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“De todos os lados somos pressionados, 
mas não desanimados; ficamos 

perplexos, mas não desesperados; somos 
perseguidos, mas não abandonados; 

abatidos, mas não destruídos” 
(2 Coríntios 4.8-9).

É extremamente estranho perceber a 
diferença entre os cristãos que vivem em 
liberdade religiosa (como por exemplo no 
Brasil), em comparação com àqueles que 
estão em locais de perseguição cristã. A 
diferença sem dúvida é notória.

Nos países livres, os cristãos muitas 
vezes estão pensando nos seus próprios 
interesses ou vontades, vivendo sem um 
compromisso fiel com a verdade da 
Palavra de Deus, afastando-se cada vez 
mais a esperança futura, pois o mundo 
atual se torna cada vez mais agradável e 
prazeroso.

A falta de um compromisso com o 
crescimento cristão se evidencia no uso 
inapropriado dos recursos obtidos, na 
falta de amor e na falta de um 
compromisso missionário evangelístico 
(IDE de Jesus).

Mas ao contrário de toda liberdade, 
em locais de “perseguição” religiosa, 
aceitar a Cristo é como assinar uma 
declaração de morte, que pode ser 
executada a qualquer momento.

Creio que hoje, precisamos ser 
alertados que não somos deste mundo 
(Filipenses 3.20), e que precisamos 
“sentir” que muitos de “nossos” irmãos 
estão em “perigo” para viver e transmitir 
o amor de Deus.

Assim, quero convidá-lo a ser 
participante da linha de frente, rogando 
ao Senhor pelo cuidado e proteção de 
nossos irmãos. Participe dos “Sentinelas 
de Oração”, veja como em:

www.cruzadamundial.org.br

e tempos em tempos, vemos 

horríveis imagens pela televisão e 

jornais; imagens tão perturbado-

ras que se assemelham à imaginação de um 

escritor de ficção.

Mas aquilo não é ficção. O sangue dos 

mártires cristãos flui na terra. Desde os dias 

de Abel, que pela fé ofereceu a Deus um 

sacrifício melhor do que Caim. Até o dia de 

hoje, a espada do ódio e do mal continua a ser 

exercida contra milhões que aceitaram a 

Cristo como Senhor e Salvador. 

Em mais de 60 países, há homens, 

mulheres e crianças que vivem todos os dias 

entre a tensão de dois reinos. Para um grande 

número dessas preciosas pessoas, a espe-

rança de libertação é profundamente escato-

lógica - uma esperança futura no cumpri-

mento da promessa de Deus para tornar 

todas as coisas novas e todas as coisas em 

um novo céu e uma nova terra. E mesmo em 

meio a opressão sombria das forças 

violentas, eles permanecem fiel a Cristo. 

É algo que o repórter e o jornalista não 

podem mostrar: o coração corajoso, o voto 

indulgente de fidelidade ao Senhor, o forte 

compromisso de estar firmado na rocha com 

seu chamado e missão, uma fé incansável em 

Suas promessas, a perseverança com uma 

mente colocada sobre as glórias da eternidade.

Milhões de cristãos perseguidos 

exemplificam a verdade no cerne da 

conversão cristã - uma mudança de mente e 

visão de mundo tão profunda e tão completa 

que a antiga fidelidade é cortada e uma nova 

fidelidade é formada. 

Para muitos, é aqui que a espada desce. 

Para outros isso significa que a vida como um 

membro livre da sociedade acabou.

Pela fé, os cristãos perseguidos 

mantêm a Palavra da Verdade, entregando 

suas vidas a esta Palavra. 

O que podemos fazer para ajudá-los? 

Podemos e devemos lembrá-los em nossas 

orações, pedindo ao Senhor para fortalecê-

los a cada dia, mas também para que o 

Evangelho da Luz e da Vida penetre na 

escuridão em seus países.

Enquanto as manchetes continuam a 

lembrar-nos de que vivemos em um mundo 

caído e quebrado, temos notícias que 

precisam ser ouvidas em todo o mundo.

Continuemos firmes em oração por 

aqueles que estão prontos a arriscar suas 

próprias vidas para proclamar o Evangelho de 

Cristo aos perdidos.

Pr. Alessandro Aleixo 
Diretor Sub-Regional para a América Latina
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Alguém bate a porta. A equipe de nosso escritório hesita em 
atender. Há uma possibilidade real de ser um assalto ou 

um sequestro. A vida nem sempre foi tão perigosa para 
a nossa equipe no México.

