
n° 



2    Domingo, 06 de dezembro de 2020 – Dinamérica News 

Deus é nosso refúgio! 
 

Algo interessante de ser vista (ou ouvida) é a comunicação entre os pilotos de 

aeronaves e os controladores de voos, em terra — que monitoram o tráfego aéreo. 

Aqueles solicitam autorizações para voarem em determinadas alturas; para 

pouso; decolagem e outros procedimentos necessários para o bom desempenho de 

suas funções, sempre confiando que serão orientados da melhor maneira possível.  

Um erro pode ser fatal! Por isto, a necessidade de os pilotos confiarem, 

plenamente, no pessoal que está em terra. Esse sincronismo tem permitido que 

milhões de pessoas se desloquem pelos ares e cheguem, sem qualquer sobressalto, 

aos seus destinos. 

O nosso relacionamento com Deus é parecido. Ele monitora as nossas vidas 24 

horas por dia e nos orienta como e onde devemos agir. A diferença é que nós, sem 

sempre o consultamos sobre a possibilidade de mudanças de rumos ou outras ações 

quaisquer. E quando O consultamos, em muitos casos, não O ouvimos. Por tal razão 

os “acidentes” acontecem. 

É interessante como podemos voar pelos céus desse mundo, a bordo de um 

avião, confiantes de que os controladores (que são humanos, e portanto, falhos) irão 

orientar o piloto do avião corretamente.  No entanto, não demonstramos ter a 

mesma confiança em Deus, no comando de nossas vidas. 

Ou seja, temos a tendência de confiar mais nos homens do que em Deus. 

Por que os pilotos de aviões confiam nos controladores? Porque eles — os pilotos 

— sabem que os controladores têm treinamento que lhes permitem desempenhar 

suas funções com eficiência. Eles — os pilotos — conhecem a capacidade dos 

controladores. 

Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus deve ser pautado na 

confiança de quem O conhece e sabe do que Ele é capaz de fazer. Por isto, a 

necessidade de O conhecermos. 

O salmo 136 é um exemplo da confiança que se pode obter em Deus quando se 

sabe do que Ele é capaz de fazer. O salmista manda que demos graças ao Senhor 

e elenca uma série de razões para isto, todas elas calcadas no que Deus é e no que 

Ele pode fazer. 

A exemplo dos pilotos de aviões — que confiam nos controladores em terra, e,  

por isto, alçam voos muito altos —, devemos  confiar no Senhor e nos lançarmos em 

Seus braços, sabedores de que Ele “é nosso refúgio e fortaleza (...) e ainda que a 

terra trema e os montes afundem no coração do mar (...), Deus nela está! Não será 

abalada!” (Salmo 46.1, 3 e 5). 

Seja abençoado(a).   
 

Valter Vandilson Custódio de Brito — seu pastor 

 

 PALAVRA PASTORAL 
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Emirados Árabes Unidos 
 

Com 60 pontos, os Emirados Árabes 

Unidos se classificaram na 47ª posição na 

Lista Mundial da Perseguição 2020. 

Apesar de ter 2 pontos a mais, desceu 

dois lugares na classificação. A média de 

pressão aos cristãos está muito alta (11,8), 

um aumento dos 11,3 do ano anterior. A 

principal razão para esse aumento é o 

alto nível de pressão aos convertidos. O baixo nível de violência é típico para um país 

do Golfo. O governo não tem que agir contra os cristãos, já que a pressão da 

sociedade é muito alta e os cristãos são moderados. 

Cristãos expatriados são livres para adorar em privado, mas o governo não lhes 

permite adorar, pregar ou orar em público. Como resultado do conservadorismo, a 

sociedade força os cristãos a exercitar o autocontrole em público. Cristãos ex-

muçulmanos enfrentam a maior perseguição, pois são pressionados pela família e pela 

comunidade para negar a fé cristã. Isso faz com que seja praticamente impossível para 

eles revelar a conversão, o que explica por que quase não há relatos de cristãos sendo 

mortos ou prejudicados por causa da fé. 

Olhando para o futuro, a estabilidade política pode ser esperada à medida que 

os governantes árabes se apoiam. As eleições nacionais não existem e partidos políticos 

são proibidos, o que impede os cidadãos de mudar seu governo. As postagens do 

governo são principalmente preenchidas por lealdades tribais e poder econômico. Há 

alguns apelos para uma maior representação política, mas essas exigências não são 

representadas pelos governantes. Por enquanto, a maioria da população não parece 

estar muito envolvida na política – as eleições para a instituição legislativa do 

Conselho Nacional Federal (FNC) em 2006 e 2011 apresentaram baixa participação, 

especialmente nos emirados maiores e mais ricos. 

Uma distribuição igual de riqueza parece apaziguar a população no momento, 

embora os estados do Norte, historicamente mais pobres, com sua demanda por 

mudanças políticas, representem certo risco. Em todo o país, uma população jovem 

significativa combinada com um processo de globalização que afrouxa o monopólio do 

Estado sobre a informação, implica que os Emirados Árabes Unidos deveriam começar 

a pedir mais democracia. Externamente, o país está enfrentando o confronto com o Irã 

sobre as ilhas de Abu Musa e os Thumbs, que estão ocupados pelo Irã desde 1971. 

A sociedade árabe é bastante tolerante com as comunidades de cristãos 

expatriados, e essas são relativamente livres para adorar. Os cristãos convertidos são 

perseguidos principalmente por suas famílias e sociedade. 
 

MISSÕES EM FOCO  

  Fonte: portasabertas.org.br 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marrocos
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Dia 07 Efésios 4-6 

Dia 08 Filipenses 1-4 

Dia 09 Colossenses 1-4 

Dia 10 1ª Tessalonicenses 1-5 

Dia 11 2ª Tessalonicenses 1-3 

Dia 12 1ª Timóteo 1-3 

Dia 13 1ª Timóteo 4-6 

 
SAL E LUZ: COMPREENDENDO, VIVENDO E PRATICANDO A 

MISSÃO — Ronaldo Lidório  (Betânia, 221 páginas).  

 

A palavra é clara: o sal sem sabor é imprestável e a luz escondida é 
inútil.  

(...) 

O Senhor Jesus nos chama a sermos seus discípulos vivendo a cada dia 
a verdade do evangelho. A mensagem deste livro irá despertar a igreja, 
enfraquecida e descompromissada, que tem perdido a sua identidade e 
propósito em Cristo. Dará amplo ensino bíblico para conhecermos mais 

a Deus, a missão de Deus e o nosso chamado – salgar a terra e iluminar o mundo. Um livro a 
ser estudado por cada cristão, família e igreja. 

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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