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O que motiva a sua vida? 

 

As pessoas vivem procurando um motivo para viver! Acham que a vida só tem sentido se existir algo 

que traga motivação para ela — o que é verdade! Por esta razão, algumas não cessam de tentar 

angariar bens materiais; outras, de estudar; muitas outras se cercam de um ativismo desenfreado, 

esquecendo-se, inclusive, de deixar tempo para a família, para os amigos, para elas mesmas e, 

sobretudo, para Deus. E assim, a vida segue... 

 

Entretanto, pelo fato de viverem motivadas por coisas do tipo das acima citadas, chega uma época 

em que, frustradas por não atingirem os seus alvos, passam a atribuir à vida adjetivos que não 

traduzem a verdade. dizem, por exemplo, que a vida é “chata”; que é “ruim”; que se trata de “um jogo”, 

ou que não “tem sentido”.  

 

Com isto, deixam de ter esperanças; algumas são acometidas de depressão; se desesperam... Enfim, 

deixam de ter prazer na vida.  

 

Creio que a causa de tudo isto está nas prioridades estabelecidas. Se um indivíduo estabelece como 

prioridade a conquista de bens materiais, por exemplo, mais cedo ou mais tarde a vida perderá o 

sentido, pois se ele conseguir logo os seus objetivos, não terá mais motivação para continuar vivendo. 

Se não conseguir, ficará frustrado pelos fracassos.  

 

Jesus, ao tratar sobre assunto similar, ensinou que a prioridade, na vida de qualquer pessoa, deve ser 

o Reino de Deus  (Evangelho de Mateus – 6.31-33). Isto porque, quando se busca o reino de Deus, se 

descobre as regras que regem esse reino, e tais regras, consequentemente, levam aos objetivos do reino. 

  

Quando se passa a viver no território de Deus, a vida se torna pacífica. Não há mais desespero; não 

há incertezas. O profeta Isaías, por exemplo, sentenciou: “Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz 

aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti” (26.3). 

 

Os que confiam em Deus têm paz! Sabem que as suas vidas são comandadas por Deus! Não temem 

o amanhã, pois têm a consciência de que há um propósito para as suas vidas, e o que importa é que 

esse propósito seja alcançado, pois a Bíblia preconiza que “Há muitos planos no coração do ser 

humano, mas o propósito do Senhor permanecerá” (Provérbios 19.21). 

 

A nossa motivação, portanto, deve ser o desejo de servir a Deus; buscar o Seu reino, em primeiro 

lugar e procurar entender os propósitos Dele. As demais coisas são acessórias e virão com o tempo, 

segundo a vontade do Pai para a vida de cada um. 

 

Seja abençoado. 

 

Valter Vandilson Custódio de Brito — seu pastor. 

 PALAVRA PASTORAL 



                               Domingo, 25 de julho de 2021 – Dinamérica News    3  

 

Mali 
 

Quando grupos extremistas islâmicos assumiram 

o controle da parte norte do país em 2012, igrejas 

foram incendiadas e cristãos foram forçados a fugir. 

O deslocamento que aconteceu ainda afeta os 

cristãos que perderam as casas e cujas igrejas foram 

destruídas. Embora alguns cristãos e congregações 

tenham retornado ao Norte sob proteção policial, eles 

ainda vivem sob a ameaça de ataque de militantes 

islâmicos.   

Atividades evangélicas no Norte são especialmente arriscadas e podem levar a ataques de extremistas 

islâmicos. Missionários cristãos que operam no Mali também vivem sob a constante ameaça de sequestro e 

alguns foram de fato sequestrados por jihadistas. Se a conversão do islamismo ao cristianismo for 

descoberta, os cristãos correm o risco de violência (especialmente no Norte) e pressão dos familiares.   

Mesmo no Sul do país, onde os cristãos gozam de mais liberdade religiosa, as ameaças de grupos 

extremistas islâmicos aumentaram. Além disso, o golpe no final do verão de 2020 deu continuidade 

à agitação política no Mali, deixando a porta aberta para que elementos extremistas se enraizassem em 

lugares sem uma liderança forte.   

Os extremistas também usaram a incerteza da pandemia da COVID-19 para afirmar mais controle em 

algumas partes do Mali, um dos países mais pobres da África. Como esses grupos geralmente visam 

particularmente os cristãos, essa é uma tendência preocupante para os cristãos, embora ainda 

não esteja claro o que a liderança provisória do país significará para a liberdade religiosa.    

Os cristãos com maior risco no Mali são aqueles que vivem em áreas do Norte, amplamente 

controladas por grupos extremistas islâmicos. Todos os cristãos estão em risco nessas áreas, mas os cristãos 

ex-muçulmanos, particularmente, são o alvo. Além disso, esses cristãos podem enfrentar mais pressão da 

comunidade e família, que veem a conversão como traição e a fé em Jesus como algo que trará vergonha 

para a família ou sociedade ao redor.    

No Mali, muitas mulheres ex-muçulmanas são especialmente vulneráveis ao abuso sexual, divórcio 

forçado e, quase sistematicamente, casamento forçado. Isso é particularmente comum no Norte do Mali. 

Embora existam leis nacionais para proteger mulheres e meninas em geral, as práticas tradicionais e 

culturais, bem como as normas de gênero, tornam as mulheres mais vulneráveis a esse tipo de abuso. 

Sequestrar meninas cristãs e forçá-las a se casar com muçulmanos é uma tática comum usada por 

extremistas islâmicos para espalhar o islã. 

Homens e meninos cristãos no Mali estão particularmente sujeitos a ataques físicos violentos por causa 

da fé. A pobreza generalizada em um dos países mais pobres da África pode tornar muitos, particularmente 

homens e meninos, vulneráveis a manobras de recrutamento de grupos extremistas islâmicos. Aqueles que 

vivem em áreas rurais e remotas são especialmente suscetíveis ao recrutamento forçado por grupos 

violentos.  

 

   

                                                                                              MISSÕES EM FOCO  

  Fonte: portasabertas.org.br 
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Dia 26 
 

Isaías 7-9 

 

Dia 27 
 

Isaías 10-12 

 

Dia 28 
 

Isaías 13-15 

 

Dia 29 
 

Isaías 16-18 

 

Dia 30 
 

Isaías 19-21 

 

Dia 31 
 

Isaías 22-24 

 

Dia 01 
 

Isaías 25-27 

O Deus esquecido de Francis Chan (Mundo Cristão; 144 páginas).  

A irrelevância da Igreja em muitos lugares e a apatia de seus membros pode ser creditada, 

em boa medida, ao desprezo pela ação do Espírito Santo. Igrejas que se renderam ao mero 

ativismo e à espetacularização do culto, no fundo, não passam de mero agrupamento de 

pessoas cuja aparência esfuziante oculta a ausência de Alguém que não está sendo 

convidado para a festa. Não é por falta de livros que o povo de Deus ignora o Espírito 

Santo. Muito já se escreveu e se falou sobre a terceira pessoa da Trindade. Contudo, a visão 

estereotipada e falsa do Espírito (propriedade exclusiva dos carismáticos, ou ilustre 

desconhecido dos conservadores) persiste entre um grande número de cristãos. Mas a 

questão não para por aí. O puro desinteresse pelo compromisso com Deus e o próximo tem 

alimentado a negligência para com o Espírito. 

Francis Chan revela o exato senso de urgência da questão. Se a Igreja quiser transformar o mundo, precisa 

antes transformar-se numa comunidade que vive sob a força renovadora do Espírito Santo. 

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 15 — nº 30 
25 de julho de 2021 

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 