“Quando eu era criança, eu podia brincar nas ruas”, lembra Glória 
Silva Lopez, diretora nacional da CML México. “Agora, você não pode 
sair com confiança. Quando saímos de nossas casas, tememos que 
algo nos aconteça”.

Grupos criminosos tem sido um problema no México há algum 
tempo, mas Glória diz que eles se tornaram ainda mais extremos no 
ano passado. Muitos recorreram a sequestros, tráfico sexual e até 
venda de órgãos humanos. Alguns também extorquem dinheiro das 
igrejas, cobrando-os pelo número de bancos.

“Estamos enfrentando problemas que não tínhamos no passado”, 
lamenta Glória. “Estamos enfrentando o mal. Verdadeiro mal”.

Apesar do perigo Glória está decidida em firmar sua fé que Deus 
proverá as necessidades do ministério. Ela já viu isto acontecer antes.

Glória foi nomeada Diretora Nacional da CML México em 1985 
mas no mesmo ano o trabalho foi fechado. Infelizmente, na época, 
simplesmente não havia fundos suficientes para continuar o trabalho.

Enquanto alguns podem ter visto isso como uma razão para 
desistir, Glória decidiu manter o trabalho da CML no México - mesmo 
sem apoio financeiro externo. O que ela não sabia que o financiamento 
dos doadores não retornaria por mais 23 anos.

Durante essa época de escassez, Glória trabalhou como 
historiadora na Universidade do México e ajudou seus sobrinhos com 
negócios de importação. Mas quando ela não estava trabalhando, 
Glória continuava a servir a visão de alcançar toda a nação para Jesus. 
Armazenando literatura na casa de sua mãe, Glória e seu marido, Epi, 
trabalharam na difícil mobilização das igrejas - e eles viram Deus 
movendo-Se de maneira incrível: “Nosso dinheiro não foi suficiente 
para cobrir todo o país com o Evangelho”, compartilha Glória. “No 
entanto, as pessoas continuaram pedindo literatura e enviando cartões 
de decisão”.

As equipes de alcance receberam uma média de 300 cartões de 
decisão por mês, um total de mais de 80.000 respostas ao Evangelho 
nesses 23 anos.

Então, em 2008, a Every Home for Christ (CML), foi finalmente 
capaz de reabrir o trabalho no México. A reintrodução de 
financiamento externo acelerou o ministério dramaticamente.

A CML México desde então alcançou cada lar em sua nação 
duas vezes e agora está pronta para alcançá-lo pela terceira vez.

“Em todos esses dias, enfrentei muitos problemas”, compartilha 
Glória. “No entanto, mais do que isso, temos muitas vitórias”.

Lembrando sua experiência da provisão de Deus, Glória não 
recua quando surgem perigos. Ela está em oração!

Glória e seu marido Epi estão trabalhando através de igrejas para 
ajudar aqueles que lutam contra o vício. E seu próximo projeto é 
entregar 2.000 Bíblias para os índios Totonaca, um grupo indígena que 
vive nas montanhas.

Com grande amor pelos perdidos, Glória leva sua equipe a olhar 
além das circunstâncias imediatas para o poder amoroso do Senhor.

“Vou continuar até o meu último momento de vida, para mim o 
ministério Every Home for Christ (CML) é a minha vida. Eu não posso 
imaginar fazendo outra coisa!”

De casa em casa, anunciando a mensagem de Salvação!

GLÓRIA
NA BRECHA

M É X I C O
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cidade de Januária está ao norte do estado de Minas 

Gerais e durante alguns anos esta cidade e região tem 

sido constantemente visitada pelo Pr. Carlos Matos 

(Conselheiro da CML e Missionário). Sempre com 

uma van ou ônibus, Pr. Carlos tem percorrido a região levando 

brinquedos, roupas, cestas básicas e a mensagem de esperança - 

Jesus Cristo!

Todas as doações de roupas e brinquedos feitas à Cruzada 

Mundial de Literatura têm sido enviadas para o alcance desta região.

Sempre saindo de São José 

dos Campos, onde se encontra a 

sede da CML, pelo menos 2250 

Km são percorridos para alcançar 

os lares e vidas. 

Ajudando nas necessidades 

da região, famílias inteiras têm 

sido abençoadas não somente 

em suas necessidades básicas 

mas principalmente no 

conhecimento do amor de Deus.

