
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO, 02 DE JULHO DE 2017 
 

//ÍNDIA 

[15º na Classificação de Países por Perseguição]  
 

O que vem acontecendo no país tem sido preocupante. Uma tendência 
negativa com maior opressão. A Índia subiu na Lista Mundial da 
Perseguição em 2015, em 2016 e continua subindo este ano. O que 
vemos é que a intensidade da perseguição e discriminação aumentou. 
Anteriormente, a perseguição religiosa se limitava a alguns estados 
indianos. Hoje, os estados que não costumavam ter perseguição, 
passaram a vê-la com frequência. 
Desde maio de 2014, a Índia está sendo governada pelo Partido do 
Povo Indiano. Como resultado, o hinduísmo radical, que já estava 
presente no governo anterior, tem aumentado. Embora o nível de 
intolerância tenha subido e as minorias regularmente estejam sendo 
atacadas por hindus radicais, o governo central se recusou a depor 
contra os criminosos, o que os incentivou a intensificar ainda mais suas 
ações. De acordo com a Constituição da Índia, o país é um Estado 
secular com liberdade de religião. No entanto, os estados individuais, 
não o governo federal, são quem decide as questões de religião. Assim, 
cada um dos 29 estados tem sua própria política religiosa, por isso cinco 
deles (Orissa, Himachal Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh e 
Chhattisgarh) implementaram a chamada legislação anticonversão, 
enquanto o restante não. Em Arunachal Pradesh e Rajasthan, a lei existe 
no papel, mas não foi implementada. Os cristãos ex-hindus suportam o 
maior peso da perseguição. Eles são constantemente pressionados a 
retornar ao hinduísmo, são agredidos fisicamente e, algumas vezes, 
assassinados. As comunidades cristãs de protestantes não tradicionais 
são o segundo principal alvo devido ao envolvimento em atividades de 
extensão e conversão. Elas enfrentam ataques regulares por parte dos 
hindus radicais. 
O nacionalismo religioso é o principal mecanismo de perseguição e está 
presente em todas as esferas da vida dos cristãos indianos. 
 
Motivos de Oração: 
 

 Ore pelos cristãos ex-hindus,  que são forçados a retornar à antiga 

fé. 

 Clame pela provisão e proteção de Deus sobre os cristãos que 

evangelizam ousadamente nos estados com leis anticonversão. 

Peça para que eles sejam sábios no falar e no agir. 

 
“Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e 

em verdade.” (I Jo 3:18) 

[PROGRAMAÇÃO] 
 

CAMINHADA DE VIDA CRISTÃ 
Domingo |09:30h| 

 

CULTO DE CELEBRAÇÃO 
Domingo |10:40h| 

 
REUNIÃO DE ORAÇÃO 
Quinta-feira |18:00h| 

 

GRUPODE DE UNIR 
Durante a semana nos lares 

 

DESPERTA DÉBORA 
2º Domingo do mês |09:00h| 

 
 

[PASTORES] 
PR. RAPHAEL TRINDADE 

raphael@ipidoipiranga.org.br 
PR. ALESSANDRO LEONARDO 
leonardo@ipidoipiranga.org.br 

[PRESBÍTEROS]  
Kleber Prado, Lupércio Campana, 

Márcia de Almeida, Márcio 
Alvarenga, Osni Castro e  

Pedro Afonso. 

[MASD]  
Fábio Elias (Presidente) 

[OFICIAIS EMÉRITOS]  
Zezeicho Bordignon, Maria 

Bordignon e Arnaldo de Paula 

JESUS, O MAIOR DOS 
MISSIONÁRIOS 

 
David Livingstone, o grande missionário inglês na África no 
século XIX afirmou certa vez: “Deus teve um único filho e 
fez dele o maior dos missionários!”. É uma afirmação 
verdadeira. Jesus é o modelo por excelência da missão de 
Deus. Por tal razão, sempre que pensamos e buscamos nos 
envolver com maior profundidade na obra missionária, 
devemos levar em conta sempre em primeiro lugar o 
modelo de Jesus. Ele se tornou o maior dos missionários, 
pelas seguintes razões: 
 
1 – Encarnação – Jesus não veio ao mundo como Deus 
simplesmente, mas também, como homem. Jesus Cristo se 
fez como um de nós. Ele deixou a glória celestial, abriu 
mão de muitos atributos para viver entre nós, sentir o que 
sentimos, passar pelo que passamos, sofrer o que 
sofremos, alegrar-se com o que nós nos alegramos. Enfim, 
como disse o apóstolo Paulo em Fp 2.5-11: “Ele foi 
reconhecido como figura humana”. 
2 – Contextualização – Jesus se envolveu com as pessoas. 
Não chegou impondo nada, e sim, vivendo entre elas. 
Usou de todos os recursos possíveis para fazer pontes entre 
a sua mensagem e a capacidade de entendimento dos seus 
ouvintes. Usou parábolas e exemplos comuns da vida 
cotidiana. Conversava tanto com pobres quanto com ricos. 
3 – Programa – A “agenda” de Jesus foi estabelecida 
quando Ele leu o texto de Isaías 61.1-3, registrado em 
Lucas 4.18-19: “O Espírito do Senhor está sobre mim, 
porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. 
Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e 
recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos 
e proclamar o ano da graça do Senhor”. Jesus tinha muito 
claro qual o propósito de sua missão. 
4 – Disposição – Jesus se dispôs a dar a vida pelo seu 
“projeto”, e foi isto que Ele fez. Não só deu do seu tempo, 
da sua inteligência, da sua sabedoria, do seu amor, mas 
também da sua própria vida. Ele estava disposto a viver e a 
morrer pelo Seu projeto. 
 
