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Quem reina nas nossas vidas? 

 

O primeiro livro de Samuel relata o momento em que o povo de Deus pediu um rei para governá-lo. 

Chama a atenção a motivação daquele pedido: “queremos que nos arranje um rei como acontece em 

outros países” (8.5 - NTLH). É verdade que eles disseram, também, que os filhos de Samuel — que eram 

juízes — não seguiam os passos do pai (e isto também serviu de motivação para o pedido de um rei), mas, 

ao dizerem que queriam ser iguais às demais nações, revelaram que, de fato, rejeitavam ao Senhor. 

Eles poderiam ter pedido a Deus que lhes enviasse um outro juiz com a mesma piedade de Samuel, ou, 

poderiam ter pedido ao próprio Samuel que providenciasse um sucessor que seguisse os seus passos. Mas 

não! Eles rejeitaram o Senhor. 

Tanto, que o Senhor respondeu à oração de Samuel dizendo: “... eles rejeitaram a mim como Rei” (8.7 – 

NTLH). Ou seja, o povo não queria se submeter à vontade de Deus, mas, a exemplo das demais nações 

pagãs, queria viver uma vida à revelia Dele. 

Não existe maior incongruência: pertencer a Deus e recusar ser governado por Ele.  

Se não tivermos cuidado extremo, nos assemelharemos ao povo israelita da época de Samuel. Por 

termos uma natureza pecaminosa, voltada, única e exclusivamente, para os nossos interesses, corremos o 

risco de proceder da mesma forma. Mesmo sendo cristãos, temos a tendência de imitar as atitudes 

daqueles que não servem a Deus. 

Crianças, em tenra idade gostam de imitar pessoas famosas, que, por vezes, se tornam ídolos desses 

pequenos. Jovens, adultos e idosos, em muitos casos, adotam estilos de celebridades. Igrejas copiam ideias 

que estão dando certo em outros segmentos sociais etc.. Tudo isto, sem que se atente para a vontade de 

Deus — se Ele aprova, ou não, o que se está pretendendo fazer. Em suma, a atitude dos israelitas se 

repete. 

O pior, é que essa natureza pecaminosa nos cega e não nos deixa perceber o quão prejudicial é o 

distanciamento de Deus. No caso dos israelitas, Samuel, orientado pelo Eterno, após explicar, 

detalhadamente, quais seriam as consequências de um reinado humano, disse ao povo qual seria o 

resultado do abandono ao Senhor: “Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do 

rei que escolheram, porém o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas” (8.18 — NTLH). O povo, no entanto, 

respondeu dizendo:  “... Não adianta. Nós queremos um rei” (8.19 — NTLH). 

O desejo de satisfazer a natureza humana é tão forte que não nos permite sopesar os efeitos danosos 

que dele podem advir. E o pior desses efeitos é a separação total do Senhor, ao ponto de Ele não mais 

nos atender. 

No entanto, isto pode ser evitado. Para tanto, devemos buscar seguir os desígnios do Senhor e não 

flertar com os atos “das outras nações”. Isto só ocorrerá se Deus for o verdadeiro Rei de nossas vidas.  

Portanto, não os deixemos impressionar pelas práticas impiedosas do mundo (Romanos 12.2) — ainda 

que não estejamos concordando com as práticas daqueles que nos cercam (como ocorria com os filhos de 

Samuel). 

Devemos confiar que, com o Senhor reinando, todas as dificuldades serão vencidas e a vontade Dele se 

cumprirá no tempo certo. 

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 

ocorrem com mais frequência no Alto Egito, parte sul 

do país, onde os movimentos salafistas exercem uma 

forte influência nas comunidades rurais devido aos 

altos níveis de analfabetismo e pobreza. Os incidentes 

podem variar desde mulheres cristãs sendo assediadas 

enquanto caminham na rua até comunidades cristãs 

expulsas de casa por multidões extremistas.  
 

