Uma vida com propósitos (25)
Um estudo a partir do livro “Uma Vida com Propósitos” de Rick Warren (editora Vida)

Capítulo 8 - Planejado para agradar a Deus

Entrei numa loja e vi um senhor no balcão.
Maravilhado com a beleza da loja, perguntei:
Senhor, o que vendes aqui?

Dar prazer a Deus é o que se chama “adorar”.

Todos os dons de Deus.
A Bíblia diz: O Senhor se agrada somente daqueles que o adoram

e confiam em seu amor.

E custa muito? Voltei a perguntar.

Qualquer atitude sua que venha agradar a Deus é um ato de
adoração. Como o diamante, a adoração apresenta varias facetas.
Seriam necessários vários livros para abordar tudo que
precisamos compreender a respeito da adoração; mas (...)
estudaremos os aspectos principais da adoração.

Não custa nada, aqui é tudo de graça.

Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso
universal, posto por Deus no coração de nosso ser – uma
necessidade intrínseca de nos ligarmos a Deus. Adorar. Quando
não conseguimos adorar a Deus, sempre achamos um substituto,
ainda que sejamos a nós mesmos. A razão pela qual Deus nos fez
com esse desejo é que ele anseia por adoradores! Jesus disse:

São os adoradores que o Pai procura.
Dependendo de sua formação religiosa, pode ser que você
precise ampliar sua compreensão do termo “adorar”. Você talvez
imagine cultos na igreja onde há cânticos, orações e se escute
uma pregação. Ou talvez você imagine um cerimonial, velas em
cima de uma ceia. Ou ainda talvez você ainda imagine curas,
milagres e experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir
esses elementos, mas vai muito alem dessas manifestações.
Adorar é um estilo de vida.
CORREÇÃO DO ULTIMO BOLETIM:
A Edição passada, publicada como edição 119 de 31 de dezembro de
2006, na verdade corresponde à edição 118 do boletim informativo. A
seqüência foi equivocadamente alterada na edição 115, publicada como
117, sendo repetida com 117 na semana seguinte.
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Contemplei a loja e vi que havia jarros de amor,
vidros de fé, pacotes de esperança, caixinha de
salvação, muita sabedoria, saúde, fardos de perdão,
pacotes grande de paz, e muitos outros dons de
Deus. Tomei coragem e pedi.
Por favor, quero o maior jarro de amor de
Deus, todos os fardos de perdão, um vidro grande
de fé, muita saúde, esperança, bastante felicidade e
salvação eterna pra mim e toda minha família. Então,
aquele senhor preparou tudo e entregou-me um
pequenino embrulho que cabia na palma da minha
mão.
Incrédulo, disse:
Mas como é possível estar tudo que eu pedi
aqui?
Sorrindo, aquele senhor me respondeu:
Meu querido irmão, na loja de Deus não
vendemos frutos, só as sementes. Plante-as! Plante
essas sementes, cultive-as no coração e distribua-as
gratuitamente ao próximo!
Colaboração: Diáconos Carlos e Joana – Amai-vos CF

Felicidade
“Quem é fiel no pouco também é fiel
no muito; e quem é injusto no pouco
também é injusto no muito” (Lc.16:10)
Uma das principais lições que
aprendemos com o erro é que, nessa
questão, não há o que chamamos de
falhas pequenas. A grande maioria das
que cometi não foi de caráter
catastrófico,
mas
pequeno
e
aparentemente insignificante. Na maior
parte dos casos, não envolveu pecado,
mas
apenas
preguiça,
erros
de
julgamento e falta de firmeza.
Entretanto, essas ‘falhas pequenas’
me tornaram vulnerável e serviram para
me predispor a tomar certas decisões
que me afastaram mais do caminho
‘estreito e apertado’. O problema não foi
as decisões iniciais que tomei, mas o
rumo a que me conduziram e o fato de
haverem atrapalhado minha visão da
realidade.
Adotando uma série de mudanças
pequenas
e
sutis,
eventualmente
acabaremos praticando atos que nos
levarão ao erro.
É tolice alguém cometer uma falha
propositalmente. Contudo, sempre que as
cometemos, Deus quer ensinar-nos
alguma lição.
Analisando minhas perdas, aprendi a
ter mais respeito pela força do pecado.
Passei a valorizar mais a graça de Deus,
a ter mais sensibilidade para com as
fraquezas humanas, tanto as minhas
quanto as de outros, e adquirir mais
.

eficiência em meu ministério.
Satanás sabe que não será fácil
afastar-nos totalmente do rumo certo de
um momento para o outro. Contudo, ele faz
com que nos desviemos ligeiramente do
centro o caminho. Depois nos convence de
que podemos tomar um atalho ‘inofensivo’,
que ‘não é assim tão errado’. Sabe também
que se conseguir que tiremos os olhos do
Senhor terá conquistado uma grande
vitória. É aí que está a importância de
cultivarmos o hábito de ser fieis no pouco.
Se formos, não teremos que nos preocupar
com o ‘muito’.

2ª feira: Juízes 19/20/21
3ª feira: João 01/02/03
4ª feira: João 04/05
5ª feira: João 06/07
6ª feira: Rute 01/02
Sábado: Rute 03/04
Domingo: 1 Samuel 01/02

Prosseguiremos a leitura
dos livros de 1 Samuel e
o Evangelho de João na
próxima semana.

Orar pela quebra dos
reinos individuais.
Agora
as
ofertas
que
você
costumava depositar dentro de seu
envelope
(normais,
alçadas,
missionárias, etc), são lançadas
separadamente, no verso da folha de
controle.
Os
novos
envelopes,
confeccionados para o ano de 2007,
já estão disponíveis no quadro de
envelopes.
Veja o exemplo:

SEQÜÊNCIA
BOLETINS
DO BRASIL.

Pérola

“Antes de formá-lo no ventre eu o
escolhia; antes de você nascer, eu
o separei e o designei profeta às
nações” (Jr.1:5). Uma homenagem
da Rede de Mulheres.

Terças-feiras às 19 horas
antes do CULTO DE
ORAÇÃO PROFÉTICA.

PÉROLAS
DE
INFORMATIVOS

n#

12:

“Os

adolescentes
apresentarão no dia 1º
uma
peça
de
Shakespeare.
Venha
assistir esta tragédia”
(Quanto otimismo de
quem
escreveu
esse
anúncio,
não?!
Provavelmente ele deve
ter assistido os ensaios!
hehhehe

“Nossa esperança está no Senhor;
ele é o nosso auxílio e a nossa
proteção. Nele se alegra o nosso
coração, pois confiamos no seu
santo nome” (Sl.33:20). Uma
homenagem da classe Discípulos de
Jesus.

)

O fim do ano já aconteceu, mas
nem por isso devemos deixar de
receber na dispensa da Ação
Social os alimentos que doamos
às famílias que recorrem a esse
recurso.
Não
deixe
de
abençoar. Foi pra isso que Deus
te chamou.

,

Uma vida com propósitos (25)
Um estudo a partir do livro “Uma Vida com Propósitos” de Rick Warren (editora Vida)

Capítulo 8 - Planejado para agradar a Deus

Adoração é muito mais do que música
Para muitas pessoas, adorar é apenas sinônimo de música. Elas dizem:
“Em nossa igreja temos primeiro a adoração e depois o ensinamento”. Esse é um
grande mal-entendido. Todos os momentos do culto em uma igreja são um ato
de adoração: a oração, manter-se quieto, ouvir uma pregação, tomar notas,
ofertar, assinar um cartão de compromisso e até mesmo saudar os outros
adoradores.
Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no jardim do
Éden, mas não há nenhuma menção à música antes de Gênesis 4:21, com o
nascimento de Jubal. Se adoração fosse somente música, então os que nunca
utilizaram da música jamais adoraram. Adoração é muito mais do que música.
De modo ainda mais grave, o termo ‘adoração’ é muitas vezes
erroneamente em alusão a um estilo musical específico. “Primeiro cantamos um
hino, depois uma canção de louvor e adoração”. Ou “Gosto das canções de louvor
mais rápidas, mas prefiro as canções de adoração mais lentas”. De acordo com
essa convenção, se uma canção for rápida, alta ou usar metais, é considerada
‘louvor’. Mas, se for lenta, tranqüila e intimista, talvez acompanhada por um
violão, é ‘adoração’. Esse é um uso inadequado e bastante comum da palavra
‘adoração’.
Adoração não tem relação com o estilo, volume ou andamento da música.
Deus ama todos os tipos de música porque ele inventou todas – rápidas e lentas,
altas e suaves, antigas e modernas. É provável que você não goste de todas, mas
Deus gosta! Se ela é oferecida a Deus em espírito e em verdade, então é um ato
de adoração.
Os cristãos frequentemente discordam quanto ao estilo de música a ser
utilizado na adoração, defendendo apaixonadamente seus estilos preferidos
como se fossem os mais bíblicos ou reverentes a Deus. Mas não existe um estilo
bíblico! Não existem notas musicais na bíblia, e nós nem temos os instrumentos
que eles utilizavam nos tempos bíblicos.
Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você –
sua formação e personalidade – do que sobre Deus. O som de um grupo étnico
pode soar barulho para outro. Deus gosta de diversidade e aprecia a todos.
Não existe nada como música ‘cristã’; existe apenas letra cristã. É a
letra que torna uma canção sagrada, e não a melodia. Não existem melodias
espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem a letra, não haveria como
saber se é uma canção ‘cristã’.
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Um homem bastante idoso procurou uma Clínica
para um curativo em sua mão ferida, dizendo-se muito
apressado porque estava atrasado para um compromisso.
Enquanto o tratava, o jovem médico quis saber o motivo
da sua pressa e ele disse que precisava ir a um Asilo de
Velhos tomar o café da manhã com sua mulher que estava
internada lá há bastante tempo.
Sua mulher sofria do Mal de “Alzeimer” em estágio
bastante avançado. Enquanto terminava o curativo, o
médico perguntou-lhe se ela não ficaria assustada pelo
fato de ele estar atrasado.
- “Não, disse ele. Ela já não sabe quem eu sou. Há
quase cinco anos ela nem me reconhece”.
Intrigado o médico
lhe pergunta:
- “Mas, se ela já nem
sabe quem o senhor é,
porque essa necessidade
de estar com ela todas as
manhãs?”.
O velho sorriu, deu uma palmadinha na mão do
médico e disse: - “É verdade... Ela não sabe quem eu sou,
mas eu sei muito bem QUEM ELA É”.
Enquanto o velhinho saía apressado, o jovem
médico sorria emocionado e pensava: “Esta é a qualidade
de amor que eu gostaria para a minha vida”.
O Amor não se reduz ao físico, ao romântico. O
Amor verdadeiro é a aceitação...
DE TUDO O QUE O OUTRO É...
DE TUDO O QUE O OUTRO FOI...
DO QUE SERÁ...
DO QUE JÁ NÃO É...
Como o bom velhinho, que também todos nós,
possamos dar e receber, em profusão, deste maravilhoso
Amor Maiúsculo!

Missões: Mais um Estado aprova lei
anticonversão, na Índia
Os cristãos no Estado de Himachal Pradesh,
norte da Índia, comemoraram o Ano Novo em 1 de
janeiro em meio ao medo de perseguição, depois que
legisladores introduziram uma lei que proíbe
conversões religiosas compulsórias.
O Conselho Global de Cristãos Indianos, um
grande grupo de Ações Institucionais, disse ter medo
de que a lei seja usada "para apaziguar os radicais
hindus às custas da comunidade cristã”.
Segundo a lei, quem “forçar” ou induzir alguém
a mudar sua religião pode ser passível de punição.
Teme-se, entretanto, que essa lei esteja aberta a
interpretações e, assim, seja usada para atingir
obreiros missionários e outros que pregam o evangelho
de Jesus Cristo.
Cristãos
evangélicos,
entretanto,
argumentaram que converter alguém à força é contra a
Bíblia.
Ataques contra as minorias - O presidente do
Conselho Global, Sajan George, disse à agência de
notícias BosNewsLife que o Conselho está preocupado
que essa lei seja uma tática para atacar a minoria
cristã sob o pretexto da conversão.
"Em toda a Índia não há uma única condenação
com base de conversão forçada feita por cristãos”,
Sajan afirmou. "Essa lei está invadindo a consciência
das pessoas e também viola os direitos garantidos pela
ONU e pela Constituição da Índia." Ele disse que a lei
também poderia aumentar a violência contra os
cristãos indianos.
"O ano de 2006 testemunhou mais de 200
ataques contra os cristãos”, e a morte de cinco pessoas
por causa de sua fé em Cristo, disse Sajan. O governo
de Himachal Pradesh e os parlamentares aprovaram a
lei na sexta-feira, 29 de dezembro, depois de uma
sessão de quatro dias.
O partido da oposição de viés hindu, o
Bharatiya Janata (BJP), recebeu com prazer a lei,
depois de ter realizado medidas similares em outros
Estado da Índia. Nos últimos meses, cinco Estados
dirigidos pelo BJP ou por seus aliados introduziram leis
anticonversão ou fortaleceram as existentes. Eles
diziam que elas "protegeriam a identidade religiosa da
Índia” e estimulariam a harmonia pública.
Missionários cristãos - Sajan e outros
observadores na Índia têm visto que, na prática, os
militantes hindus acusam em especial os missionários
cristãos de converterem os hindus pobres por meio de
atrativos como ensino gratuito e cuidados médicos.
Os cristãos, que há tanto tempo lutam em
favor dos direitos dos dalits, dizem que aqueles que
.

mudam sua fé agem assim para escapar do opressivo
sistema de castas que vigora entre os hindus. Os dalits,
que constituem mais de 16% da população indiana de 1,1
bilhão, são considerados “intocáveis” sob o milenar
sistema de casta do hinduísmo. Eles sofrem discriminação
e grupos de direitos humanos dizem que eles estão
encarregados dos tipos de trabalho mais degradantes.
Embora
esteja
oficialmente
banida,
a
discriminação com base no sistema de castas persiste nas
vilas, conforme os cristãos. Os hindus perfazem 80% da
população indiana, enquanto os cristãos são menos de 3%,
segundo as estimativas.
Fonte: Portas Abertas 03/01/07

Agora as ofertas que você costumava
depositar dentro de seu envelope (normais,
alçadas, missionárias, etc), são lançadas
separadamente, no verso da folha de
controle. Os novos envelopes, confeccionados
para o ano de 2007, já estão disponíveis no
quadro de envelopes.
Veja o exemplo:

2ª feira: 1 Samuel 03/04/05
3ª feira: 1 Samuel 06/07/08
4ª feira: 1 Samuel 09/10/11
5ª feira: 1 Samuel 12/13
6ª feira: 1 Samuel 14/15
Sábado: João 08/09/10
Domingo: João 11/12

Peçam, e lhes será dado; busquem, e
encontrarão; batam, e a porta lhes
será aberta. Pois todo o que pede,
recebe; o que busca, encontra; e
àquele que bate, a porta será aberta
(Mateus 7:7 e 8). Uma homenagem da
próxima Classe Discípulos de Jesus.

