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Temendo a violência extremista, o Egito silencia 20 mil mesquitas
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O governo egípcio proibiu a pregação em 20 mil mesquitas
como medida de precaução para evitar a violência extremista
durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã. Alguns
muçulmanos egípcios dizem que a proibição está restringindo
injustamente a vida religiosa em seus bairros. Mas o governo
considera um passo importante para a segurança pública.
As multas aumentaram para as mesquitas que usam seus alto-falantes de
minarete para qualquer coisa que não seja o tradicional chamado à oração.
Tudo isso é parte de uma repressão às mesquitas, ou zawyas, que surgiram
há cerca de seis anos, quando um governo com ligações com a Irmandade
Muçulmana estava no poder. A maioria ainda recebe subsídios estatais, mas é
vista com cautela em uma temporada conhecida pelo aumento da violência no
Oriente Médio.
"Há agora mais de 110 mil mesquitas no Egito", disse o porta-voz do
Ministério de Doações Religiosas, Jaber Taya. "Com os números crescendo o
tempo todo, nosso ministério tomou medidas para monitorar as violações das
diretrizes do sermão, especialmente quando se trata da promoção inaceitável de
grupos extremistas".
O Ramadã termina no dia 14 de junho, mas não está claro se as novas
restrições serão mantidas.
A repressão vem da campanha do presidente Abdel-Fattah el-Sissi contra o
terrorismo. Autoridades estão cuidando para evitar incitação extremista que
ocorreu em várias cidades durante orações estendidas após o anoitecer e
recitações do Alcorão no Ramadã.
Ore para que os cristãos não sofram perseguições nesse período. Ore para
que Deus tenha misericórdia e proteja os países árabes.
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Escola Dominical
10h30
1º Culto
18h
2º Culto
20h
3º Culto
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14h30
Culto da Restauração
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Culto dos Juvenis
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Aconselhamento Pastoral
Das 09h às 18h
Agende um horário na secretaria da Igreja

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - Culto
Quinta-feira às 20h - Culto

Mensagem Pastoral
ELE NOS ENCONTRARÁ COM FÉ?
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Eudes Dias

Quero apresentar um desafio para
você: Você confia suficientemente em
Deus para obedecer a Ele, e unir-se a
milhões de outros para promover o Seu
reino e levar glória ao Seu precioso
Nome? Você confia Nele para cuidar de você e garantir a Sua
justiça em Seu tempo, nesta vida ou na eternidade? Você será um
dos que serão encontrados com fé?
Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para
mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar.
Ele disse: “Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus
nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma
viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: 'Fazeme justiça contra o meu adversário'. Por algum tempo ele se
recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: 'Embora eu não tema
a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me
aborrecendo; vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais
me importunar'. E o Senhor continuou: 'Ouçam o que diz o juiz
injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que
clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes
digo: Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do
homem vier, encontrará fé na terra?'” (Lc 18:1-8).
Com freqüência, essa parábola é usada para ilustrar a
importância de ser fervoroso e persistente na oração. Todavia,
quase sempre a última parte da parábola é ignorada. “Eu lhes
digo: Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do
homem vier, encontrará fé na terra?”.
É preciso ter fé para não revidar, colocar a ofensa nas mãos
de Deus em vez de procurar vingança por si mesmo.
Louvado seja o Senhor! Não temos de fazer nada pela nossa
própria força! Não há nada que seja impossível para Deus.Em
algumas situações precisamos aprender com a lua. Todo mês a
lua aparece por completo, o coiote e o lobo uivam para ela.
Todavia, ela responde a algum deles? Não! Ela apenas continua
brilhando.
Apenas continue a brilhar!
Apenas continue pregando a pura Palavra de Deus, obedeça
a Ele completamente, e ame as pessoas.
John Bevere

