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Com Cristo presente, maravilhas acontecem 
 

A festa estava animada; os convidados se alegravam com os noivos; muitos já estavam 

“altos”. De repente, o vinho acabou. Que vergonha para os organizadores da festa — e que 

aflição devem ter sentido. Não foram capazes de prever a quantidade necessária de um das 

bebidas mais apreciadas naquela região.  

Mas, entre os convidados estava Jesus (João 2.2). Este mandou que os empregados 

colocassem água em algumas vasilhas que lá estavam, e, após, mandou que retirassem um 

pouco do “produto” e levassem ao “responsável pela festa” (João 2.8—NAA). 

“Quando  o responsável pela festa provou a água transformada em vinho — ele não 

sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem —, 

chamou o noivo e lhe disse: — Todos costumam servir primeiro o vinho bom e, quando já 

beberam muito, servem o vinho inferior; você, porém, guardou o melhor vinho até agora!”. 

(João 2.9-10—NAA). 

Tal relato demonstra que Jesus sempre traz bons resultados para aqueles que estão com 

Ele. Mas para que tais resultados ocorram, necessário é que haja a disposição em obedecê-lo. 

Minutos antes de Ele realizar o milagre da transformação da água em vinho, sua mãe o 

havia avisado que a bebida havia acabado (João 2.3) e, mesmo diante da resposta Dele — 

dizendo que ainda não era chegada a Sua hora —, ela disse aos empregados: “Façam tudo o 

que ele disser.” (João 2.5). Eles obedeceram e o milagre ocorreu. 

Na caminhada com Jesus não basta, apenas, “convidá-lo para se fazer presente em 

nossas vidas”. É necessária a disposição de submetermo-nos à Sua vontade; de obedecê-lo.  

Fico a imaginar a cena ocorrida naquela casamento. Até aquele momento as pessoas não 

conheciam Jesus como o Filho de Deus. Não tinham nenhuma razão para obedecê-lo. Além 

disto, elas necessitavam de vinho, e não de água. No entanto, apesar da ordem “estranha” 

emanada Dele, obedeceram-no e encheram os potes com água, dando ocasião para o 

milagre. 

Para nós, cristãos, ao contrário dos partícipes daquela festa de casamento, é muito mais 

fácil nos submetermos à vontade Dele, pois já O conhecemos como o Senhor e Salvados de 

nossas vidas—e sabemos que Ele realiza milagres. Portanto, nenhuma ordem emanada Dele 

deve ser encarada com ceticismo. Se as pessoas presentes àquela festa de casamento foram 

capazes de obedecerem à ordem Dele, por que nós, seus servos, não o somos? 

Jesus não nos alcançou, com o Seu sacrifício na cruz, para que tivéssemos desejos 

realizados, mas, para que fôssemos perdoados dos nossos pecados e ganhássemos a vida 

eterna. Por óbvio, as demais coisas também nos são acrescentadas, mas, apenas, como 

acessórias, e fruto da obediência a Ele, já que o principal Ele já nos deu.  

A conclusão óbvia a que chegamos é de que se vivermos uma vida dedicada, apenas, à 

obediência ao Senhor, despojada de interesses outros, inevitavelmente Ele suprirá as demais 

necessidades, pois quando Ele se faz presente, coisas maravilhosas acontecem — os noivos e 

convidados daquele casamento souberam bem o que isto significa.  

Seja abençoado(a). 
 

Valter Vandilson Custódio de Brito—seu pastor  

 PALAVRA PASTORAL 
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Egito 

Com 76 pontos, o Egito está na 16ª posição 
na Lista Mundial da Perseguição (LMP) 2020, 
mesma pontuação e posição de 2019. Embora 
apenas um grande ataque contra cristãos tenha 
ocorrido no período, o nível de violência contra 
cristãos permanece alto, com ao menos 23 
cristãos mortos e 124 atacados, entre outros 
incidentes relatados. 