Prosseguiremos
na
semana ainda em João
concluiremos o livro de
Samuel.

e
1

Eu te louvarei, Senhor, de todo o
coração; diante dos deuses cantarei
louvores a ti. Voltado para o teu
santo templo eu me prostrarei e
renderei graças ao teu nome, por
Lançar palavras proféticas causa do teu amor e da tua
frustrando todos os projetos fidelidade; pois exaltaste acima de
do diabo contra nós.
todas as coisas o teu nome e a tua
palavra (Salmo 138:1 e 2). Uma
homenagem da Rede de Mulheres.

SEQÜÊNCIA PÉROLAS DE BOLETINS
INFORMATIVOS DO BRASIL.

Pérola n# 13: “No estudo desta
noite nosso pastor trará a
mensagem intitulada: 'o que é o
inferno' venha cedo e assista o
ensaio do coral" (Aff! Mas será

Ninguém conseguirá resistir a você
todos os dias da sua vida. Assim
como estive com Moisés, estarei com
você; nunca o deixarei, nunca o
abandonarei
(Josué
1:5).
Uma
homenagem da Classe Discípulos de
Jesus.

que esse coral é tão ruim
assim, meu Deus? Nem me
atrevo a ir assistir o ensaio
então! UHAuhAHUAuha

Terças-feiras às 19 horas
antes
do
CULTO
DE
ORAÇÃO PROFÉTICA.

).

O fim do ano já aconteceu, mas
nem por isso devemos deixar de
receber na dispensa da Ação
Social os alimentos que doamos às
famílias que recorrem a esse
recurso. Não deixe de abençoar.
Foi pra isso que Deus te chamou.

Sábado, dia 20 de janeiro às
19:30h,
promovido
pela
Juventude Judá, encontro
de adoradores de diversas
igrejas reunidos para adorar
ao Senhor em uma só voz.
Maiores
informações,
procurar Roberta ou Arthur.

,

Uma vida com propósitos (26)
Um estudo a partir do livro “Uma Vida com Propósitos” de Rick Warren (editora Vida)

Capítulo 8 - Planejado para agradar a Deus
A adoração não é para o nosso benefício.
Como pastor, recebo bilhetes dizendo: “Eu amei a
adoração de hoje. Foi muito bom para mim”. Este é outro mal
entendido a respeito da adoração. Ela não é para o nosso
benefício. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus,
não a nós mesmos.
Se você alguma vez já disse “Não aproveitei em nada a
adoração de hoje”, você adorou pelos motivos errados. A
adoração não é para você, é para Deus. Logicamente, a maioria
dos cultos de adoração também tem elementos de comunhão
entre os irmãos, edificação e evangelização; e existem
benefícios na adoração, mas nós não adoramos para nossa
satisfação. Nossa motivação é glorificar e agradar ao nosso
Criador.
No capítulo 29 de Isaias, Deus reclama de uma adoração
sem entusiasmo e hipócrita. Pessoas estavam oferecendo a
Deus orações insípidas, louvores fingidos, palavras vazias e
rituais artificiais sem que seu significado fosse levado em
consideração. O coração de Deus não é tocado pela tradição
na adoração, mas pela paixão e pelo empenho. A Bíblia diz: O

Senhor diz: ”Esse povo se aproxima de mim cm a boca e me
honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A
adoração que me presta é feita só de regras ensinadas por
homens”.
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Uma vez um homem estava sendo perseguido por
vários malfeitores que queriam matá-lo.
O homem, correndo, virou em um atalho que saía da
estrada e entrava pelo meio do mato e, no desespero,
elevou uma oração a Deus da seguinte maneira:
— Deus Todo Poderoso fazei com que dois anjos
venham do céu e tapem a entrada da trilha para que os
bandidos não me matem!
Nesse momento escutou que os homens se
aproximavam da trilha onde ele se escondia e viu que na
entrada da trilha apareceu uma minúscula aranha.
A aranha começou a tecer uma teia na entrada da
trilha.
O homem se pôs a fazer outra oração cada vez
mais angustiado:
— Senhor, eu vos pedi anjos, não uma aranha.
Senhor, por favor, com tua mão poderosa coloca
um muro forte na entrada desta trilha, para que os
homens não possam entrar e me matar...
Então ele abriu os olhos esperando ver um muro
tapando a entrada e viu apenas a aranha tecendo a teia.
Os malfeitores estavam entrando na trilha, na qual
ele se encontrava, e ele estava esperando apenas a
morte.
Quando passaram em frente da trilha o homem
escutou:
— Vamos, entremos nesta trilha.
Nada entrou por aqui. Continuemos procurando nas
próximas trilhas.
Fé é crer no que não se vê, é perseverar diante do
impossível.
Às vezes pedimos muros para estarmos seguros,
mas Deus pede que tenhamos confiança Nele para deixar
que Sua Glória se manifeste e faça algo como uma teia,
que nos dá a mesma proteção de uma muralha.
Nunca desanime em meio às lutas, siga em frente,
pois Deus disse: “diga ao fraco que Eu sou forte”.
São nos momentos mais difíceis que encontramos
em Deus a nossa força.

O pai das jovens é, conforme se alega, um
alcoólatra que vive às custas de suas filhas.

Jovens cristãs são torturadas por
extremistas para voltarem ao hinduísmo.

Com medo de mais tensões, as três irmãs
tomaram um táxi e foram para a casa de um tio em
Bangalore, por volta das 4 da madrugada. Ao saber
do que tinha acontecido, o tio das vítimas, identificado
apenas como Natesh, registrou uma queixa na polícia.

O incidente aconteceu em Guruparahalli, a
12 quilômetros de Bangalore, capital do Estado, no
dia 14 de dezembro. Um homem identificado apenas
como Ramesh invadiu a casa das três irmãs –
Jyothi, 20 anos; Nandhini, 18; e Jalaja, 16. Ele
pressionou-as para que se “reconvertessem” e,
como elas se recusaram, ele as agrediu.
As vítimas, que trabalham em uma fábrica
de roupas, freqüentam a igreja Assembléia de
Deus. Ramesh, que morava perto dali até três
meses atrás, vinha se contrapondo às irmãs desde
que elas se converteram ao cristianismo, há alguns
meses.
“Os extremistas invadiram a casa das
mulheres durante a noite e se tornaram violentos
ao encontrar uma Bíblia e outros impressos cristãos
sobre a mesa”, contou ao Compass, o presidente
nacional do Conselho Global dos Cristãos da Índia
(GCIC, sigla em inglês), Sajan K. George.
Os invasores disseram às irmãs que elas
deveriam dar a eles o que eles quisessem e que
Jesus não poderia fazer nada por elas. As jovens
não reagiram. Isso fez com que os extremistas
ficassem mais furiosos, e eles atiraram a Bíblia e os
livros ao chão e pisaram em cima.
“Os homens também substituíram um
calendário cristão por outro de Sai Baba, um deus
hindu”, disse Sajan George. “Eles pressionaram as
mulheres para que adorassem a imagem de Sai Baba
e para que aplicassem tinta vermelha na testa,
como sinal de sua conversão ao hinduísmo”.
Como elas se recusaram, os extremistas as
agrediram. “Eles agarraram a mais nova pelo cabelo
e a lançaram contra a parede”, disse ele. “Eles
agrediram as outras duas irmãs brutalmente. Uma
delas chegou a desmaiar, pelo fato de sofrer de
asma.”
Infelizmente, acrescentou Sajan, os pais
não vieram em socorro das filhas. “Os extremistas
continuaram a bater e a torturar as irmãs por mais
de quatro horas e deixaram o local apenas após as 2
horas da madrugada”.

A polícia prendeu Ramesh, que foi solto sob
fiança no dia 20 de dezembro. Os policiais estão
investigando o caso.
Sajan George disse que essa foi a terceira vez
que os extremistas invadiram a casa das irmãs. Ramesh e
os outros foram à casa pela primeira vez no dia 13 de
dezembro para adverti-las que não freqüentassem a
igreja nem lessem livros cristãos.
Quando eles retornaram na manhã de 14 de
dezembro, encontraram Nandhini lendo a Bíblia, o que os
deixou furiosos. Eles advertiram as irmãs novamente e
prometeram voltar à noite, quando então as atacaram.
Fonte: PortasAbertas.org.br em 30/12/06

Solidariedade e Companhia
“Solidários somos gente;
Solitários somo peças.
De mãos dadas somos força;
Desunidos, impotência.
Isolados somos ilha;
Juntos, somos continente.
Inconscientes, somos massa;
Reflexivos, somos grupo.
Organizados, somos pessoas;
Sem organização, somos objetos de
lucro.
Em equipe, ganhamos, libertamo-nos;
Individualmente, perdemos, continuamos
presos.
Unidos, somos soma;
Na massa, somos numero.
Dispersos somos vozes no deserto;
Agrupados, fazemo-nos ouvir.
Amontoando palavras, perdemos tempo;
Com ações concretas, construímos
sempre.”

2ª feira: João 13/14
3ª feira: 1 Samuel 16/17/18
4ª feira: 1 Samuel 19/20/21
5ª feira: 1 Samuel 22/23/24
6ª feira: 1 Samuel 25/26/27
Sábado: 1 Samuel 28/29
Domingo: 1 Samuel 30/31

Concluiremos
na
próxima
semana o Evangelho de João
e iniciaremos a leitura do
Livro de 2 Samuel.

Manifestação do Fruto
do Espírito, assim como
todos
os
dons
espirituais e ministérios
dentro das comunidades
Amai-vos.

SEQÜÊNCIA
BOLETINS
DO BRASIL.

O Espírito do Soberano, o Senhor, está
sobre mim, porque o Senhor ungiu-me
para levar boas notícias aos pobres.
Enviou-me para cuidar dos que estão com
o coração quebrantado, anunciar liberdade
aos cativos e libertação das trevas aos
prisioneiros. (Isaias 61:1). Obrigado por
ser um exemplo de pai, esposo, amigo e
servo. Te amamos muito. Sua família, Rita,
Talita e Natália.

Significa nobre, brilhante e ilustre e
indica uma pessoa que está sempre
procurando fazer importantes conquistas.
Que neste ano que completa mais um ano
de vida você possa conquistar mais e mais
e saber que nós te amamos muito... Seu
Pai, sua mana e sua família que te ama.

Os anos se passam e os planos de Deus
vão se realizando em sua vida. Hoje tenho
certeza de que será um desses anos que
você comemorará esta data com mais
vigor e felicidade. Quando o Senhor
restaurou a sorte de sião ficamos como
quem sonha. Você sonhou e hoje se
realizou. Te amo, te amo, te amo, sua
sempre sua princesa e sua filhota Carol.

PÉROLAS
DE
INFORMATIVOS

Pérola n# 14: “Teremos Terças-feiras

às
19
sorvetada
na
igreja horas antes do CULTO
ORAÇÃO
próximo sábado; as irmãs DE
que forem doar leite PROFÉTICA.
cheguem mais cedo” (Por
favor, diz pra mim que
elas vão doar leite, mas
do supermercado e não
delas mesmas! kkkk ECA!
kkkk).

,

Uma vida com propósitos (27)
Um estudo a partir do livro “Uma Vida com Propósitos” de Rick Warren (editora Vida)

Capitulo 8 – Planejado para agradar a Deus

Se alguém colocasse uma arma em frente ao seu
rosto e pergunta se você acredita em Deus, o que você
faria?
Diria não, e se sentiria envergonhado o resto de
sua vida, ou...
Diria sim, eu acredito e teria coragem de morrer
por Deus?