Que o exemplo de Jesus nos desafie ainda mais, para que 
nos envolvamos com a visão missionária de Deus para 
nossa igreja. 

Pr. Alessandro Leonardo 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  CAMINHADA DE VIDA CRISTÃ 
[JULHO] 
Nas nossas aulas do mês de julho teremos importantes 
encontros para conversarmos sobre áreas importantes 
da nossa comunidade: 02/07 – Missões, 09/07 – Ação 
Social, 16/07 – Diaconia, 23/07 – Presbiterato. 
Compareça! Aos domingos às 09:30h. 

 AGRADECIMENTO 
Agradecemos a presença do Missionário Romário 
Moraes nesse domingo. Que Deus abençoe o irmão, 
sua família e ministério. 

 MISSIONÁRIOS ENTRE NÓS 
No mês de julho teremos a alegria de receber duas 
famílias queridas de missionários parceiros da nossa 
igreja. No dia 02/07 o missionário Romário Moraes e no 
dia 16/07 o pastor Elio Zillner. 

 NOVOS MEMBROS 
Nos domingos de julho iniciaremos um novo 
programa para a recepção de novos membros. Você 
que deseja ser recebido por batismo ou transferência 
procure um dos pastores da igreja. 

 I CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA 
Nos dias 29 e 30 de julho teremos a nossa I 
Conferência da Família com o tema “Família: Lugar de 
refúgio ou campo de batalha?”. A nossa convidada é a 
Dra. Ilma Cunha. Horários: 29/07 às 19:30h e 30/07 às 
10:40h. Participe! 

 IHDI: ESPAÇO ACOLHER 
O IHDI está precisando para uso na sua nova unidade 
cobertores e mantas. Procure algum membro da 
diretoria para ajudar. 

 REUNIÃO DE ORAÇÃO 
Nossa reunião de oração está marcada para todas as 
quintas-feiras às 18h, aqui na igreja. Venha conosco 
buscar a Deus através da oração. 

 GALERA DO REI [HORÁRIOS] 

 
 PEDIDOS DE ORAÇÃO 

Narciso (membro): saúde; Humberto (membro): saúde; 
Luiz (cunhado do Paulo Asevedo): saúde; Zeni (irmã da 
Etelvina): câncer; Nilza Simonetti (membro): saúde e 
emocional; Manuela Correia de Souza (filha amiga da 
Idalina): tumor no cérebro; Carolina Camargo e Cecília 
Camargo (irmãs da Maria Camargo): saúde; Dalmir de 
Alencar (genro da Maria Vicentini): saúde/família; Olda 
Zanini (membro): saúde. 

 AGENDA 

 
 

 

  

 

 

9:30H 10:00H 10:10H
Recepção Lanche Hora da História
10:30H 10:40H 11:00H

Intervalo Culto Sala de Aula

[LITURGIA] 
|02/07| Pr. Alessandro Leonardo 

|09/07| Pr. Raphael Trindade 
 

[PREGAÇÃO] 
|02/07| Miss. Romário Moraes 
|09/07| Pr. Raphael Trindade 

 
 

[BANDA] 
|02/07| Ângela Camata 

|09/07| Márcio Alvarenga 
 

[ETAV] 
|02/07| Reinaldo e Estela 
|09/07| André e Mariane 

a 

[MOMENTO MISSIONÁRIO] 
|02/07| MAM 

|09/07| Rafael Velicev 
 

[RECEPÇÃO] 
|02/07| Regiane Atzingen 
|09/07| Zilda de Castro 
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[MASD TEMPLO] 
|02/07| Carmen e Filomena 

|09/07| Jurema e Cida 
 

[MASD PORTÃO] 
|02/07| Fábio e Márcio 
|09/07| Rafael e Márcio 

 

02/07 – Anie Lou Magano Lima [2966-6453] 
03/07 – Abelair Machado Afonso [3705-2994] 
04/07 – Victor Lucca Pizzi Tucci [2061-5737] 
 
 
 

 
 

O CEI (CRECHE) 
Dispõe de vagas para crianças nascidas entre 01/04/13 e 

31/03/14. Interessados ligar para 2215 0293; 
O INSTITUTO PRECISA 

- Doações para o Bazar: roupas, móveis, eletrodomésticos, 
eletrônicos, sacolas de papel, plástico ou tecido e outros); 

- Coletamos óleo para reciclagem; 
BAZAR BENEFICENTE  
[DE SEGUNDA A SEXTA]  

09h30 às 12h00 e  13h00 às 17h00 
Rua Lord Cockrane, 505, Ipiranga - São Paulo-SP 

ESTAÇÃO BEM ESTAR 
Av. Tancredo Neves, 270, Ipiranga - São Paulo-SP 

|11 2062 1352|  
www.ihdi.org.br 

 
 
 

Pedro Afonso 
[ABC] 

|99224 2589| 
Graice Alvarenga 

[Jovens] 
|973171920| 

Célia Sanches 
[Ipiranga] 

|97957 2589| 
Márcio Alvarenga 

[Ipiranga] 
|99324 7235| 
Paula Iacone 

[Ipiranga] 
|98701 1812| 

 

Rafael, Matheus e Rud 
[Jovens] 
98181 0013 
Fátima Cairo 
[Ipiranga] 
|99601 4624| 
Alessandro Leonardo  
[Ipiranga] 
|2273 0146| 
Raquel Minelli 
[Vila das Mercês] 
|99851 0727| 
 
 

FAÇA SUA CONTRIBUIÇÃO 
Agência: 90  C/C: 79753-7 
CNPJ: 62.855.663/0001-45 

[Mais informações sobre grupos de Unir com o Pr. Alessandro Leonardo] 


