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A perseguição da igreja não é de hoje, e a história aponta que 

ela só terá fim quando Cristo arrebatar a Sua noiva. Mas isso 

não deve nos amedrontar, pois sabemos que o inimigo sem-pre 

lutará com todas as armas para que a igreja pare e feche suas 

portas. Nós, lavados e re-midos no sangue do Cordeiro, temos 

a certeza de que, embora perseguidos, jamais estare-mos aban-

donados (2Co 4.9). 

A igreja primitiva foi duramente perseguida pelo Império Ro-

mano. Em 54 d.C. o imperador Nero assume o trono com ape-

nas 16 anos de idade; ele irá marcar a história como um ho-mem 

tirano e cruel. No ano de 64 d.C., houve um grande incêndio que 

devastou parte da cidade de Roma e Nero, para se isentar de 

qualquer suspeita, culpou os cristãos. Deu-se iní-cio a uma per-

seguição religiosa violenta. Aqueles que seguiam a Cristo eram 

torturados e mortos, muitos deles em arenas, eram devorados 

por animais. O Apóstolo Pedro, por exem-plo, foi crucificado e 

o Apóstolo Paulo decapitado a mando de Nero. É claro que a 

perseguição não terminou com o fim do reinado de Nero e sua 

morte; nos anos seguintes, outros impe-radores se encarrega-

ram de fazer a caça ao cristianismo. 

Nos dias atuais, existem vários países em que nossos irmãos 

são perseguidos e muitos per-dem sua vida por amor a Cristo. 

Atualmente a Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia e Pa-

quistão lideram uma lista de 50 países que mais perseguem 

cristãos. Na Índia, acredita-se que os seguidores do cristianismo 

trazem má sorte, e por este motivo são violentados fisica-mente 

e, até mortos. Na Coréia do Norte, por exemplo, se um cristão 

for descoberto, ele é morto ou enviado para campos de traba-

lho forçado como se fosse um criminoso e sua família recebe a 

mesma sentença. 

Segundo a Lista Mundial da Perseguição 2021, divulgada pela 

Organização Portas Abertas, o número de cristãos mortos vio-

lentamente por causa de sua religião, aumentou 60% de 2020 

para 2021, sendo a África o continente que mais registrou esses 

casos. Esta lista também aponta que 4277 cristãos foram deti-

dos ou condenados por amor a Cristo, e 3088 edifícios cristãos 

foram atacadas, bombardeados, saqueados e etc.

O que motiva toda essa violência mesmo em tempos mo-

dernos? O fato é que existem gru-pos extremistas, que tortu-

ram e executam com crueldade pessoas que professam a fé 

em Jesus, tudo isso em nome da religiosidade em prol a um 

ideal político.

E nós o que temos feito? Qual é a nossa desculpa?

Vivemos em um dos países onde ainda é permitido falar do 

amor de Deus com certa liberda-de. Portanto, devemos ser gra-

tos a Deus, pois o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer 

o IDE no Brasil sem que sejamos violentamente perseguidos. 

Cultivemos a gratidão porque o amor de Deus chegou a nós 

através de alguém. Então, é hora de cultivar a gratidão a Deus 

pela oportunidade alcançada, levando a mensagem da salva-

ção com gozo e alegria àqueles que ainda não conhecem o pla-

no de salvação. As almas agradecem por sua disponibi-lidade. 

Oremos por nossos irmãos que nesse exato momento po-

dem estar dando sua vida por amor a Cristo, certos de que o 

Mestre os aguarda. “Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da 

vida”, Ap 2.10.
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