A adoração não é parte da sua vida; ela é a sua vida.
Não adore somente nos cultos na igreja, pois nos foi dito: Procurem
ajuda do Senhor; estejam sempre na sua presença e cantem glórias e louvem
ao Senhor desde o nascer até o pôr-do-sol. Na Bíblia, as pessoas louvavam a
Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão, e até mesmo na cama!
Louvar deveria ser sua primeira atividade assim que abrisse os olhos pela
manhã, e sua ultima atividade, ao fechá-los à noite. Davi disse: Eu

agradecerei ao Senhor o tempo todo. Minha boca sempre o louvará.
Cada atividade pode ser transformada em ato de adoração, quando
você a faz para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz: Assim, quer

vocês comam, bebam, ou falam qualquer coisa, façam tudo para a glória de
Deus. Martinho Lutero disse: “Uma ordenhadora pode tirar leite das vacas
para a glória de Deus”.
Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Ao fazer tudo como
se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com ele
durante sua atividade. A Bíblia diz: Tudo o que fizerem, falam de todo o

coração como para o Senhor, e não para os homens.
Este é o segredo para um estilo de vida em adoração — fazer todas as
coisas como se fosse para Jesus. A Bíblia, na paráfrase The Message [A
Mensagem], diz: pegue sua vida diária e comum — seu dormir, comer,
trabalhar e passear — e ponha diante do Senhor como oferta. O trabalho se
torna adoração quando você o dedica a Deus e realiza consciente de sua
presença.
Logo que me apaixonei pela minha esposa, pensava nela o tempo todo:
no café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do
supermercado, abastecendo o carro — eu não conseguia parar de pensar
nessa mulher! Eu constantemente falava com meus botões sobre ela e
pensava sobre as coisas que eu amava nela. Isso fazia com que eu me
sentisse perto de Kay mesmo quando estávamos separados por vários
quilômetros de distancia e íamos para faculdades diferentes. Pensando nela
constantemente, eu estava permanecendo no seu amor. Esta é a verdadeira
adoração — apaixonar-se por Jesus.
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Um casal de ateus tinha uma filha, que jamais
havia falado sequer uma palavra de Deus para criança.
Uma noite, quando a menina estava com 5 anos de
idade, no meio de uma briga de seus pais, o pai atirou na
mãe, na frete da criança, e depois se matou. E a menina
assistiu tudo.
Após a tragédia, ela foi mandada para um
orfanato.
A senhora que tomava conta do orfanato era
cristã, e “apresentou” Deus a criança no primeiro dia.
Informou à professora que a menina nunca tinha
ouvido falar sobre Jesus
Cristo pediu-lhe que tivesse paciência com ela.
ENTAO A PROFESSORA, mostrou uma ilustração
do rosto de Jesus às crianças, e questionou:
— Alguém sabe me dizer quem é Este?
E a menina levantou a mãozinha e disse:
— Eu o conheço, É O HOMEM QUE ME SEGUROU
NO COLO O DIA QUE MEUS PAIS MORRERAM.
Pense e reflita:
DEUS NUNCA DESAMPARÁ UM FILHO SEU,
ESTE FILHO O CONHECENDO OU NAO. MESMO QUE
NÃO ACREDITE NELE. É ELE QUEM CUIDA DE VOCÊ
SEMPRE. ONDE VOCÊ ESTIVER, ELE ESTÁ CONTIGO.
NOS MOMENTOS MAIS DIFICEIS DA TUA
VIDA CONFIE NO SENHOR, POIS NO
MOMENTO EM QUE PENSARES QUE NÃO VAI
CONSEGUIR CAMINHAR, ELE TE CARREGA NO
COLO...

Missões:
Companhia
aérea
impede
funcionária de levar Bíblia à Arábia
Saudita.
Uma comissária de bordo da companhia aérea
BMI alega que sua empresa a tenha discriminado
por sua religião. A empresa a impediu de levar sua
Bíblia em um vôo à Arábia Saudita.
A aeromoça foi informada pela BMI que era
contra as leis da Arábia Saudita entrar no país com
qualquer livro religioso que não fosse o Alcorão.
A mulher, considerada ser uma cristã
comprometida, leva sua Bíblia a todos os lugares
que vai. Ela, agora, abriu um processo contra a
empresa, acusando-a de discriminação religiosa.
A companhia BMI (ex-British Midland
Airways) disse em 20 de dezembro que estava
apenas seguindo o aviso do Ministério de Relações
Internacionais, que dizia que nenhum material ou
artefato não-islâmico era permitido na Arábia
Saudita.
Um representante da companhia disse:
"Emitimos um comunicado a toda a nossa equipe e a
todos os passageiros, dizendo que essas eram as
orientações”.
"Ela diz que quer levar a Bíblia com ela. Nós
lhe dissemos que não podemos criar regras para
cada indivíduo, pois temos centenas de membros na
equipe. Levar em conta cada preferência pessoal
seria impossível."
O Ministério de Relações Internacionais diz
em seu site que “são proibidos na Arábia Saudita a
importação e o uso de narcóticos, álcool, carne de
porco, livros e artefatos religiosos (com exceção do
Alcorão)”.
Esse caso segue na esteira do caso de Nadia
Eweida, funcionária da British Airways. Nadia,
também cristã, objetou às regras de sua
companhia, que a proibiam de exibir um pingente em
forma de cruz no pescoço. O caso levou a
companhia aérea a rever sua política de uniformes.
Fonte: Portas Abertas 02/01/07

Ele está com você
Publicado em 06/ago/2006 na edição 96
“Posso todas as coisas naquele que me
fortalece” (Fl.4:13)
Você não pode fazer todas as coisas. Você pode
fazer somente todas as coisas através de Cristo,
que lhe dá a capacidade. Mesmo que você grite para
todo mundo “Eu posso fazer todas as coisas”, Deus
esta lhe perguntando, “Você está com Cristo?”,
porque, se não estiver, os seus planos, sonhos e
idéias resultarão em nada. Sem Cristo, os seus
esforços são inúteis, e o resultado é a frustração.
Romanos 8:31 muito me encoraja: “Se Deus é
por nós, quem poderá ser contra nós”? A palavra
‘por’ é realmente a palavra grega ‘com’. Assim, a
frase poderia ser escrita desta maneira: “Se Deus
está comigo, quem poderá ser contra mim?” A
implicação é que, se Deus lhe deu algo para fazer e
Ele está com você, nada ou ninguém impedirá que
você realize o que Deus quer que você faça. Não me
importo que é a pessoa ou quanta influencia tem; se
Deus está com você, não é importante que está
contra você.
Você deve viver cada dia verificando quem está
com você, em vez de quem está contra você!
Você pode estar sofrendo perseguição política,
pressão do patrão, ou do seu cônjuge, de seus pais,
tratamento injusto da família e amigos, mas estas
influências não são os fatores mais importantes na
sua vida. Você pode passar o resto de sua vida
lutando contra as muitas pessoas e circunstancias
que se opõem a você, ou pode se concentrar na
presença de Deus e trata-las como uma
inconveniência temporária. Se Deus está com você,
aqueles que o acusam ou molestam não têm poder
sobre você.
Pense nisto: a sua proteção não se baseia no
quanto poder têm os seus acusadores, mas no quanto
lhe promete paz e vitória, se você confiar na sua
força.
Amai-vos

2ª feira: João 15/16/17
3ª feira: João 18/19
4ª feira: João 20/21
5ª feira: 2 Samuel 01/02/03
6ª feira: 2 Samuel 04/05/06
Sábado: 2 Samuel 07/08/09
Domingo: 2 Samuel 10/11/12
Na próxima semana, a leitura do
livro de 2 Samuel será concluída, e
começaremos a ler o livro de Atos

Manifestação do Fruto do
Espírito, assim como todos os
dons espirituais e ministérios
dentro das comunidades Amaivos.

Você preencheu nossas vidas com seu sorriso
e traquinagens. Como o Senhor nos ama
através de você! Te amamos. Mamãe, Papai e
Dedéia.
O Espírito do Soberano, o Senhor, está
sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para
levar boas notícias aos pobres. Enviou-me
para cuidar dos que estão com o coração
quebrantado, anunciar liberdade aos cativos
e libertação das trevas aos prisioneiros
(Isaias 61:3).
através de você e de sua vida, muito
obrigado! Te amamos muito. Célula Filhas do
Altíssimo.
O SENHOR, o Soberano, é a minha força; ele
faz os meus pés como os do cervo; faz-me
andar em lugares altos. (Habacuque 3:19).
Que Deus te leve através da adoração a
lugares cada vez mais altos na presença de
Deus. Um abração dos seus companheiros do
Ministério de Louvor.

Conta-se o caso de uma humilde e
pequena
igreja
pentecostal
de
povoado afastado de grandes centros
urbanos. O pastor, já de idade
avançada, tinha dificuldades em se
manter acordado durante os cultos, e
um belo dia, no meio do período de
louvor, quando a igreja estava em
pleno ‘fogo puro’, com gritos de
glórias e aleluias, a energia elétrica é
interrompida. A igreja não parou de
glorificar por isso. E então, quando a
palavra seria passada ao pastor,
foram acioná-lo e ele estava
adormecido. Meio cambaleando, no
meio da escuridão de zona rural à
noite, o pastor inicia seu discurso...

“Irmãos, vos saúdo com a paz do
Senhor. Antes de começar a pregar,
gostaria primeiro de clamar ao
Senhor junto com meus irmãos, pois Terças-feiras às 19 horas antes
acabei de ficar cego” (o pastor do
CULTO
DE
ORAÇÃO
dormia e não viu que a energia havia
faltado).

PROFÉTICA.

,

Estudo para a família

(Anteriormente publicado em edição antiga do boletim
informativo, mas que vale a pena relembrar)

É preciso ter uma boa conversa!
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith Kemp
Saber dar uma resposta é uma alegria; como é boa a palavra certa na
hora certa! Provérbios 15:23
Atualmente, quando os casais se desentendem repetidamente, muitas
vezes optam pela dissolução de sua união em nome da incompatibilidade de
temperamento, sem esboçarem o menor esforço para tentar preservar o
casamento. Eles esquecem que os conflitos são normais na vida do ser
humano. O que importa é procurar resolvê-los e aprender a desenvolver o
casamento de forma saudável.
Tanto o marido e a esposa devem saber escolher a melhor hora,
circunstância e lugar para conversar sobre seus desentendimentos. Se
estiverem cansados, depois de um longe dia de trabalho, ou então em meio a
uma tarefa importante ou divertimento, não é muito inteligente lançar uma
dificuldade que necessite ser resolvida — a não ser que seja uma
emergência. Portanto, é muito importante haver calma, concentração e boa
vontade quando se deseja solucionar uma tensão.
Saber ouvir com sensibilidade, imparcialidade, atenção, paciência e
amor é um hábito que precisamos aprender a desenvolver. É o primeiro passo
para que a desavença seja superada.
Os casais devem procurar ajudar-se mutuamente: precisam pensar
tentando encontrar, individualmente, segundo sua maneira de encarar a
situação, qual é a causa básica que está prejudicando o casamento. Em
seguida, abrir um diálogo objetivo, evitando acusações e criticas mútuas,
cinismo gritos, etc. ambos devem aprender a colocar o orgulho de lado, e não
iniciar uma competição tentando descobrir qual dos dois é mais persistente
para, no final, sair como vencedor do conflito.
Se diante de uma contrariedade acontecer uma conversa lúcida, aberta,
sensível, sincera e honesta, com o casal se esforçando para resolver o
problema da melhor forma possível, o relacionamento tende a amadurecer e
solidificar-se.
Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Um filho e um pai caminhavam pela montanha
De repente, o menino cai, se machuca e grita:
— Ai!
Para sua surpresa, escuta sua voz se repetindo em algum
lugar da montanha:
— Ai!
Curioso o menino pergunta:
— Quem é você?
E recebe como resposta:
— Quem é você?
Contrariado grita:
— Seu covarde!
E escuta como resposta:
— Seu covarde!
O menino olha para o pai e pergunta, aflito:
— O que é isso?
O pai sorri e fala:
— Meu filho, preste atenção.
Então o pai grita em direção à montanha:
— Eu admiro você!
A voz responde:
— Eu admiro você!
De novo o homem grita:
— Você é um campeão!
A voz responde:
— Você é um campeão!
E o seu pai explica:
— As pessoas chamam isso ECO, mas, na verdade, isso é a
VIDA.
A VIDA lhe dá de volta tudo o que você DIZ, tudo que você
DESEJA DE BEM E DE MAU AOS OUTROS, a VIDA lhe devolverá
toda a BLASFÊMIA, INVEJA, INCOMPREENSÃO , FALTA DE
HONESTIDADE que você desejou , praguejou às pessoas que lhe
cercam como, por exemplo, o que muitos pais dizem à seus filhos
VOCÊ NÃO VAI SER NADA NESTA VIDA , o poder da palavra de
um pai sobre um filho é muito grande e repare à sua volta , muitos
fazem isto.
NOSSA VIDA é simplesmente o REFLEXO das nossas ações.
Se você quer mais AMOR, COMPREENSÃO, SUCESSO,
HARMONIA, FELICIDADE, crie mais AMOR, COMPREENSÃO,
HARMONIA, no seu coração. Se agir assim, a VIDA lhe dará
FELICIDADE, SUCESSO, AMOR das pessoas que lhe cercam.
Reflita e melhore sua vida enquanto há tempo, crie bons Ecos
em sua vida e à sua volta, fale somente palavras que tragam VIDA e
não MORTE.

