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UMA IGREJA UMA PERSEGUIÇÃO 

2 Timóteo 3.12 

 
1. Leitura: Salmo 34. 1 

2. Cântico: Muitos virão te louvar 

IBSPLAY: https://youtu.be/4KaJdlmjYKE 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia 2 Timóteo 3.12 – Na carta aos efésios, Paulo nos leva a compreender 

uma realidade básica do que significa ser igreja. No capítulo quatro desse 

escrito, o apóstolo nos diz claramente que há um só corpo, uma só esperança, 

um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um único Deus (cf. Ef 4.4-6). Assim, 

uma verdade fica clara e ecoa fortemente em nossos corações hoje: há apenas 

uma igreja!  

A igreja de Cristo ela não se limita aos membros de uma comunidade 

local, mas é composta por um sem-número de cristãos piedosos espalhados por 

todo o mundo, os eleitos de Deus. A unidade dessa igreja se sustenta única e 

exclusivamente em Deus e é por esta razão que podemos afirmar que a igreja é 

um organismo divino vivo no meio do mundo.  

Já sabemos, a esta altura, a indispensável tarefa de a igreja ser sal da 

terra e luz do mundo, pois é no mundo que a igreja deve testemunhar, ainda que, 

em hipótese nenhuma, coadune, participe ou se contamine com o mesmo. 

Contudo, essa postura da igreja de se portar como testemunha de Cristo no 

mundo é o que acarreta a perseguição. É obvio que existem diferentes graus de 

perseguição, mas em todos os lugares onde a igreja se estabelecer ela terá que 

enfrentar a perseguição do mundo, pois as Escrituras nos afirmam essa 

realidade em 2 Timóteo 3.12, vejamos: “Ora, todos quantos querem viver 

piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos”.  

Seremos perseguidos pois o nosso mestre foi (cf. Jo 15.18-21). Contudo, 

como Ele mesmo nos garantiu, seremos consolados (cf. Mt 5.10-12). Assim, vale 

https://youtu.be/4KaJdlmjYKE
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ressaltar, como temos feito, que a perseguição é uma realidade para a igreja 

verdadeira de Cristo e que devemos nos portar de forma fiel, apesar das 

circunstâncias (cf. 2 Tm 3.1-15).  

Jesus nos alertou, e isto não deveria ser uma novidade para nós, que o 

mundo nos perseguiria como uma forma de reagir à pessoa dele (cf. Jo 

15.18,19,21). Basicamente, o mundo leva a sério a postura do pacifista Mahatma 

Ghandi quando ele afirma: “Eu gosto do Cristo dos cristãos, mas não dos cristãos 

do Cristo”.  Entretanto, Jesus já nos alertava que essa postura é incoerente, pois 

ele nos disse: “Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, 

me odiou a mim”; ou seja, Cristo se identifica com o sofrimento de sua igreja.  

Diante dessa realidade, cabe a nós a pergunta, se Cristo se identifica com a dor 

e a perseguição de sua igreja, então, porque muitos de nós cristãos não nos 

preocupamos com a dor de nossos irmãos?  

Mais de 340 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de 

oposição como resultado de sua identificação com Jesus Cristo. 

Esse é o número estimado pelo centro de pesquisas da Portas Abertas, 

calculado por meio de um questionário aplicado a cristãos locais, e que classifica 

os 50 países onde a perseguição é mais severa. 

A perseguição religiosa ocorre quando: 

• não têm seus direitos de liberdade religiosa garantidos; 

• a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do 

governo ou de grupos extremistas; 

• são forçados a deixar suas casas ou empregos por medo da violência que 

pode alcançá-los; 

• são agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa de sua fé; 

• são presos, interrogados e, por diversas vezes, torturados por se 

recusarem a negar a Jesus. 

Face a essa realidade, como devemos encarar o texto de Paulo para a 

igreja de Éfeso? Como podemos enxergar como verdadeira essa 

unidade? O apóstolo nos diz claramente que há um só corpo, uma só 
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esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um único Deus (cf. 

Ef 4.4-6).  

Contudo, temos realmente nos identificado com os nossos irmãos 

perseguidos?  

5. Aplicação:  

Se a pergunta que a nós ecoa for “o que fazer diante dessa realidade?”, 

as Escrituras nos ensinam: 

ORE! Quando prisioneiro em Roma, Paulo pediu oração (cf. Rm 15.30,31). A 

oração é o instrumento mais poderoso à nossa disposição, porém, não poucas 

vezes a colocamos em segundo plano.  

INFORME-SE! Busque sempre estar informado a respeito da causa da igreja 

perseguida. Isso não só nos ajudará a orar, mas a sermos um, como um corpo.  

APOIE! Faça com que esses irmãos corajosos cheguem mais longe com a 

proclamação da Palavra de Deus. 

IMITE-OS! Você também deve ser uma testemunha de Cristo, e isto significa 

sofrer pela causa do Senhor.   

6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – BANGLADESH 

Chamas tomaram conta de cinco campos rohingya e mais de 10.000 

casas improvisadas foram queimadas, deixando 45.000 pessoas desabrigadas, 

além de mortos e feridos. Interceda por consolo para as vítimas. 
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30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

 

2º Dia - YOUSEF NADARKHANI 

A vida de Yousef Nadarkhani mudou desde que teve um encontro com 

Jesus e decidiu viver conforme os preceitos bíblicos, no Irã. Em 2006, ele foi 

preso pela primeira vez por deixar a fé islâmica e evangelizar outros 

muçulmanos. Em 2010, ele foi sentenciado à morte pelo mesmo “crime” de 

apostasia e também por proibir que os filhos aprendessem a ler o Alcorão na 

escola. Graças à pressão internacional, o pastor foi absolvido e a sentença 

cancelada. Porém, isso não indica que ele parou de ser perseguido no país. Pelo 

contrário, o líder cristão ex-muçulmano tem sido alvo de uma série de prisões 

nos últimos anos. Em 2017, ele e outros cristãos foram sentenciados a 10 anos 

de prisão por plantar igrejas domésticas e promover o “cristianismo sionista”. O 

lar atual do pastor Nadarkhani é a prisão de Evin, na capital Teerã. Em 2020, a 

pena foi reduzida para seis anos. Mas após a libertação do líder cristão, ele deve 

viver em exílio interno por dois anos no Sul do país. 

ORE para que Deus sustente o pastor Nadarkhani na prisão e que ele seja 

testemunha de Jesus lá dentro para outros presos e guardas. 

 

 

 