02

Agenda

Pastoral

ATENÇÃO!!
A data do nosso Churrasco Missionário mudou!
08 de Junho
Venha com sua família passar um momento
agradável e abençoar as viagens missionárias!
Será na Chácara das 12h às 14h. Adquira seu
convite ao final dos Cultos com os laranjinhas.
Informações com Betão pelo fone 99957-0438.
07 de Junho – Momento Mulher
Teremos mais um Momento para nós Mulheres! Será às 19h30 no salão
social. Seremos ministradas pela irmã Angela Mendes. Convide uma
amiga e venha desfrutar deste tempo de benção especial para o
público feminino!
08-10 de Junho – Acampamento Juvenis
Nosso Acampa de Inverno está chegando, preparem-se para a
RECONEXÃO entre nós e o Pai! Será na chácara da Igreja! Mais
informações com Gabriela 98803-8388 e Emanuelle 99113-5360.
09 de Junho – Chá de Bonecas
Uma tarde especial preparada apenas para meninas de 4 a 11
anos! Será às 14h30 no salão social, com ministrações sobre a
identidade da menina de Jesus e a Prevenção de abusos sexuais.
Informações com Flaviana pelo fone 99617-3125.

Recados
Missão Amazônia - Barco Hospital
Em Junho, duas equipes de missionários estarão
servindo no Barco Hospital, percorrendo
comunidades indígenas e ribeirinhas levando
atendimento médico, odontológico, atividades
infantis e evangelismo. Além das orações,
continuamos contando com seu apoio para que essa
missão continue crescendo para expandir o Reino de Deus. Confira a lista de
medicamentos na aba do boletim!
Atenção
Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via cartão,
procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.
Oremos:
Pelo nosso país;
Por nossos governantes e autoridades;
Pela nossa nação.
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ALICERCES
(Leia Efésios 2:19-22)
“... edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo,
Cristo Jesus, a pedra angular...” (Efésios 2:20)
Um prédio de apartamento de 13 andares quase
pronto em Xangai, China, tombou como uma pedra
de dominó empurrada por uma mão invisível. Na
cena, um engenheiro disse: “Quando chegamos ao
local, ficamos muito abalados. Em 46 anos de
trabalho, nunca vi ou ouvi algo assim”.
Ao investigarem, os engenheiros descobriram
que as escavadeiras solaparam os alicerces ao remover terra para uma garagem
subterrânea. Até o mais robusto dos edifícios necessita de um alicerce para
sustentação.
Assim ocorre conosco. Podemos edificar um impressionante ministério
para Deus, mas, nunca cresceremos tanto que possamos negligenciar nossos
alicerces, os quais são:
Jesus Cristo (I Coríntios 3:11) – é bom servir na Igreja, cuidar dos pobres
e participar de discussões doutrinárias. Mas, conhecer e amar Jesus é o nosso
primeiro chamado.

03 DOMINGO
João Victor Custodio Nery
Vera Cristina Selva
04 SEGUNDA
Altair da Silva Coutinho
Carlos Alberto Zequim
José G. Tavares Mascarenhas
05 TERÇA
Naiara Cristina dos Santos Pereira
06 QUARTA
Giovanna Panisio Oliveira
07 QUINTA
Ana Júlia Gouvea Greca
Maria Paula Pereira Lima
Natália Bianca Sicuro Sardi
Vânia Maria Borrasca Pacheco
08 SEXTA
Hazem Emile Shukery Khoury
Juliana dos Santos Flauzino Pucci
09 SÁBADO
Alessandra de Souza Coelho

A Palavra de Deus (Efésios 2:20) – É bom ler livros cristãos, assistir
concertos cristãos e baixar sermões de nossos pregadores favoritos, mas nada
disso deve substituir nosso estudo diligente da Palavra de Deus.
Obediência – Jesus disse que um homem sábio edifica sua casa sobre
uma rocha quando “... ouve esses [...] ensinamentos e vive de acordo com eles...”
(Mateus 7:24). É bom conhecer a Palavra de Deus, mas se ignorarmos Sua vontade
e fizermos o que quisermos, edificaremos nossa vida tolamente sobre a areia.
Quanto mais subimos, mais precisamos nos aprofundar. Quanto mais nos
alargamos, experimentando novos ministérios e tentando grandes coisas para
Deus, mais importantes se tornam os nossos alicerces. Não se apóie em sua
reputação ou em seu sucesso passado. Sua vida desmoronará se você parar de
amar Jesus e de obedecer Sua Palavra.
Considere: Você conhece e ama a Jesus hoje mais do que ontem? Você o
obedeceu mesmo sem desejar? Você ainda precisa submeter a sua vontade à
vontade de Jesus?
Extraído – “Nosso andar diário”

Texto para reflexão
Efésios 1:17-18