Perdoar e ser perdoado

Folheto da Igreja Metodista Wesleyana
O cristianismo jamais poderia sobreviver Sugestão do Presbítero José Eduardo

e até mesmo a vinda do Senhor Jesus não
teria nenhum sentido se o Espírito do Perdão
O assunto do dízimo é um dos mais
não pudesse funcionar no íntimo do ser importantes na vida do cristão. Na
humano.
Quando cultivamos um ressentimento
contra alguém, permitimos que a semente do
mal brote dentro de nós e, quanto mais tempo
a deixarmos intacta, mais difícil é arrancá-la.
Não adianta procurar esquece-la ou até
mesmo afoga-la com boas obras de caridade,
porque mais cedo ou mais tarde ela fará
aparecer
suas
folhagens
e,
consequentemente, seus frutos nocivos.

verdade o cristão que não é dizimista
jamais
prosperará.
Entretanto,
o
devorador fará de tudo para que você não
entenda que entregar o dízimo é uma
benção. Pois este sabe que quando alguém
entrega o dízimo na igreja, ele não poderá
mais legalmente agir na vida financeira
desta pessoa.
A Bíblia diz:

“Os meus olhos procurarão os fieis da
A Bíblia nos ensina que Deus pode terra, para que estejam comigo” Salmos

compreender nossas falhas, erros e
fraquezas, mas não suporta quem se nega a
praticar o perdão. Aliás, não perdoar é
cometer injustiça consigo mesmo, pois todos
cometemos erros. O coração perdoador
sempre encontrará saída para se redimir
diante de Deus e dos homens, mas o inflexível
jamais será salvo.

101.6

“Quem é fiel no mínimo, também é fiel
no muito; quem é injusto no mínimo
também é injusto no muito” Lucas 16.10

1. O que é o dízimo?
Dízimo é a décima parte, isto é, tudo o
que ganhamos que seja salários, doações,
juros, devemos separar a décima parte e
entrega-la na igreja.

“...e de
certamente

tudo quanto me deres,
te entregarei o dízimo”

Gênesis 28.22
Continua nas
boletim semanal.

próximas

edições

do

Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que
eu ande na tua verdade; dá-me um coração
inteiramente fiel, para que eu tema o teu
nome. De todo o meu coração te louvarei,
Senhor, meu Deus; glorificarei o teu nome
para sempre. (Salmo 86,11,12). Você é uma
benção para nós, fomos abençoados por Deus
por Ele nos ter dado você. Você é muito
especial para nós! De sua família que te ama
muito!

Terças-feiras às 19 horas
do
CULTO
DE
Amarrar os demônios que antes
ORAÇÃO
PROFÉTICA.
atam
a
vida
dos
dizimistas,
ministrando
palavras proféticas de
benção sobre a vida dos “Saudações aos que têm
coragem!”
membros.

Provérbios 3.9

Para que você entenda melhor este
ao sistema de

Amai-vos

Próxima semana, terá início a
leitura do livro de 1 Reis, e a
continuidade do livro de Atos.

“Honra ao Senhor com teus bens, e com
as primícias de toda a tua renda”

Esta é uma das razões fundamentais assunto, vamos passar
pelas quais afirmo que o perdão, mais que uma
perguntas e respostas:
simples virtude, é uma grande necessidade.
A Bíblia está repleta de passagens onde
Deus mostra seu caráter diante das falhas e
pecados humanos. O Senhor Jesus, durante
todo o Seu ministério, deu exemplos de como
devemos nos portar uns para com os outros,
todos os milagres apontam Sua compaixão
com os pecadores. Da mesma forma pela qual
Ele se manifestou para os homens, também
requer de cada um de nós a mesma atitude
para com os nossos semelhantes.

2ª feira: 2 Samuel 13/14/15
3ª feira: 2 Samuel 16/17/18
4ª feira: 2 Samuel 19/20/21
5ª feira: 2 Samuel 22/23/24
6ª feira: Atos 01/02/03
Sábado: Atos 04/05
Domingo: Atos 06/07

Sabe-se lá se isso foi verdade,
mas se realmente aconteceu,
deve
ter
sido
hilário!
aHUAuhaUHAUHaUaa
Um homem iria pregar sobre a
criação da mulher. Enquanto
estava lendo o texto de Gênesis:
"Disse
Deus,
farei
uma
companheira idônea”, o ventilador
com seu vento virou a página e o
pregador não percebeu e caiu na
página da construção da arca de
Noé. O pregador continuou a ler...
“e media 200 côvados de altura,
300 de largura...” o pregador
parou e, atônito, olhou para o
auditório e baixinho comentou:
"que mulherão meus irmãos"

Se você está percorrendo o caminho
de seus sonhos, comprometa-se com
ele.
Não deixe a porta de saída aberta,
através da desculpa.
“Ainda não é bem isto que eu queria”
Esta frase guarda dentro de dela a
semente da derrota.
Assuma o seu caminho. Mesmo que
precise dar passos incertos, mesmo que
saiba que pode fazer melhor o que está
fazendo.
Se você aceitar suas possibilidades
no presente, com toda certeza vai
melhorar no futuro.
Mas, se negar suas limitações,
jamais se verá livre delas.
Enfrente seu caminho com coragem,
não tenha medo da crítica dos outros.
E, sobretudo, não se deixe paralisar
por sua própria crítica.
Deus estará com você nas noites
insones, e enxugará as lágrimas ocultas
com Seu Amor.
Deus é o Deus dos valentes!

,

Estudo para a família (aos pais)

Seja diferente!
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith Kemp
5 O SENHOR viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e
que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente
para o mal. 6 Então o SENHOR arrependeu-se de ter feito o homem sobre a
terra, e isso cortou-lhe o coração. 7 Disse o SENHOR: “Farei desaparecer
da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais
e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito”. 8 A Noé,
porém, o SENHOR mostrou benevolência. (Gênesis 6:1-50)
Na época em que Noé viveu, a sociedade não era muito diferente da
nossa. Havia pecado, violência e hipocrisia por toda a parte. As pessoas
estavam afastadas de Deus, e ele se entristecia por ver suas próprias
criaturas naquela situação. Mas havia uma exceção: Noé e sua família. Nos
versículos 9-10, lemos que “Noé era um homem direito e sempre obedecia a
Deus. Entre os homens de seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus”.
Mesmo em meio a tanto pecado, Noé teve um comportamento diferente e
fez o que agradava a Deus.
Muitas vezes tentamos justificar nossas atitudes ou aliviar nossa
consciência argumentando que estamos fazendo apenas o que ‘todo mundo’
faz. Noé e sua família, porém, são um exemplo indiscutível de pessoas que
resolveram não seguir a maioria, e, por isso, foram salvas de morte e se
tornaram modelos para todas as famílias, em qualquer época. E eles
precisaram ter fé para agir assim, Deus lhes deu uma tarefa inesperada, que
fez com que fossem ridicularizados e humilhados. Noé foi considerado um
louco quando começou a construir uma barca imensa, longe de qualquer rio ou
mar. Ele foi mais alem e avisou a todos da cidade que o Senhor havia
prometido fazer cair dos céus uma chuva tão forte, que inundaria aquele
lugar e faria flutuar a embarcação que estava sendo construída. E as
palavras. E as palavras de Deus se cumpriram. Os incrédulos foram
condenados, e Noé e sua família, salvos.
Na cruz, Jesus fez algo extraordinário por você e por sua família. Ele
morreu e ressuscitou para lhes garantir a vida eterna. Vocês podem até ser
ridicularizados ou humilhados por crer nisso, mas sua fé é o passaporte de
entrada para a vida eterna. Deus tem muitas surpresas reservadas para
todos nós. Seja um modelo de fé para sua família e para a sociedade. Ao se
acomode, aceitando o que todos dizem ser normal; siga somente as
orientações de Jesus em sua palavra. Lembre-se do exemplo de Noé!

Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Conta a lenda que certa mulher pobre com uma
criança no colo, passando diante de uma caverna escutou
uma voz misteriosa que lá dentro lhe dizia:
"—Entre e apanhe tudo o que você desejar, mas
não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma
coisa: Depois que você sair, a porta se fechará para
sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se
esqueça do principal...”
A mulher entrou na caverna e encontrou muitas
riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas jóias, pôs a criança
no chão e começou a juntar, ansiosamente, tudo o que
podia no seu avental.
A voz misteriosa falou novamente:
"—Você só tem oito minutos."
Esgotados os oito minutos, a mulher carregada de
ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a
porta se fechou... Lembrou-se, então, que a criança ficara
lá e a porta estava fechada para sempre!
A riqueza durou pouco e o desespero, sempre.
O mesmo acontece, às vezes, conosco. Temos uns
oitenta anos para viver, neste mundo, e uma voz sempre
nos adverte:
"—Não se esqueça do principal!"
E o que é o principal em nossa vida?
A Palavra nos adverte para não andarmos solícitos
com as coisas materiais, mas buscarmos primeiramente o
Reino de Deus e as demais coisas nos serão
acrescentadas.
Porém, a ansiosidade com a vida material, a
ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam
tanto, que o principal vai ficando sempre de lado...
Assim, esquecemos que a vida neste mundo passa
breve; os filhos crescem rápido e a morte pode chegar de
inesperado. Lamentar as escolhas do passado não
recupera.
Quando a porta desta vida se fechar para nós, que
tesouro desejamos ter em nossas mãos?
Portanto, que jamais esqueçamos do principal!
Colaboração: Diáconos José Carlos e Joana Ferreira

O significado da cruz para os
cristãos orientais
19/11/2006 – Fonte: Missões Portas Abertas
MUNDO MUÇULMANO - Levando em
consideração o caso recentemente divulgado da
funcionária da British Airways que foi suspensa por se
recusar a tirar ou cobrir um colar com um crucifixo,
esse artigo trata do significado da cruz para
comunidades cristãs no mundo muçulmano.
No Ocidente, mulheres usam, freqüentemente,
um crucifixo simplesmente como uma jóia moderna,
mas, para os cristãos no Oriente Médio, que resistiram
a catorze séculos de opressão islâmica, a cruz tem uma
simbologia profunda de identificação com sua fé, sua
igreja e sua comunidade.
Enquanto que para os muçulmanos a cruz é um
símbolo odiado de uma religião “falsa”, religião essa que
foi alvo dos exércitos muçulmanos no primeiro ataque
violento islâmico e que, mais tarde, respondeu
militarmente nas Cruzadas sob esse símbolo, para os
cristãos de igrejas antigas no Oriente Médio, que já
sofreram muito, a cruz significa sua identidade como
uma comunidade cristã. Para esses cristãos, a cruz
simboliza os longos séculos de perseguição e martírio, e
sua lealdade à sua igreja perante a perseguição
muçulmana. A cruz se tornou um símbolo da essência do
seu “cristanismo” e uma marca extrema de
identificação que os difere da maioria, geralmente,
hostil.
O ódio muçulmano pela cruz é evidente na
hadith (tradições), que profetiza à fé muçulmana que,
no fim dos tempos, Jesus irá reaparecer como um
muçulmano e quebrará todas as cruzes. Na história, por
exemplo, o califa al-Mansur (754-775) proibiu que a
cruz fosse exibida em público e destruiu algumas
cruzes que ficavam no topo de algumas igrejas. A
proibição de exibir a cruz em público continua em vigor,
atualmente, na Arábia Saudita. O califa al-Hakim (9961021) obrigou cristãos a usarem uma cruz de cinco
pontas em seus pescoços como um sinal de humilhação.
Marcas indestrutíveis - Cristãos coptas no
Egito vêem sua cruz como a maior vitória de sua igreja
e como um símbolo de seu longo martírio. Eles tatuam a
cruz no pulso direito, como forma de orgulho e
oposição, como uma marca indestrutível de sua
identificação com sua comunidade e igreja, apesar de
saberem que essa marca visível pode trazer desprezo e
discriminação na sociedade em que vivem, onde a
maioria é muçulmana.
“Muitos de nós temos essas cruzes no pulso.
Temos certeza que uma perseguição grave atingirá o
Egito e não temos certeza se poderemos enfrentá-la.
Escolhemos ter marcas indestrutíveis como seguidores
.

de Cristo para que nunca possamos renegá-lo, nem mesmo
em nossos momentos de fraqueza.”
Às vezes, os ataques físicos a cristãos no Egito
são focados na tatuagem da cruz em seus pulsos. Por
exemplo, em abril de 2005, uma garota copta de 17 anos
foi seqüestrada por um grupo extremista islâmico (o
seqüestro e a conversão forçada de jovens coptas é um
problema grave no Egito). Durante 23 horas, ela foi
drogada, estuprada e tentaram remover a tatuagem dela
com uma tesoura.
Enquanto que para os cristãos protestantes o
símbolo físico da cruz não é uma questão essencial de fé,
para muitos cristãos no mundo oriental, isso ainda
continua sendo um símbolo forte da morte e ressurreição
de Cristo, a alma de sua fé. Ao usá-la, eles se identificam
com Cristo e com sua humilhação e sofrimento.

Folheto da Igreja Metodista Wesleyana
Sugestão do Presbítero José Eduardo
3. O dízimo não foi uma prática só do Velho
Testamento, ou seja, da Lei?
Não. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus
23.23 e em Lucas 11.42 que o dízimo deveria ser
observado: “Ai de vocês, mestres da lei e fariseus,
hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro
e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos
mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e
a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas,
sem omitir aquelas.” Aqui, como em Lucas 11:42,
vemos que Jesus categoricamente afirmou que
devemos devolver o dízimo e praticar também as
coisas mais importantes.
4. O dízimo
Primitiva?

era

praticado

na

Igreja

Certamente não temos um registro total de
tudo que os primeiros apóstolos do Senhor Jesus
faziam. Mas há em Hebreus 7.8 uma informação
precisa na quel podemos ter certeza de que o
dízimo era uma prática comum e fiel naquele
tempo:
“E aqui certamente recebem dízimos homens
que morrem...”