A Universidade Al-Azhar, uma das universidades islâmicas mais influentes do mundo, tem um lugar de 

destaque na sociedade egípcia e até mesmo na Constituição. O grande imã Ahmed el-Tayyeb da 

universidade afirmou claramente que não há lugar no islã para que os muçulmanos se convertam ao 

cristianismo.  
 

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, especialmente no Alto Egito.  
 

Além disso, em contraste com a forma como as mesquitas e organizações islâmicas são tratadas, as 

igrejas e organizações não governamentais cristãs têm sua capacidade de construir novas igrejas ou 

administrar serviços sociais restrita. Cristãos de todas as origens enfrentam dificuldades em encontrar novos 

lugares para o culto comunitário. As dificuldades vêm tanto das restrições do Estado quanto da hostilidade 

comunitária e da violência das multidões.  
 

Os cristãos de origem muçulmana muitas vezes têm grande dificuldade em viver de acordo com a fé, pois 

enfrentam uma enorme pressão da família para retornar ao islã. O Estado também torna impossível para 

eles obter qualquer reconhecimento oficial da conversão.  
 

As mulheres cristãs no Egito são particularmente vulneráveis ao assédio sexual e à violência. Embora o 

assédio, o casamento forçado ou o casamento por sequestro, e a agressão sexual sejam práticas comuns que 

afetam todas as mulheres no Egito em vários graus, há relatos de que as mulheres cristãs são 

particularmente alvo de casamento por sequestro, principalmente nas áreas rurais, aldeias e cidades do Sul.  
 

As mulheres que decidem deixar o islã para se tornarem cristãs enfrentam vários desafios. Elas podem se 

deparar com leis de blasfêmia, status reduzido na sociedade e adesão forçada aos costumes tradicionais. 

Elas também podem enfrentar o divórcio do marido muçulmano, deixando-as sem qualquer apoio financeiro. 

A guarda dos filhos pode ser retirada delas, bem como os direitos de herança.  
 

Alguns homens cristãos não têm permissão para participar do governo ou mesmo de times de futebol 

devido aos seus nomes cristãos. As dificuldades financeiras das famílias podem ser usadas contra os meninos 

cristãos como uma armadilha: alguns muçulmanos oferecem ajuda financeira a jovens cristãos, mas 

quando não conseguem pagar, os muçulmanos dizem que a dívida só será anulada se eles se converterem 

ao islamismo.  

                                                                                              MISSÕES EM FOCO  

  Fonte: portasabertas.org.br 
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Dia 03 
 

2º Crônicas 7-9 

 

Dia 04 
 

2º Crônicas 10-12 

 

Dia 05 
 

2º Crônicas 13-15 

 

Dia 06 
 

2º Crônicas 16-18 

 

Dia 07 
 

2º Crônicas 19-21 

 

Dia 08 
 

2º Crônicas 22-24 

 

Dia 09 
 

2º Crônicas 25-27 

 

Cuidando do meu jardim (Valter Vandilson, Visão Cristã, 91 páginas)  
 

Em uma época quando surgem cada vez mais inimigos a instituição familiar, do 

relacionamento conjugal de marido e mulher, “Cuidando do meu jardim” vem a ser 

um aliado da família, da sua e daquelas que vêm buscar o seu aconselhamento. 

 

Em “Cuidando do meu jardim”, o Rev. Valter Vandilson os oferece as ferramentas de 

jardinagem, as tesouras de podar, a mangueira, o regador, as luvas, a pá e o 

carrinho de mão, um kit completo de ferramentas para você cuidar do jardim mais 

importante desse mundo: a sua família.  

Resenha extraída da contracapa do livro  

 
 

Domingos - 10h e 18h 

Celebrações 

 

Quartas - 19h30min 

Oração e Estudo Bíblico 

 

Sábados - 17h 

Reunião do Somente elas 

 

Sábados - 19h 

Culto Up! 
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