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JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL – 29 de Março de 2020 

SER UMA IGREJA MISSIONÁRIA - NOSSO PROPÓSITO MAIOR. 
Missionários da JMM 

adotados em outros Países 
 

BURKINA FASO - Pr. “Pedro, Clara, Mateus e Filipe 
Lourenço” (Sustento integral). 

ESPANHA - Élber Machareti. 
ÍNDIA -  Missionários “Charles e Camila”. 

INDONÉSIA - Missionários “Ruth e Boaz” . 

LÍBANO - Pr. “Joshua Luiz Rodrigues” (Sustento integral) 
LETÔNIA - Pr. Hans Gilson Behrsin e Família.  

ORIENTE MÉDIO - Pr. “Levi” e Família. 

REFUGIADOS - Pr. Edilberto Junior e Priscila Busto.  
SENEGAL - Missionários “Saulo e Sara”. 
 

Parcerias com Missionários 
em outros Países 

 

ÁFRICA - “Pr. MZ.” 

MOÇAMBIQUE - Pr. Carlos Nogueira e Zeza.  
(Palavra da Vida Moçambique).  

ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA - Pr. “MZ.” 

PERU - Missionária Rosimeri e Pr. Griff. 

Missionários adotados 
em outros Estados do Brasil 

 

AMAZONAS - Missionário Zevaldo                   
Aldeia Indígena Sateré-Mawé.  

GÓIAS - Pr. Nivaldo e Janeci - Missão Aliança 

de Esperança. 

RIO GRANDE DO NORTE - Missionários 

Aluísio e Sandra - Monte Alegre. 
RIO GRANDE DO SUL - Pr. Milton Campos       

Cidade de Canela. 

TOCANTINS - Pr. Robson Rocha e Família  
Lar Batista F. F. Soren – JMN. 

Missões Urbanas da IBPSB 
Capelania Hospitalar  

HOSPITALAR - Capelã Adail Freitas Bastos   

Hospital Estadual Rocha Faria.                 

Missão da IBPSB 
Jardim das Hortências – Cpo. Grande 

 

Pr. Valmor Paulo de Sousa. 

 

Parcerias com Organizações 
Missionárias 

 

AMIGOS DO SERTÃO - Pr. Marcos Mattos. 

CRISTOLÂNDIA RJ – JMN. 

CRUZADA ESTUDANTIL PARA CRISTO  

Missionárias Liége Lopes e Camila Paes. 

MISSÃO EVANG. OPERAÇÃO REDENÇÃO 

MISSÃO PORTAS ABERTAS - Igreja Sofredora. 

 

Missionários e Projetos adotados 
por membros da igreja 

 

EPHATA - Projeto com Surdos do Senegal.  
ORIENTE MÉDIO - Projeto Pequenos do Reino. 

PEPE - CHILE - Projeto de Educação Pré Escolar.  

PROJETO NORTE DO IRAQUE  
SENEGAL - Pr. “Thimóteo e Esposa”.  

TAILÂNDIA - Pr. Gladimir e Família.  
 

DA MESA DO PASTOR – PARA OS DIAS DE HOJE. Pr. Valdemir 
Nosso povo e os que estão em outros 176 países, estão enfrentando um desafio que sempre se admitiu 

podia acontecer mas, que lá dentro da gente, não acreditávamos. Entendo que este é um desafio especial para 

nós que nos dizemos de JESUS CRISTO. Vamos confiar NELE? Sofreremos sem deixarmos de ser fieis? 

Mostraremos compaixão e testemunharemos? Ou vamos nos deixar tomar pelo pânico que, inevitavelmente, 

está ocorrendo em vários lugares? 

Sem dúvida temos de fazer todo o possível para impedir a propagação e encorajar outros a fazer o mesmo. 

Isto é para valer e não uma simulação. Todos nós precisamos estar atentos. levar nossas responsabilidades a 

sério em nome do nosso bem-estar e do bem estar dos nossos, tomando as medidas práticas recomendadas para 

retardar a propagação da doença, mas nada disto, para os que estão sob o SENHORIO DE JESUS CRISTO 

pode pressupor o domínio do medo. 