Continua nas próximas edições do boletim
semanal.

2ª feira: 1 Reis 12/13/14
3ª feira: 1 Reis 15/16/17
4ª feira: 1 Reis 18/19/20
5ª feira: 1 Reis 21/22
6ª feira: Atos 15/16
Sábado: Atos 17/18/19
Domingo: Atos 20/21/22

“Deus subiu em meio a gritos de
alegria; o Senhor, em meio ao som de
trombetas. Ofereçam música a Deus,
cantem louvores! Ofereçam música ao
nosso Rei, cantem louvores! (Salmo
47:5,6).
Homenagem
da
Classe
Cordeirinhos de Cristo.

Na semana que vem, iniciaremos
a leitura de 2 Reis.
Tenho grande alegria em fazer a tua

Repreender toda fofoca,
mentira, avareza, e qualquer
outro tipo de pecado dentro
da igreja, e pedir perdão
pelo pecado do povo da
igreja, para que Deus traga
luz à todo pecado oculto.

vontade, ó meu Deus; a tua lei está no
fundo do meu coração. Eu proclamo as
novas de justiça na grande assembléia;
como sabes, Senhor, não fecho os meus
lábios. (Salmo 40:8,9). Um forte
abraço da Juventude Judá!

Sempre tenho o Senhor diante de mim.
Com ele à minha direita, não serei
abalado. Por isso o meu coração se
alegra e no íntimo exulto; mesmo o meu
corpo repousará tranqüilo (Salmo
16:11). Homenagem da classe Firmadas
na Rocha e Rede de Mulheres.

TIPOS DE CRENTE
Se você se enquadra em algum
desses, é melhor tomar cuidado!
Heehee!
Crente Chiclê - só mastiga a Palavra,
mas não engole...
Crente Piolho - anda pela cabeça dos
outros.
Crente Macaco - vive pulando de
igreja em igreja.
Crente Nômade - vive trocando de
habitat.
Crente Sangue-suga - vive sugando
os bens dos irmãos.
Crente 007 - esse é o agente
secreto de Cristo infiltrado no
submundo de Satanás. Ninguém sabe
que ele é crente.
Crente Iô-Iô - está sempre saindo e
voltando para a mão de Deus.

Terças-feiras às 19 horas
antes
do
CULTO
DE
ORAÇÃO PROFÉTICA.

Se você deseja uma visita da
equipe do Culto no Lar,
agente com a Presbítera Rita.

,

Estudo para a família (homens e mulheres)
Quais são as suas prioridades?
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith Kemp
14 Disse o SENHOR a Abrão, depois que Ló separou-se dele: “De onde você
está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste: 15 toda a
terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. 16
Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for
possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência.
17 Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei
a você”. 18 Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo
aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao
SENHOR. (Gênesis 13:14-18; Ler todo o capítulo 13).
Quando Deus ordenou a Abraão que partisse para viver em outras
terras, Ló, seu sobrinho, o acompanhou. Tornando-se peregrino, assim como
seu tio, Ló também passou a desfrutar dos benefícios das promessas feitas
ao patriarca.
Porém Abraão e Ló era diferentes. O primeiro procurava uma cidade
para morar em que Deus fosse o arquiteto e edificador (Hebreus 11.10). O
segundo não conseguia esquecer a vida de comodidades que havia deixado
para trás.
Quando ambos se separaram, Abraão permitiu que Ló escolhesse as
terras onde gostaria de habitar. É claro que ele escolheu as melhores terras
(v.10) e montou suas tendas em direção a Sodoma. Logo, porém, Ló decidiu
viver na cidade, ‘onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis
contra o Senhor’ (v.13). Apesar de ser um homem de prestigio em Sodoma,
Ló nada fez para convencer aquele povo a voltar-se para Deus. Enquanto isso,
Abraão chegou à terra em que iria morar e, imediatamente, ‘construiu um
altar para Deus, o Senhor’ (v.18).
Devemos refletir séria e sinceramente sobre quais são as nossas
prioridades. Será bem-estar, fama, poder, dinheiro? Se colocarmos como
prioridade apenas o que satisfaz nossos desejos, as conseqüências podem
ser graves a Bíblia nos encoraja a buscar em primeiro lugar a Deus, com a
promessa de que tudo mais de que necessitamos será acrescentado à nossa
vida (Mateus 6.33). Devemos dedicar e utilizar o que o Senhor nos dá para
sua glória, e, quer sejamos ricos ou pobres, famosos ou não, nossa prioridade
é sermos um exemplo de fé e temor a Deus, mesmo num lugar como Sodoma.

Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

O nome dele era Fleming e era um pobre fazendeiro
escocês. Um dia, enquanto trabalhava para ganhar a vida
e o sustento para sua família, ele ouviu um pedido
desesperado de socorro vindo de um pântano nas
proximidades. Largou suas ferramentas e correu para lá.
Lá chegando, enlameado até a cintura de uma lama negra,
encontrou um menino gritando e tentando se safar da
morte.
O fazendeiro Fleming salvou o rapaz de uma morte
lenta e terrível.
No dia seguinte, uma carruagem riquíssima chega à
humilde casa do escocês. Um nobre elegantemente
vestido sai e se apresenta como o pai do menino que o
fazendeiro Fleming tinha salvado. "Eu quero recompensálo", disse o nobre." Você salvou a vida do meu filho". "Não,
eu não posso aceitar pagamento para o que eu fiz",
responde o fazendeiro escocês, recusando a oferta.
Naquele momento, o filho do fazendeiro veio à porta do
casebre.
"É seu filho?" perguntou o nobre.
"Sim", o fazendeiro respondeu orgulhosamente.
"Eu lhe farei uma proposta. Deixe-me levá-lo e darlhe uma boa educação. Se o rapaz for como seu pai, ele
crescerá e será um homem do qual você terá muito
orgulho". E foi o que ele fez.
Tempos depois, o filho do fazendeiro Fleming se
formou no St. Mary's Hospital Medical School de
Londres, ficou conhecido no mundo como o notável
Senhor Alexander Fleming, o descobridor de Penicilina.
Anos depois, o filho do nobre estava doente com
pneumonia. O que o salvou? Penicilina.
O nome do nobre? Senhor Randolph Churchill. O
nome do filho dele? Senhor Winston Churchill,
importante político Britânico.
Alguém disse uma vez que a gente colhe o que a
gente planta. Por isso, vamos plantar coisas boas, para
que em breve venhamos a colher coisas boas. As nossas
ações realmente voltam para nós e esta história é um
exemplo disso.

Índia — Cristãos são agredidos e
roubados durante reunião
6/2/2007 — Fonte: Missões Portas Abertas

Nacionalistas hindus fanáticos invadiram
uma reunião de pastores cristãos em Raipur
(Estado de Chattisgarh) que contava com a
presença de turistas norte-americanos. Eles
foram acusados de preparar um programa de
conversão em massa ao cristianismo.
O incidente aconteceu na tarde de 2 de
fevereiro. Cerca de 15 jovens armados
agrediram 30 dos 120 participantes da reunião,
e roubaram os computadores portáteis, câmeras
e celulares dos turistas. Eles fugiram logo em
seguida.
A polícia foi chamada ao local, e afirmou
que os turistas haviam sido maltratados porque
“estavam
envolvidos
em
atividades
de
conversão”. Ela aceitou a queixa feita pelas
vítimas, mas registrou o incidente como sendo
“um
ataque
realizado
por
pessoas
desconhecidas”. Testemunhas disseram à
agência de notícias AsiaNews que os assaltantes
“mostraram pouco respeito em relação às
mulheres presentes, algumas das quais foram
destratadas”.
Ajit Jogi, ex-primeiro ministro do Estado
e líder do Congresso, convocou as autoridades a
esclarecerem o incidente e a prender os
criminosos. Fontes locais disseram: “Foi a
presença dos estrangeiros que atiçou a ira dos
nacionalistas, que acham que em cada esquina
trama-se um plano de converter a população
local”.
O governo do Estado, liderado pelo
partido Bharatya Janata (BJP ou Inspiração
Nacionalista Hindu), aprovou há pouco tempo
uma nova lei anticonversão. Ela pune com três
anos de prisão e multas pesadas quem for
culpado de tentar converter um cidadão indiano.

INTERCEDA
POR
AQUELES
MISSIONÁRIOS ENVIADOS POR DEUS
PARA PREGAR O EVANGELHO PELO
MUNDO AINDA NÃO ALCANÇADO.

Folheto da Igreja Metodista Wesleyana
Sugestão do Presbítero José Eduardo
4. O que acontece quando a pessoa não é
fiel nos dízimos?
Em Malaquias 3.8-12 há advertências a
respeito da infidelidade nos dízimos:
“Pode um homem roubar de Deus? Contudo
vocês estão me roubando. E ainda perguntam:
Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas
ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição
porque estão me roubando; a nação toda está me
roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do
templo, para que haja alimento em minha casa.
Ponham-me à prova, diz o SENHOR dos Exércitos,
e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e
derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem
terão onde guardá-las. Impedirei que pragas
devorem suas colheitas, e as videiras nos campos
não perderão o seu fruto, diz o SENHOR dos
Exércitos. Então todas as nações os chamarão
felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa,
diz o SENHOR dos Exércitos.”
5. Como é que o homem rouba a Deus?
Os dízimos são do Senhor. Todos eles devem
ser trazidos e entregues na casa do tesouro. Isto
é, na igreja a qual você pertence e onde se
alimenta espiritualmente.
Na verdade, nos não roubamos somente o
dinheiro de Deus, como alguém faz com o governo
quando não paga o imposto.
Com Deus e nesse assunto do dizimo, o roubo
é maior.
Alem do dinheiro, roubamos também a
oportunidade de Deus de nos abençoar
financeiramente.
O devorador só poderá ser repreendido se
fomos dizimistas.
Quando não entregamos o dízimo a Deus,
estamos lhe roubando a oportunidade de Ele nos
enriquecer e nos abençoar financeiramente.
Continua nas próximas edições do boletim semanal.

2ª feira: 2 Reis 01/02/03
3ª feira: 2 Reis 04/05/06
4ª feira: 2 Reis 07/08/09
5ª feira: 2 Reis 10/11/12
6ª feira: 2 Reis 13/14/15
Sábado: 2 Reis 16/17/18
Domingo: 2 Reis 19/20/21
Daremos continuidade a leitura
do
livro
de
2
Reis
e
concluiremos o livro de Atos,
iniciando a leitura do Livro de 1
Crônicas.

Festa dos Tabernáculos 2007 e
demais
eventos
fixos:
Aniversário
da
Comunidade
Amai-vos,
Aniversário
do
Ministério Profético de Louvor,
etc.

O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza
que salva o seu ungido. Salva o teu povo e
abençoa a tua herança! Cuida deles como o
seu pastor e conduze-os para sempre. (Salmo
28:8,9) Uma homenagem da Juventude Judá.

Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi
para irem e darem fruto, fruto que
permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o
que pedirem em meu nome (João 15:16). Uma
homenagem da Juventude Judá.

Um amigo fiel é uma poderosa proteção;
quem o achou descobriu um tesouro. Nada é
comparável a um amigo fiel (Eclesiastes
6:14). Que o Amigo Fiel Jesus te abençoe
ricamente! Abrações da Juventude Judá.

Terças-feiras às 19 horas
antes
do
CULTO
DE
ORAÇÃO PROFÉTICA.

TIPOS DE CRENTE
Se você se enquadra em algum
desses, é melhor tomar cuidado!
Heehee!
Crente Jacaré - tem uma boquinha!
Crente Papagaio - só sabe orar com
no máximo usando 20 palavras.
Crente Denorex - parece, mas não é.
Crente
Brastemp
- não tem
comparação (com Cristo)!
Crente Nigel Mansel - corre um
monte, mas não ganha uma.
Crente Kiko do Chaves - esse não se
mistura com a "gentalha".
Crente Chapolin - você pode contar
com tudo, menos com sua astúcia.
enxerga
Crente
Balaão
espiritualmente menos que uma mula.
Crente Zagalo - os irmãos tão
sempre tendo que engoli-lo.

Procurar a secretaria
para
atualização
de
cadastro:
Bruno Maia, Carina, Daniel Moura,
Demócrito
e
Letícia,
Elias
Rodrigues,
Evelyn
Ribero,
Fabiógenes,
Jaqueline
Aboim,
Jaqueline Miguel, José Ricardo e
Priscila, Layla Zózimo, Marcel e
Andressa, Marília Galindo, Pedro
Paulo, Luzia Moura.
E também todas as pessoas
listadas para este ultimo batismo
nas
águas
que
ainda
não
preencheram o cadastro.

