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O SOFRIMENTO DOS REFUGIADOS
É INCALCULÁVEL

Um pastor judeu-messiânico, que
trabalha em Israel, compartilhou:
“Cada dia o número de pessoas
necessitadas aumenta e as histórias
deles são aterrorizantes. Todos os
dias ouvimos relatos impactantes
de pessoas que perderam tudo e
que não têm nenhuma expectativa
para o futuro.
Dias atrás, conheci um homem
chamado Alman. Ele me contou
que os terroristas muçulmanos
sequestraram toda a sua família. Sua
esposa foi abusada sexualmente por
diversas vezes na frente dele e dos
filhos. Eles bateram nos filhos até
a morte, mesmo sabendo que eles
eram todos muçulmanos. Depois
mataram a esposa e tentaram matálo também. Eles bateram tanto nele
que o deram como morto.
Ele foi achado por algumas
pessoas em um depósito de lixo. As
pessoas perceberam que ele ainda
estava vivo e chamaram socorro.
Ele passou por mais de 20 cirurgias
e sobreviveu. No hospital, recebeu
Jesus em seu coração e foi batizado
ali mesmo. Hoje ele convive com
muitas sequelas desse ataque. Anda
mancando, mãos totalmente tortas,
olhos machucados, voz muito fraca e
diversas cicatrizes pelo rosto.
Em lágrimas ele me disse:

“Pastor perdi tudo, minha casa,
meu carro, meus filhos e minha
esposa; no entanto, não posso
lamentar pois encontrei o maior
tesouro do mundo, meu Jesus.
A única coisa que eu lamento é
da minha família não ter tido
a oportunidade de conhecer os
cristãos antes de morrer. Ela poderia
ter recebido a salvação, pastor, mas
não deu tempo.”
Hoje ele serve ao Senhor com
alegria. Tornou-se evangelista
empolgado com Jesus e que
compartilha do amor dEle o tempo
todo. Ele tem apoiado o trabalho de
plantação de igrejas secretas. Sozinho
já levou mais de 30 pessoas para
Cristo, mesmo ainda sofrendo fortes
perseguições.
Em nosso encontro, ele concluiu:
“Pastor, ser perseguido por causa de
Cristo é um privilégio. Não podemos
orar para a perseguição acabar,
mas sim para nos mantermos
firmes na fé mesmo em meio as
perseguições.”
Oremos pelo Alman que
conheceu uma cristã e pretende se
casar com ela. Novo tempo para
quem perdeu tudo.
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TEMPERO & COMUNHÃO

Parabenizamos os casais que fizeram a grande
celebração de amor ágape e evangelismo através
dos Encontros nos Lares! Lembramos do Salmo 133:1!
www.cristoevida.com
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MAURÍCIO & OZÊNIA

MARAVILHOSA GRAÇA!
O CORAÇÃO DA BÍBLIA
A Bíblia é um imenso corpo
literário que às vezes pode assustar.
Como podemos ler tudo? Como podemos absorver tanta informação?
Por sorte, há uma ideia central
que resume a visão de mundo bíblica.
Desvendar esta ideia tem o potencial
de revolucionar a maneira como você
lê a Bíblia.
Jesus veio: Cheio de graça e de
verdade (João 1:14)
Um dos termos mais importantes da Bíblia Sagrada é a graça
de Deus. Não há um conceito mais
central para a nossa vida do que a
graça. Graça é o favor não-merecido.
Não merecemos graça, mas não
podemos viver sem ela.
Nossas falhas são apagadas, nossos corações são amaciados apenas
através da Graça Divina.
Qual é a forma original em
hebraico de expressar isso?
A palavra em Hebraico para
graça é Hésed ()דסח.
A primeira vez que ela aparece
nas Escrituras Sagradas é em Gênesis
19:19, quando Ló agradeceu aos an-

jos do SENHOR por avisá-lo antes de
destruir Sodoma e Gomorra:
“...Teu servo tem achado graça
aos Teus olhos”.
A “graça” que os emissários divinos demonstraram é Hésed.
Graça significa bondade, compaixão sem expectativa de recompensa. É uma palavra muito rica que
aparece centenas de vezes na bíblia.
Hésed é o amor gratuito e inesperado conferido por Deus aos seres
humanos, o núcleo moral de todo
o tratamento de Deus em nosso
relacionamento.
Quando cremos em Cristo, fomos salvos pela graça!
Ao vivermos e servirmos ao
SENHOR, fazemos por Sua graça!
Aguardamos o Novo Céu e a
Nova Terra, pois nossa esperança está
baseada na graça de Deus!
Foi por isso que o apóstolo Paulo
exortou ao seu discípulo Timóteo:
“Fortifica-te na graça que há
em Cristo Jesus” – 2 Timóteo 2:1
LEITURA ANUAL DAS ESCRITURAS – 1 Reis 10:14-29

MAIO

Mês das Mães

ESTAMOS PLANEJANDO UMA GRANDE
E BELA SURPRESA PARA AS MÃES!
ELAS MERECEM O MELHOR!
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