Cristãos no Egito explicam que a perseguição 
acontece majoritariamente no nível comunitário. 
Os incidentes variam de mulheres cristãs (sendo 
assediadas enquanto caminham na rua) a uma multidão de muçulmanos irados que forçam 
toda uma comunidade de cristãos a sair, tendo suas casas e pertences confiscados. Esse tipo de 
incidente acontece mais no Alto Egito, onde movimentos salafistas (movimentos ortodoxos, 
internacionalistas e ultraconservadores dentro do islamismo sunita) são ativos nas comunidades 
rurais. O Partido Islâmico Salafista continua a existir e opera ilegalmente. A influência do partido 
é considerável em sociedades rurais onde há uma alta porcentagem de analfabetismo e pobreza. 

(...)  
A Universidade Al-Azhar, umas das mais influentes universidades islâmicas do mundo, tem um 

lugar proeminente dentro da sociedade egípcia e até mesmo da Constituição. O Grã Imã 
Ahmed el-Tayyeb, da Al-Azhar, afirmou claramente que não há lugar no islã para que 
muçulmanos se convertam ao cristianismo. 

A instituição presidencial continua falando positivamente sobre a comunidade cristã no Egito. 
No entanto, a falta de sério reforço da lei e a indisposição das autoridades locais para proteger 
os cristãos os deixam vulneráveis a todos os tipos de ataques, principalmente no Alto Egito. 
Adicionalmente, devido à natureza ditatorial do regime, nem os líderes da igreja nem outros 
cristãos podem falar contra essas práticas. 

Além disso, em claro contraste à maneira como as mesquitas e as organizações islâmicas são 
tratadas, igrejas e ONGs cristãs são restringidas no que diz respeito à construção de novos 
templos ou realização de serviços sociais. Cristãos de todas as linhas têm dificuldades para 
encontrar novos lugares para o culto congregacional. As dificuldades vêm tanto das restrições do 
Estado como da hostilidade da comunidade e violência das multidões. 

Cristãos ex-muçulmanos têm grande dificuldade em viver a fé, pois enfrentam enorme pressão 
da família para retornar ao islamismo. O Estado também torna impossível para eles receberem 
qualquer reconhecimento oficial da conversão. 

(...). 
 O alto nível de analfabetismo, estagnação econômica e pressão demográfica também 

significam que – independentemente da dispensa política no país – a sociedade egípcia continua 
a ser suscetível à influência das versões mais radicais e intolerantes do islã que são 
particularmente atraentes para os jovens e os pobres. 

Apesar do estado de emergência declarado pelo governo para lidar com ataques 
violentos que tiveram cristãos como alvo, é provável que o senso de vulnerabilidade e 
insegurança entre os cristãos persista em um futuro próximo.  

 
Fonte: portal da missão portas abertas — portasabertas.org.br 

MISSÕES EM FOCO  
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Dia 04 1º Crônicas 10-12 

Dia 05 1º Crônicas 13-15 

Dia 06 1º Crônicas 16-18 

Dia 07 1º Crônicas 19-21 

Dia 08 2º Crônicas 22-24 

Dia 09 2º Crônicas 25-27 

Dia 10 2º Crônicas 28-30 

 

FOGE NICK, FOGE!  

Nick Cruz (Betânia, 309 páginas) 
 

A história de Nick Cruz é parecida com a de milhares de jovens e 

adolescentes que vivem nas grandes cidades espalhadas pelo mundo. 

Rejeitado pelos pais, carente de afeto e atenção, ele fez das ruas o seu lar; 

dos amigos, a sua família. E acabou vivendo em um território sem lei, onde os 

fortes subjugam os fracos; onde não há espaço para os valores éticos e 

morais. Onde tudo é conseguido na base da violência... Ainda que seja preciso 

matar. 

(...) 

É um livro recomendado para todos. E é leitura indispensável para os jovens, 

para os pais e também para os que desejam ajudar a minimizar o problema 

da delinquência e da criminalidade em nossas cidades. 

Resenha extraída da contracapa do livro  

 

Dia 03 (domingo) - 18h 

Culto de Celebração — online. 

Dia 06 (quarta) - 19h30min 

Culto de oração e estudo bíblico — online. 

 

Obs.: enquanto permanecer o isolamento 

social decretado pelo Governo Municipal, a 

realização de cultos presenciais estará 

suspensa. 
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