Sim, O medo é uma resposta humana muito real à incerteza, mas é, no entanto, o oposto da fé. Não. Não 

estou dizendo que se alguns entre nós forem acometidos de medo e mesmo de pânico que me acharei no direito 

de dizer que tais pessoas são pessoas sem fé. Isto seria arrogância, uma temeridade. “Quem está em pé olhe 

para não cair é a recomendação bíblica” (I Co 10:12), mas temos que nos ajudar a compreender e crer que o 

único temor que pode coexistir com a fé é o temor a DEUS que tem a ver com o levar DEUS a sério, levar a 

sérios os seus avisos e, também, as suas promessas. Se o Temor ao Senhor é, como dizem as Escrituras, “O 

princípio da sabedoria” (Pv 9:10), temos de admitir para nós mesmos (cada um de nós), que mesmo o medo 

das pandemias só pode existir onde o Temor ao Senhor está ausente. 

Então, se quisermos ter coragem para testemunhar fielmente de CRISTO nos próximos dias, haja o que 

houver, precisamos fortalecer as mãos uns dos outros nos ajudando mutuamente, a confiarmos em CRISTO e 

em sua palavra e, no NOME DOCE DO NOSSO SALVADOR, pedir a ELE que nos afaste do pânico e do 

medo que quer nos engolir. Descansemos nossas almas em CRISTO, lembrando-nos de que Deus não nos deu 

um Espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. (II Tim. 1:7) 

Vamos ter cuidado com a ansiedade. Ansiedade é uma espécie de vício. Ela expulsa o amor, a alegria, a 

paz, a paciência e todos os outros frutos do Espírito (Gal. 5:21), de forma que é o nosso dever opor-se ao medo 

com toda a nossa força quando ele quer se apoderar de nós. Está lá em Filipenses 4:6: Não andem ansiosos 

por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a 

DEUS.  

Há uma ordem inspirada pelo ESPÍRITO mas seguida pelos meios que DEUS pretende que usemos para 

combater o medo, ou seja - “apresentemos nossos pedidos a DEUS, isto clamemos a DEUS em humilde 

dependência. 



Estamos aterrorizados com o futuro? Digamos isto a DEUS. ELE sabe dos nossos sentimentos, mas se 

nós dissermos a ELE, os ouvidos de nossas almas ouvirão isto e se acalmarão. Estamos apavorados com a 

pandemia? Peçamos ao SENHOR que a faça ACABAR LOGO POR MISERICÓRDIA DE NÓS. Estamos  

com medo de morrer? Peçamos a DEUS para nos poupar se este for seu propósito, mas imploremos por suas 

Paz que excede a toda compreensão. 

Clamemos a DEUS. O ato de clamar a DEUS já é, por si um ato de fé. Quanto mais fracos nós nos 

sentimos, mais alto vamos chorar e quanto mais alto chorarmos, mas vamos depender de DEUS porque vamos 

nos convencendo que é na FORÇA DELE que somos mais do que vencedores. Fazendo isto se cumprirá em 

nós Filipenses 4:7 que proclama:E a paz de DEUS, que excede todo o entendimento, guardará os seus 

corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7  
Estou orando por vocês, irmãos e irmãs e, por favor, orem por mim. Eu preciso das orações dos irmãos 

e irmãs, não tanto pela minha saúde, mas para que pela GRAÇA DE DEUS eu me mantenha equilibrado e 

possa ser usado pelo ESPÍRITO SANTO para dizer a vocês o que vocês precisam ouvir. 

Vamos orar por nossos vizinhos para que DEUS nos dê oportunidades para mostrar que mesmo em meio 

a isto tudo, não é o pânico que nos cerca, mas a ESPERANÇA E O AMOR DE DEUS! 

 

Esta reflexão foi usada em transmissão pelo pastor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/4/7+