,

Estudo para a família (Toda família)
Eu sempre os amarei (Parte 1)
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith Kemp
1 “Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. 2 Mas, quanto mais eu o
chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos baalins e queimaram
incenso para os ídolos esculpidos. 3 Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos
braços; mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. 4 Eu os conduzi com laços de bondade
humana e de amor; tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. (Oséias 11.1-4).
Nesse Livro, Deus utiliza uma das experiências mais angustiantes do casamento, a
infidelidade, para ilustrar o seu amor por seu povo e a dor que machuca seu coração quando seus
filhos correm atrás de outros ‘amores’ (Oséias 1.2).
À primeira vista, é difícil entender por porque um Deus que idealizou o casamento para ser
um elo sagrado entre um homem e uma mulher pedir a um homem que casasse com uma prostituta.
E o pior: uma prostituta que continuou a levar uma vida promiscua mesmo depois de casada.
Porém, através do amor dedicado e comprometido de Oséias pela sua mulher infiel,
extraímos uma ilustração inesquecível do amor de um Deus que não desiste de nos amar, apesar
de continuarmos pecando, e até está disposto a nos comprar de volta (3.2) quando, por nossas
próprias escolhas, acabamos escravizados.
Deus conhece a dor que um marido sente ao presentear sua esposa e depois descobrir que
ela oferece esses presentes a outros amantes (2.8). Assim como essa mulher, nós, que somos a
noiva de Cristo:
•
O abandonamos (2.13) – Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos baalins;
ela se enfeitou com anéis e jóias, e foi atrás dos seus amantes, mas de mim, ela se esqueceu,
declara o SENHOR.
•
Não mandamos nossos outros amantes embora (2.2) - Repreendam sua mãe,
repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o
sinal de adúltera e do meio dos seios a infidelidade.
•
Perdemos toda vergonha (2.5) - A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta
de vergonha. Pois ela disse: Irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho,
azeite e bebida.
•
Oferecemos a ele um amor tão passageiro como a cerração ao nascer do sol (6.4) Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina
da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora.
•
Levamos uma vida de desonra (4.16) - - Os israelitas são rebeldes como bezerra
indomável. Como pode o SENHOR apascentá-los como cordeiros na campina?
•
Somos mentirosos (7.1) - Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e
os crimes de Samaria são revelados. Pois praticam o engano, ladrões entram nas casas, bandidos
roubam nas ruas;
•
Somos traidores (7.4) - São todos adúlteros, queimando como um forno cujo fogo o
padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa até quando a faz crescer.
•
Não o buscamos, apesar de tudo o que ele tem feito por nós.
Mas o nosso Deus é gracioso, e este é o tema central do Livro de Oséias: a graça de Deus.

Judith Kemp

ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Quando eu era pequeno, minha mãe costurava muito. Eu me
sentava no chão, olhava e perguntava o que ela estava fazendo. Ela
respondia que estava bordando.
Todo dia era a mesma pergunta e a mesma resposta. Observava
seu trabalho de uma posição abaixo de onde ela se encontrava
sentada, e repetia:
“— Mãe, o que a senhora está fazendo?”
Dizia-lhe que, de onde eu olhava, o que ela fazia me parecia muito
estranho e confuso. Era um amontoado de nós e fios de cores
diferentes, compridos, curtos, uns grossos e outros finos. Eu não
entendia nada.
Ela sorria, olhava para baixo e gentilmente me explicava:
“— Filho, saia um pouco para brincar, e quando terminar meu
trabalho eu chamo você e lhe coloco em meu colo. Deixarei que veja o
trabalho de minha posição”.
Mas eu continuava a me perguntar lá de baixo: Por que ela usava
alguns fios de cores escuras e outras claras? Por que me pareciam
tão desordenados e embaraçados? Por que estavam tão cheios de nós
e pontos? Por que não tinham ainda uma forma definida? Por que
demorava tanto para fazer aquilo?
Um dia, quando eu estava brincando no quintal,ela me chamou.
“— Filho, venha aqui e sente em meu colo”.
Eu sentei no colo dela e me surpreendi ao ver o bordado. Não
podia crer. Lá de baixo parecia tão confuso! E, de cima, eu vi uma
paisagem maravilhosa!” Então minha mãe disse:
“— Filho, de baixo para cima parecia confuso e desordenado
porque você não viu que na parte de cima havia um belo desenho. Mas,
agora, olhando o bordado da minha posição, você sabe o que eu estava
fazendo”.
Muitas vezes, ao longo dos anos, tenho olhado para o céu e dito:
“— Pai, o que estás fazendo?”
Ele parece responder:
“— Estou bordando a sua vida, filho”.
E eu continuo perguntando:
“— Mas está tudo tão confuso. Pai, tudo está desordenado. Há
muitos nós, fatos ruins que não terminam e coisas boas que passam
rápido. Os fios são tão escuros... Por que não são mais brilhantes?”
O Pai parece dizer:
“— Meu filho, ocupe-se com seu trabalho, descontraia-se...confie
em mim. Eu farei o meu trabalho. Um dia, colocarei você em meu colo,
e então vai ver o plano da sua vida da minha posição”.
Às vezes não entendemos o que está acontecendo em nossas
vidas. As coisas são confusas, não se encaixam e parece que nada dá
certo.
É que estamos vendo o avesso da vida. Do outro lado, Deus está
bordando.
Que Deus faça de sua vida um lindo “bordado”!

Um zombador se rende ao amor
de Jesus Cristo (Índia)
16/2/2007 — Fonte: Missões Portas Abertas

O pastor Ruchir chegou a uma pequena
vila de Maharashtra sabendo que seria zombado
e ridicularizado, de modo que não ficou surpreso
quando Kulvir, desde o começo, se opôs a ele.

Folheto da Igreja Metodista Wesleyana
Sugestão do Presbítero José Eduardo
6. Quais as conseqüências para quem não
está devolvendo o dízimo a Deus?

Kulvir e sua família moravam perto da
igreja, e em todos os cultos eles desprezavam e
zombavam dos cristãos. Mas o pastor estava
determinado a alcançar essa família com o amor
de Jesus. Ele orava insistentemente pela
salvação deles.

Não se trata de castigo e sim de algo pior.
Deus não anda castigando o seu povo; Ele anda, na
verdade, advertindo seu povo das leis espirituais
que nos governam e uma dessas leis, quando não lhe
devolvemos o dízimo, é a seguinte:

Certo dia, Kulvir e sua família adoeceram
e quando a enfermidade se agravou eles
procuraram quatro médicos – mas nenhum
conseguiu curar Kulvir ou sua família.

3.9

Quando todas as tentativas tinham
falhado, Kulvir foi até o pastor Ruchir buscando
o único médico que poderia curá-lo – Jesus
Cristo. Ruchir e sua esposa oraram por Kulvir e
sua família e imediatamente todos foram
curados. No mesmo dia eles entregaram a vida
ao
Senhor
e
agora
estão
crescendo
espiritualmente através do ensino da Palavra de
Deus e do discipulado de Ruchir.
O pastor Ruchir pede orações para que
ele e sua família continuem a ser usados como
instrumentos para levar pessoas a Jesus. Ele
pede orações também por Kulvir e sua família,
para que sigam o Senhor e perseveram em sua
fé, mesmo em circunstâncias difíceis.

“Com maldição sois amaldiçoados...” Malaquias

Isto precisamos entender: que, ao negarmos a
Deus o dízimo somos amaldiçoados com a maldição
do pecado.
7. Basta
prosperar?

a

pessoa

ser

dizimista

Não. O erro de muitos pregadores faz com
que milhões de cristãos não prosperem.
Tudo que recebemos de Deus é pela fé. Tudo
vem através de uma lei espiritual.
“...pois a nossa luta não é contra seres
humanos, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões
celestiais”. Efésios 6.12

Após entregar o dízimo, comece uma guerra
contra a miséria.

às
de

Na próxima seqüência, inicia-se
a leitura do livro de Romanos,
prosseguindo também com a
leitura do livro de 1 Crônicas.

Missões (Campo Missionário:
BAHIA). Orar também pelo
projeto missionário voltado à
Bahia.

Toda vez que estiver orando, lembre a Deus
da sua promessa, clame-a com fé, tome posse dela
em nome de Jesus e ordene ao diabo que tire as
mãos de seu dinheiro.
Continua nas próximas edições do boletim semanal.

Proclamarei o decreto do Senhor: Ele me
disse: “Tu és meu filho; eu hoje te gerei.
Pede-me, e te darei as nações como herança
e os confins da terra como tua propriedade.
(Sl.2:7,8). Uma homenagem da Classe
Discípulos de Jesus. Feliz aniversário!

Se nunca abandonas o que é importante para
ti, se te importas a ponto de estares
disposto a lutar para obtê-lo, asseguro-te
que tua vida estará plena de êxito. Será uma
vida dura, porque a excelência não é fácil,
mas valerá a pena (Richard Bach, escritor
norte-americano).
Que seus sonhos se
cumpram e que você nunca pare diante das
dificuldades. Um feliz aniversário, com
abraços da amiga Elma :-)

Procurar a secretaria para
atualização de cadastro:

pra

“Desde os dias de João Batista até agora, o
Reino dos céus é tomado à força, e os que usam de
força se apoderam dele” Mateus 11.12

Todas as Terças-feiras,
19:00h, antes do culto
Oração Profética.

2ª feira: 2 Reis 22/23
3ª feira: 2 Reis 24/25
4ª feira: Atos 22/23/24
5ª feira: Atos 25/26
6ª feira: Atos 27/28
Sábado: 1 Crônicas 01/02/03
Domingo: 1 Crônicas 04/05/06

TIPOS DE CRENTE
Se você se enquadra em algum
desses, é melhor tomar cuidado!
Heehee!
Crente Noé - Nunca as coisas são
com ele, "Noé comigo irmão"
Crente 6h - Sempre dependendo da
oração dos irmãos: "6 ora por mim?"
Crente Chacrinha- só dá abacaxi para
os irmãos.
Crente Pão de Fôrma - miolo mole,
casca grossa, chato e quadrado.
Crente Cabeleireiro - trabalha só pra
fazer a cabeça dos outros.
Crente Rivaldo - Se acha o bom e
injustiçado!
Crente Açúcar - se sair com chuva,
derrete.
Crente Quiabo - vive escorregando.
Crente Carrinho-de-mão - alguém
tem que empurrá-lo até a igreja.
Crente Gabriela - ♪♫ “eu nasci assim,
eu cresci assim, e eu sou assim, vou
ser sempre assim, Gabrieee-laaa” ♪♫

Bruno Maia, Carina, Daniel Moura,
Demócrito e Letícia, Elias Rodrigues,
Evelyn Ribero, Fabiógenes, Jaqueline
Aboim, Jaqueline Miguel, José Ricardo
e Priscila, Layla Zózimo, Marcel e
Andressa, Marília Galindo, Pedro Paulo,
Luzia Moura.
E também todas as pessoas listadas
para este ultimo batismo nas águas que
ainda não preencheram o cadastro.

Assembléia Geral para tratar
do funcionamento interno do
Ministério Amai-vos, no segundo
domingo de março, dia 11, às
9h da manhã, juntamente com a
Ceia do Senhor. Toda igreja
está convocada pelo pastor
Paulo.

,

Estudo para a família (Toda família)
Eu sempre os amarei (Parte 2)
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith Kemp
1 “Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. 2 Mas, quanto mais eu o chamava, mais
eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos.
3 Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços; mas eles não perceberam que fui eu quem os
curou. 4 Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor; tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para
alimentá-los. (Oséias 11.1-4).
É desejo do Senhor:
•
Seduzir-nos novamente (2.14) – Portanto, agora vou atraí-la; vou levá-la para o deserto e falar-lhe com
carinho.
•
Transformar o vale de desgraça que, muitas vezes, enfrentamos, em uma porta de esperança
(2.15) - Ali devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá
como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito.
•
Que o chamemos de ‘meu marido’ (2.16) – Naquele dia, declara o SENHOR, você me chamará ‘meu
marido’; não me chamará mais ‘meu senhor’.
•
Que sejamos sua legítima esposa (2.19) – Eu me casarei com você para sempre; eu me casarei com
você com justiça e retidão, com amor e compaixão.
Ele promete:
•
Tratar-nos com amor e carinho (2.19) - Eu me casarei com você para sempre; eu me casarei com você
com justiça e retidão, com amor e compaixão.
•
Ser um marido fiel (2.20) – Eu me casarei com você com fidelidade,e você reconhecerá o SENHOR.
•
Amar aquela que se chama ‘não amada’ (2.23) - Eu a plantarei para mim mesmo na terra; tratarei com
amor aquela que chamei Não-amada. Direi àquele chamado Não-meu-povo: Você é meu povo; e ele dirá: ‘Tu és o
meu Deus’.
•
Comprar-nos de volta (3.2) - Por isso eu a comprei por cento e oitenta gramasa de prata e um barril e
meio de cevada.
•
Curar-nos (6.1) – Venham, voltemos para o SENHOR. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura; ele nos
feriu, mas sarará nossas feridas.
•
Perdoar-nos (6.1) - Venham, voltemos para o SENHOR. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura; ele nos
feriu, mas sarará nossas feridas.
•
Fortalecer-nos e colocar-nos de pé (6.2) - Depois de dois dias ele nos dará vida novamente; ao
terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença.
•
Que passemos a fazer a sua vontade (6.2) - Depois de dois dias ele nos dará vida novamente; ao
terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença.
•
Salvar-nos (7.13) – Ai deles, porque se afastaram de mim! Destruição venha sobre eles, porque se
rebelaram contra mim! Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito.
•
Ter compaixão de nós (11.8) - Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos
de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O
meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão.
•
Cuidar de nós (13.5; 14.8) - Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. / O que
Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde; o fruto que
você produz de mim procede.
•
Proteger-nos (14.7-8) - Os que habitavam à sua sombra voltarão. Reviverão como o trigo. Florescerão
como a videira, e a fama de Israel será como o do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que
lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde; o fruto que você produz de mim procede.
•
Atender nossas orações (14.8) - O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele
cuidarei. Sou como um pinheiro verde; o fruto que você produz de mim procede.
•
Dar-nos suas bênçãos (14.8) - O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele
cuidarei. Sou como um pinheiro verde; o fruto que você produz de mim procede.
E finalmente, nas ultimas palavras do seu livro, Oséias aconselha: “Quem é sábio? Aquele que considerar
essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do SENHOR são justos; os
justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam.” (14.9)
Judith Kemp

ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Não é esquisito que...
Quando o outro não faz é preguiçoso.
Quando você não faz... Está muito ocupado.
Quando o outro fala é intrigante.
Quando você fala... É critica construtiva.
Quando o outro se decide a favor de um
ponto, é "cabeça dura".
Quando você o faz... Está sendo firme.
Quando
mascarado.

o

outro

não

cumprimenta,

é

Quando você passa sem cumprimentar... É
apenas distração.
Quando o outro fala sobre si mesmo, é
egoísta.
Quando
desabafar.

você

fala...

