularmente vulneráveis à violência de 

gênero, enquanto mulheres cristãs detidas ou presas enfrentam agressões de guardas 

prisionais.  

Nas áreas rurais do país, o rapto e o casamento forçado ainda prevalecem. Se um 

muçulmano sequestra uma mulher cristã, ela será convertida à força. Além disso, não 

há legislação que trate especificamente da violência doméstica, então as mulheres 

convertidas muitas vezes enfrentam abusos físicos, prisão domiciliar, ameaça de serem 

denunciadas ao governo, perda da guarda dos filhos e divórcio forçado.  

(...) 

Como a maioria das posições de liderança nas igrejas não registradas são ocupadas 

por homens, qualquer prisão deles causa um vazio de liderança. Quando isso acontece, 

a prisão causa problemas econômicos para a família, como uma infância instável 

para os filhos e um medo constante, já que os homens são considerados os provedores 

e protetores do lar.     

 
.  

MISSÕES EM FOCO  

  Fonte: portasabertas.org.br 
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Dia 22 Deuteronômio 4-6 

Dia 23 Deuteronômio 7-9 

Dia 24 Deuteronômio 10-12 

Dia 25 Deuteronômio 13-15 

Dia 26 Deuteronômio 16-18 

Dia 27 Deuteronômio 19-21 

Dia 28 Deuteronômio 22-23 

 
CARTAS DE UM DIABO A SEU APRENDIZ — C. S. Lewis  (Thomas 

Nelson, 206 páginas).  
 

Irônica, astuta, irreverente. Assim pode ser descrita está obra-prima de C. 

S. Lewis, dedicado ao seu amigo J. R. R. Tolkien. Um clássico da literatura 

cristã, este retrato satírico da vida humana, feito pelo ponto de vista do 

diabo, tem divertido milhões de leitores desde sua primeira publicação, na 

década de 1940 .... 

Cartas de um diabo a seu aprendiz do autor C. S. Lewis é a 

correspondência ao mesmo tempo cômica, séria e original entre um diabo 

e seu sobrinho aprendiz. Revelando uma personalidade mais espirituosa. Lewis apresenta nesta 

obra a mais envolvente narrativa já escrita sobre tentações- e a superação delas. 

Resenha extraída da contracapa do livro  

 
 

Domingo - 10h e 18h 

Celebrações 
 

Quarta - 19h30min 

Oração e Estudo Bíblico 
 

Sábado - 19h30min 

Jovens e adolescentes 
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