É um desafio realizado com 

amor e a certeza de estar sendo 

usado como um instrumento do 

Senhor. 

Louvamos ao Senhor pela 

vida do Pr. Carlos e toda a família 

que tem sido instrumentos de 

Deus na salvação de vidas!

cidade de Nova Redenção na Bahia tem 9.500 habitantes 
com 2.125 lares. Mesmo pequena é de extrema 

importância, pois nela ainda temos 68% de vidas que 
ainda não conhecem a Cristo, e precisam de Jesus!

Assim, seja nas pequenas ou grandes cidades, o alvo 
permanece o mesmo - transmitir a Boa Nova de Salvação, e para 
isto contamos com a instrumentalidade do Pr. Adenilton Riveiro, 
que recebeu os folhetos da CML para a cobertura da cidade e se 
colocou à serviço do Senhor.

Louvamos ao Senhor pela vida do Pr. Adenilton e por toda 
equipe que trabalhou no alcance da cidade.

Que o Senhor o abençoe de forma maravilhosa para que mais 
vidas venham conhecer o amor e graça de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo!

Pr. Carlos (Conselheiro da CML e Missionário atuante na região de Januária/MG)

Crianças recebendo brinquedos doados

Nas fotos, equipe evangelizando nas ruas da cidade de Nova Redenção

VIDAS
PRECIOSAS
J A N U Á R I A / M G

NOVA VIDA
A TODOS

N OV A  RED EN ÇÃO /BA

Última viagem realizada na região



SAIBA MAIS ORE SIGA-NOS CONTRIBUA

MundialCruzada
Literaturade

Ever y Home for Christ-Brasil

cruzadamundial.org.br  |  cml@cruzadamundial.org.br

12. 32043655

Visite nosso site
para saber como
estamos alcançando
vidas através do 
Amor de Deus.

Junte-se a nós
orando diariamente
pelos pedidos no 
Brasil e no mundo.
Acesse nosso site e
se torne uma Sentinela
de Oração

Siga-nos no Facebook e 
acompanhe os pedidos
de oração e
testemunhos
facebook.com/
cruzadamundial

Todas as ofertas destinadas à CML
são investidas na produção de folhetos,
cursos bíblicos. Para contribuir, utilize
uma de nossas contas:
B. Itaú: Ag. 3197 C/C 25030-5
B. do Brasil: Ag. 2513-5 C/C 5951-X
B. Bradesco: Ag. 0225-9 C/C 272179-1

O apóstolo Paulo disse: “Orem...em 

todo o tempo” (Efésios 6.18). Jesus 

perguntou para seus discípulos: “Vocês 

não podem vigiar comigo nem ao 

menos uma hora?” (Mateus 26.40). 

Para um tempo de intimidade em 

oração, com até uma hora, utilize o guia 

do livro de Dick Eastman, "A Hora Que 

Muda o Mundo" (The Hour That Changes 

the World).

UMA HORA DE ORAÇÃO PESSOALUMA HORA DE ORAÇÃO PESSOALUMA HORA DE ORAÇÃO PESSOAL

L
ou

vo
r

R
ec

o
n

h
ec

en
d

o
 a

 n
at

u
re

za
 d

e 
D

eu
s

S
al

m
o 

63
.3

Esp
er

a

Agu
ar

dar
 e

m
 si

lê
ncio

Salm
o 4

6.10

A Palavra de Deus
Palavra - enriquecendo a oraçãoJeremias 23.29

Assistindo

Desenvolvendo o alerta espiritual

Colossenses 4.2
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MeditaçãoTemas espirituaisJosué 1.8

Escutando

Recebendo as instruções espirituais

Eclesiastes 5.2
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Cantando

Adorando com minha voz

Salmo 100.2

Confissão

Tempo de purificação

Salmo 139.23
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"Então, nem uma 
hora pudeste velar 

comigo? 
Vigiai e orai"

Mateus 26.40-41
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___________________________________________
De “THE HOUR THAT CHANGE THE WORLD”, © 2002, by Dick Eastman

Baixe inteiramente grátis
O livreto: Como Orar, é um plano de oração para você

interceder ao Senhor e viver uma profunda experiência
com Deus. Em nosso site: www.cruzadamundial.org.br

(Nota: Cinco minutos para cada
segmento igualam à uma
hora de oração.)
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