É

porque

Quando o outro se esforça
agradável, tem uma segunda intenção.

precisa

para

ser

Quando você age assim... É gentil.
Quando o outro encara os dois lados do
problema, está sendo fraco.
Quando
compreensivo.

você

o

faz...

Está

sendo

Quando o outro faz alguma coisa sem ordem,
está se excedendo.
Quando você faz... É iniciativa.
Quando o outro progride, teve oportunidade.
Quando você progride... É fruto de muito
trabalho.
Quando o outro luta por seus direitos, é
teimoso.
Quando você o faz... É prova de caráter.

Igreja doméstica é forçada por
extremistas a encerrar atividades
(Indonésia)
Folheto da Igreja Metodista Wesleyana
16/2/2007 — Fonte: Missões Portas Abertas

Uma multidão de muçulmanos forçou o fechamento de
outra igreja doméstica em Bandung, na província de
Java Ocidental. No último domingo, 11, cerca de 100
pessoas – incluindo moradores e membros da Divisão
Anti-proselitismo do Conselho dos Ulemás da Indonésia
– invadiram a casa de Tayung, na vila de Padawulun.
A casa era usada como local de encontro semanal de
oração pelos membros da Igreja Bethel (GBI). Tayung
não teve escolha a não ser “aceitar” a ordem de
interromper o culto que acontecia em sua casa. Outros
cristãos também estavam presentes quando o culto
dominical foi interrompido e todos foram forçados a
sair.
Os organizadores do violento protesto anticristão
disseram: “Queixas contra as atividades religiosas na
casa de Tayung já foram feitas aos líderes da GBI, mas
nunca houve resposta”. Os moradores e alguns
extremistas alegam que a casa foi convertida em igreja
ilegalmente e, além disso, está situada perto de uma
mesquita.
Omay Komarudin, o líder da vila, disse: “A dura
reação da multidão tinha justificativa porque nossos
avisos nunca foram levados em consideração”.
Incidentes recorrentes
Não é a primeira vez que incidentes desse tipo
acontecem em Bandung. Suryana Nufatwa, do conselho
muçulmano, disse que a ação não aconteceu por ódio aos
cristãos. “Somos favoráveis a todas as igrejas legais,
mas a GBI transformou uma casa em igreja e isso é
contra a lei”. Mas Almer, representante da GBI,
afirmou: “Conseguir uma permissão para construir um
templo na Indonésia não é fácil”.
Desde de 2005, aumentam os casos de violência
fundamentalista
contra
as
chamadas
igrejas
domésticas. Para solucionar o problema, há um ano, o
governo decretou a antecipação da revisão do decreto
ministerial de 1969 (SKB 1/1969), que regulamenta a
construção de locais de culto.
Os longos processos e os problemas envolvidos na
obtenção de licença para construir frequentemente
forçam as comunidades religiosas a praticar sua fé em
condições ilegais.

Sugestão do Presbítero José Eduardo
9. O que é fazer prova de Deus?
É a única vez na Bíblia que Deus se coloca à
nossa disposição para que O coloquemos à prova.
Ele prometeu salvar, curar, batizar no
Espírito Santo e nos levar para o céu, mas não
disse quando. Porém, com relação ao dizimo, nós é
que devemos decidir onde e quando Ele agirá. Isto
não significa que devemos ficar orando e dizendo a
Ele que O estamos provando nisso.
10. O que é a maior abastança?
O povo de Deus é um povo muito al ensinado.
Quem mal crê, mal recebe.
Quem mal recebe, vive sofrendo ou sendo
destruído.
“Meu povo foi destruído por falta de
conhecimento...” (Oséias 4.6)
Nós temos uma multidão de declarações na
Bíblia que falam da vida abundante, de bênçãos
materiais que o Senhor nos quer conceder; porém,
o povo de Deus tem sido ensinado que a riqueza é
má. Que eles devem ser ‘humildes’ para agradar a
Deus, e outras coisas parecidas.
Jesus disse:
“eu vim para que tenham vida, e a tenham
plenamente.” (João 10.10)
A vida que Deus nos dá é abundante.
Abundante no corpo (saúde perfeita).
“por suas feridas vocês foram curados.” (1
Pedro 2.24)
“e vejam se não vou abrir as comportas dos
céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que
nem terão onde guardá-las.” (Malaquias 3.10)
Continua nas próximas edições do boletim semanal.

2ª feira: 1 Crônicas 07/08/09
3ª feira: 1 Crônicas 10/11/12
4ª feira: 1 Crônicas 13/14
5ª feira: Romanos 01/02
6ª feira: Romanos 03/04
Sábado: Romanos 05/06
Domingo: Romanos 07/08
Finalizará na próxima semana a
leitura do livro de 1 Crônicas,
dando segmento à leitura do
livro de Romanos.

Comissão de Ética e Disciplina
(Presbitério).

TIPOS DE CRENTE
Se você se enquadra em algum
desses, é melhor tomar cuidado!
Heehee!
Crente Bule - de “pô café” (pouca fé).
Crente Rocambole - enrolado...
Crente Kodak - vive de revelação.
Crente com dom do Canto - fica lá
no canto da igreja encostado, e não
quer saber de trabalhar!
Crente Celular - só vive desligado ou
fora de área.
Crente Avião - vive nas nuvens.
Crente Foguete - vive no mundo da
lua.

Assembléia Geral para tratar do funcionamento
interno do Ministério Amai-vos, no segundo
domingo de março, dia 11, às 9h da manhã,
juntamente com a Ceia do Senhor. Toda igreja
está convocada pelo pastor Paulo

Proclamarei o decreto do Senhor: Ele me
disse: “Tu és meu filho; eu hoje te gerei.
Pede-me, e te darei as nações como herança
e os confins da terra como tua propriedade.
(Sl.2:7,8). Uma homenagem da Classe
Crescendo em Graça. Feliz aniversário!

O SENHOR, o Soberano, é a minha força; ele
faz os meus pés como os do cervo; faz-me
andar em lugares altos. (Hc. 3:19) Uma
homenagem da Rede de Mulheres.

 Ao longo da vida, Deus nos proporciona
prazeres inigualáveis e inexplicáveis. Cada
acontecimento vai transformando nossas
vidas simples que vemos a mão de Deus
escolhendo as pessoas que participam e as
que farão parte de nossas vidas. “As pessoas
passam ate por acaso em nossas vidas, mas
não é por acaso que elas permanecem”, como
já te disse antes. Você é uma das pessoas
que Deus me deu o privilegio de ter perto de
mim. Feliz aniversário. Beijos... Patty. /
 Comemorar esse dia pra mim, ao longo dos
meus 25 anos tem sido uma alegria sem
tamanho. Celebrar o nascimento de uma
pessoa tão especial pra mim é sempre um
motivo de render graças a Deus, afinal tudo
que sou hoje, aprendi com você. Se tantos
hoje me dizem que sou uma pessoa de bem,
aprendi a se-lo contigo. E foi Deus que te fez
assim e te escolheu pra ser meu primeiro
modelo. Obrigado por me ensinar tanta coisa
e por muitas vezes ter pago preços altos pra
que hoje eu pudesse ser o que sou. Deus te
fez especial, e eu sou testemunha disso. Que
juntos, possamos comemorar mais 48 anos de
vida seus (ops, podia contar? Hehe..). Te amo
muito, mãe! Obrigado por ser simplesmente
quem você é, a melhor mãe do mundo! Deixa
eu parar antes que eu chore... Beijões e
agarrões (kkk)... Neto.

Crente Machado - qualquer idéia, ele
já corta.
Crente Urso
hibernando.

-

no

inverno,

fica

Crente Elevador - está sempre
subindo e descendo na vida espiritual.

Que o Senhor o abençoe desde Sião, para
que você veja a prosperidade de Jerusalém
todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos
seus filhos. Haja paz em Israel! (Sl.128:5,6)
Uma homenagem da Rede de Mulheres.

,

Estudo para a família (Toda família)
Há esperança pra vencer a culpa
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith Kemp

“Davi respondeu: É grande a minha angústia! Prefiro cair nas mãos do
SENHOR, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens”
(2 Samuel 24.14)
A culpa é um sentimento bastante doloroso. Davi estava se sentindo
culpado. Na verdade, estava desesperado, pois havia deixado Satanás
criar problemas para Israel, quando resolveu fazer uma contagem do
povo israelita, desagradando a Deus.
Você se sente culpado? Então, precisa saber que há esperança de
vencer sua culpa. Deus nos ama incondicionalmente. Ele nos amou de tal
maneira, que deu seu Filho para morrer em nosso lugar e pagar o preço
da nossa culpa. É Cristo que nos livra de todo pecado. É ele quem nos
justifica diante de Deus.
Entristecemos a Deus cada vez que pecamos. Talvez esse seja
nosso maior incentivo para evitarmos o pecado. Para não nos afastarmos
de Dês, precisamos admitir nosso erro, confessa-lo, crer que Cristo
morreu na cruz para pagar o preço dos nosso pecados e abandonar o
erro. A partir desse momento, esse pecado não existe mãos para o
Senhor. Nos recebemos perdão e alívio do peso da culpa. Deus é capaz
de perdoar até o mais grave dos nossos pecados quando nos
arrependemos e nos dispomos, sinceramente, a não praticá-lo mais. O
passado é pagado, a culpa não existe mais. Esta é uma das
manifestações da graça de Deus, a sua misericórdia (Hebreus 8.12)!
Como devemos reagir diante da misericórdia de Deus? Também
esquecendo o pecado que confessamos e do qual nos arrependemos,
sendo gratos e nos alegrando pela graça do Pai, que ainda nos oferece
uma vida eterna ao seu lado.

“Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos
seus pecados” (Hebreus 8.12)

Jaime Kemp

Terça-feira, às 19h,
antes do Culto de
Oração Profética.
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Se penso somente em mim,
Não Posso dizer: Pai nosso.
Se não creio na vida eterna,
Não posso dizer: Que estais no céus.
Se não procuro santificar a minha vida,
Não posso dizer: Santificado seja o vosso nome.
Se confio nas riquezas,
Não posso dizer: Venha á nós o vosso reino.
Se não sei renunciar nada,
Não posso dizer: Seja feita á vossa vontade.
Se o meu comportamento não for humanitário,
Não posso dizer: Assim na terra como no céu.
Se não sei repartir o pão,
Não posso dizer: O pão nosso de cada dia nos dai
hoje.
Se não sei perdoar aos outros,
Não posso dizer: Perdoai as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Se não deixo de ver coisas provocantes,
Não posso dizer: Não nos deixe cair em tentação.
Se não fujo do q sei q é pecado,
Não posso dizer: Mas livrai-nos do mal.
Se me revolto contra Deus,
Não posso dizer: Amém!

Propriedades cristãs na
governo indiano (ÍNDIA)

mira

do

Fonte Missões Portas Abertas — 05/03/2007

Cristãos do Estado de Chhattisgarh alegam que estão
sendo ameaçados pelo governo do distrito de Jashpur, que
está abrindo 271 processos contra as propriedades de
suas instituições. Cristãos locais dizem que o governo
estadual está fazendo uso inapropriado da lei estadual de
terras para perseguir trabalhadores cristãos em Jashpur.
O governo é comandado pelo partido hindu nacionalista
Bharatiya Janata (BJP) e Dilip Singh Judeo, parlamentar
membro do partido nacionalista deu origem aos processos.
Dilip é conhecido por organizar eventos de “reconversão”,
nos quais cristãos são pressionados a se converterem ao
hinduísmo. A queixa baseia-se em uma cláusula de 1980
que ajuda tribais a recuperarem suas terras se grupos
não-tribais as tiverem tomado por meios fraudulentos ou
desleais. A Conferência Católica de Bispos de Madhya
Pradesh e Chhattisgarh acusa Dilip de ter escrito duas
cartas ao governo local, em 1996 e 2005, exigindo a
instauração de um processo contra cristãos que teriam
comprado terras de tribais da região. Um relaçõespúblicas da Conferência Católica de Bispos de Madhya
Pradesh e Chhattisgarh, conhecido como padre Muttungal,
afirmou que essas ações foram movidas principalmente
contra as igrejas, instituições de ensino, hospitais e
centros de trabalhos sociais católicos que ajudam tribais.
As ações têm o intuito de verificar a documentação dos
proprietários das terras. No entanto, segundo o padre, as
instituições cristãs utilizam terras doadas legalmente por
cristãos tribais, por meio de uma procuração. “Das 271
acusações feitas contra os cristãos, 250 referiam-se a
terras pertencentes a tribais não-cristãos compradas por
tribais cristãos. Como esses tribais cristãos concederam
poderes às instituições católicas, elas mantêm-se como as
proprietárias legais das terras”, defendeu-se o padre
Muttungal. Além disso, 17 casos são de terras compradas
antes de 1959. Nenhum dos casos está sujeito ao Código
de Leis que regulamenta a tributação de terras de
Madhya Pradesh e Chhattisgarh. Ele disse ainda que, de
acordo com um precedente do Supremo Tribunal, um
tribal permanece com sua identidade tribal mesmo após a
conversão ao cristianismo. “Portanto, como as transações
de terras entre tribais cristãos e não-cristãos podem
estar sujeitas ao Código?” perguntou ele. Além disso,
todas as transações relacionadas a compras de terras por
católicos foram comunicadas às autoridades, de acordo
com o Código, e os tribais que venderam suas terras
assinaram uma declaração juramentada, afirmando que
concordavam com o pagamento.” A lei estadual de 1980
exige que todas as transações entre povos não-tribais e
tribais realizadas entre 1959 e 1980 sejam comunicadas à
administração do distrito, caso contrário, elas se tornarão

ilegais. Qualquer compra de uma terra tribal por uma
organização sem fins lucrativos, mesmo que ela pertença e
seja administrada por tribais, se enquadra nessa lei,
conhecida como Seção 170 (b) do Código de lei que
regulamenta as terras de Madhya Pradesh e Chhatisgarh.
Porém, segundo o Frade Muttungal, a Seção 165 do Código,
que estabelece exceções à lei, claramente afirma que a terra
usada em benefício da comunidade local estará isenta de tal
regulamentação. Ele também apontou para o fato de que as
organizações cristãs sem fins lucrativos no distrito
receberam doações de terras de cristãos tribais e, portanto,
não se enquadram na legislação da lei. “É direito fundamental
de qualquer cristão tribal usar a propriedade da maneira que
ele quiser.” A comunidade católica local pretende apelar ao
Supremo Tribunal, alegando uso incorreto da Seção 170 (b)
de 1980. No dia 1º de setembro de 2006, o Supremo Tribunal
de Chhattisgarh chamou uma autoridade de Jashpur para,
dentro de seis meses, encerrar os casos pendentes de 1996
e 1997, relacionados à lei de 1980. Mas o padre Muttungal
disse que, em vez disso, o governo está usando tal medida
como uma forma de executar o plano de Dilip. “Não foi uma
medida para começar novos casos, mas sim, encerrar os casos
pendentes. No entanto, o governo iniciou 150 novos casos e
reabriu inúmeros processos que já haviam sido encerrados
em 1996”, disse o padre Muttungal. A população católica de
Chhattisgarh concentra-se no distrito de Jashpur. Dos 740
mil moradores do distrito, 185.500 são católicos. Em nível
estadual, os cristãos totalizam somente 1,9 % de uma
população de 19,7 milhões. Uma delegação de líderes
católicos de Chhattisgarh, que inclui o Bispo Victor Kindo, os
padres Muttungal e Edmond Bara, se encontrou
recentemente com líderes políticos de diversos partidos em
Nova Déli para apresentarem suas queixas. Em 22 de janeiro,
cerca de 90 mil cristãos tribais caminharam pelas ruas de
Jashpur para protestar contra a tentativa do governo de
tomar terras da igreja.

ESCOLHA BEM SEUS ARGUMENTOS!
O filho de um pastor que fez dezoito anos tira a
carteira de motorista e pede o carro ao pai. O pai
negocia com ele: “— Vou fazer um trato com você:
você passa no vestibular, vem me ajudar nos cultos e
corta os cabelos e você pode usar o carro.”
Dois meses depois, o filho passa no vestibular e
procura o pai que diz: “— Filho, eu estou orgulhoso de
você, passou no vestibular, me ajudou no culto. Só não
cortou o cabelo! “
Então o rapaz responde: “— Sabe, pai, eu pensei
nisso. Sansão tinha cabelos compridos, Abraão tinha
cabelos compridos, Noé também...”
E o pai retruca: “— Tá certo. Só que eles andavam
a pé!”

2ª feira: 1 Crônicas 15/16/17
3ª feira: 1 Crônicas 18/19/20
4ª feira: 1 Crônicas 21/22/23
5ª feira: 1 Crônicas 24/25/27
6ª feira: 1 Crônicas 27/28/29
Sábado: Romanos 09/10/11
Domingo: Romanos 12/13/14
O livro de Romanos será
concluído na semana que vem, e
iniciaremos a leitura do livro de
2 Crônicas.

Folheto da Igreja Metodista Wesleyana
Sugestão do Presbítero José Eduardo

10.
O
que
significa
“repreenderei o devorador”?
Costuma-se dizer que todas as pessoas
são dizimistas. Na verdade, aqueles que não
entregam a Deus o dízimo não conseguem
ficar com ele.
O devorador tem livre acesso para
recebê-lo.
Só que o devorador é ruim em
matemática e nunca ele leva só 10%; como
ladrão que é, o diabo sempre leva mais.

Novos Convertidos (orar para
que os novos frutos sejam
devidamente consolidados, para
evitar que se desviem).

O infiel pensa que é inteligente. Às
vezes diz:
“Eu não sou bobo... Não vou dar o dízimo
para encher o bolso dos pastores”, e coisas
parecidas.
É garantido, quem age assim, na
verdade é o verdadeiro bobo. O devorador
tem a legalidade para ‘devorar’ na vida dos
infiéis.

nenhuma arma forjada contra você
prevalecerá, e você refutará toda língua
que a acusar. Esta é a herança dos servos
do Senhor, e esta é a defesa que faço do
nome deles,declara o Senhor (Is.54:17).
Um grande abraço da Rede de Mulheres.

Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de sua
boca procedem o conhecimento e o
discernimento. Ele reserva a sensatez para
o justo; como um escudo protege quem
anda com integridade, pois guarda a vereda
do justo e protege o caminho de seus fiéis.
(Pv.2). Abraços da Classe Crescendo em
Graça.

Então uma voz dos céus disse: “Este é o
meu Filho amado, em quem me agrado”.
(Mt.3:17). Eis o meu servo,a quem
sustento,o meu escolhido, em quem tenho
prazer.Porei nele o meu Espírito,e ele trará
justiça às nações. (Is.42:1). Do teu pai que
te ama muito. / Abração também da mamãe
e da sua irmã, que te amam demais!

Quando devolvemos o dízimo, Deus diz
que Ele repreenderá o devorador. E Deus
nunca mente. O fiel, ao devolver o dízimo,
fica em posição vantajosa sobre o devorador,
e, se este tentar lhe tomar algo, tem
autoridade para dizer: “Satanás, alto lá! Aqui
não! Tire suas mãos do meu dinheiro, dos
meus bens e da minha família!”
O infiel não tem fé para tirar 10% da
sua renda, porém, entrega-o na farmácia e
em muitos outros lugares.
Quantos passam a vida toda retendo
ilegalmente o dízimo enquanto são fortes,
possuem saúde, sabedoria e tudo corre bem
para eles — desrespeitando e rindo dos
filhos de Deus que agem segundo a Bíblia —.
Porém, ao chegar ao fim da vida, gastam todo
o dinheiro deles em tratamentos dolorosos —
muitos perdem até o amor da família — e
ainda vão para a eternidade sem a certeza da
salvação:
perdidos,
para
viverem
eternamente com o diabo que sempre os
enganou.

Continua nas próximas edições do boletim
semanal.

,

Estudo para a família (para casais)
Gestos significantes
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith
Kemp

“Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o;
trocaram saudações e depois entraram na tenda.” (Êxodo 18.7)
Muitas vezes, um pequeno gesto de atenção e carinho tem
grande significado. Quando Moises foi ao encontro de Jetro e o
cumprimento afetuosamente, ela demonstrou toda consideração
e amizade que nutria por seu sogro. Confiança, respeito e
amizade são essenciais no relacionamento com os sogros.
Somos diferentes uns dos outros, temos opiniões gostos
distintos, porém o modo de ser de cada pessoa não pode impedir
um bom relacionamento.
Não importa o quanto seus sogros são diferentes. Se existir
um bom relacionamento entre vocês, todos serão beneficiados,
pois haverá mais harmonia em seu lar, e as raízes familiares
serão preservadas, assegurando mais segurança a seus filhos.

“Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que
for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o
que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de
excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.” (Hebreus
8.12)

Jaime Kemp

Terça-feira, às 19h,
antes do Culto de
Oração Profética.
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Conta-se a estória de uma folha que estava presa a
uma grande árvore que, por sua vez, havia crescido ao
lado de um rio. Certa vez, essa folha disse ao pequeno
ramo que a sustentava:
“— Tenho muito medo. Aqui em cima o vento é forte
demais e o sol muito forte. As vezes, com tudo isso,
tenho a impressão de que vou morrer.”
O pequeno ramo respondeu:
“— Não tenha medo! Nós podemos todas as coisas
naquele que nos fortalece. Saiba que o galho que sustenta
a mim, este pequeno raminho, é forte demais, e por sua
vez, o tronco que o sustenta é poderosíssimo! As raízes
que sustentam o tronco então! Elas estão mergulhadas
nas águas do rio! Tudo então contribui para o seu bem,
pois, na verdade, você recebe a força do rio, do sol e do
vento.”
Jesus disse “Eu sou a videira verdadeira e vocês são
os ramos. E o Pai é o Lavrador”. Saiba que sua vida está
aos cuidados de Deus. Você tem recebido o vento do
Espírito para fortalecer sua vida, o sol que brilha sobre
você é o Sol da Justiça, e a força do Rio de Deus tem
fluído para dentro do seu coração. Por isso, todas as
coisas que te acontecem são para o teu bem; você pode
todas as coisas nAquele que te fortalece!
“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem
seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em
Cristo Jesus.” (Fp. 4:6,7)
“O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a
vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é que vence
o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de
Deus.” (1Jo. 5:4,5)
Pr. Paulo Baptista Pereira

Estudantes são suspensos por orar
na escola (EUA)
11 de Março de 2007
Doze estudantes que freqüentam a Heritage
High School em Vancouver foram suspensos na semana
passada por orarem dentro da escola.
Dez foram suspensos por dez dias, sendo que
dois foram suspensos por um dia. O grupo agora busca
apoio da justiça.
“Essa situação mostra a ignorância das
autoridades dessa escola em relação aos direitos
constitucionais dos estudantes”, disse Anita L. Stave,
presidente do Conselho de Liberdade, uma organização
política educacional não lucrativa dedicada ao avanço
da liberdade religiosa.
De acordo com a declaração do grupo, os
estudantes que foram afetados tinham se reunido há
poucas semanas para iniciar uma reunião de oração.
Mas essa reunião foi recusada pelo vice-presidente da
escola, Alex Otoupal, que explicou que eles não
poderiam se reunir em particular.
Essas pessoas, que se encontravam há duas
semanas pela manhã, decidiram orar junto à
lanchonete da escola, onde um suposto satanista
reclamou à diretoria. A área é conhecida por ser bem
movimentada, e as reuniões de oração iriam
atrapalhar.
O grupo então foi instruído pelo vice-reitor a
orar do lado de fora em vez de orarem junto à
lanchonete. Entretanto, os estudantes insistiram em
permanecer por lá, resultando na suspensão.
“É lamentável que a escola tenha permitido que
um satanista calasse a voz de outros alunos”, disse
Anita.
Ela também ressaltou que “muitos desses
estudantes que foram suspensos são imigrantes da
Rússia. Devemos mostrar que a América do Norte
ainda é a terra da liberdade. As autoridades dessa
escola devem imediatamente cancelar essa suspensão”.
Foram passadas informações aos estudantes
sobre seus direitos e responsabilidades em relação a
orarem na escola antes das suspensões. Eles podiam
orar na escola desde que tivessem um conselheiro no
clube.
“O problema não é orar”, explicou Ann Sosky,
diretora da escola em Oregonian. “Eles podem orar,
mas devem seguir os procedimentos internos”.
Os doze estudantes serão assistidos pelo
Conselho Jurídico na tentativa de resolver a questão.

Folheto da Igreja Metodista Wesleyana
Sugestão do Presbítero José Eduardo

11. Qual a recompensa de ser fiel?
É lindo o verso doze de Malaquias 3, que diz:
“E todas as nações vos chamarão bemaventurados; porque vós sereis uma terra
deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos”.
Além de todas as recompensas materiais
prometidas, o cristão fiel sabe que com o seu
dízimo e as ofertas alçadas, a sua igreja está
levando a mensagem redentora para que milhares
de pessoas possam ter a oportunidade de se
salvar. Ele se sente recompensado toda a vez que
alguém vem à igreja para ser abençoado. Ele sabe
que foi o seu dízimo e as suas ofertas que fizeram
com que esta pessoa pudesse ser alcançada. Assim,
ele se alegra em ver um demônio ser expulso, uma
pessoa ser curada, um pecador se convertendo.
Quando o cristão é fiel a Deus ele se alegra ao ver
a sua igreja crescer.
A recompensa maior é sabe que estamos
obedecendo ao Senhor.
É saber que podemos usar a autoridade do
Nome de Jesus contra o devorador.
É saber que temos direito à prosperidade.
É usar esse direito e prosperar.
Se ate hoje, você tem roubado a Deus, faça
agora uma oração, peça perdão ao Senhor e dia
como Jacó em Betel.
“...e de tudo quanto me deres, certamente te
darei o dízimo” (Gênesis 28.22).
E quando receber o seu salário, mesada ou
qualquer outra coisa, tire o dízimo e traga-o à Casa
do Senhor.
Conclui na próxima edição do boletim semanal.

Estão disponíveis para serem entregues na
secretaria, os certificados de batismo de:
ADEILA DE ALMEIDA, ANA ROSELI,
FERNANDA LIMA e LETÍCIA TEIXEIRA.

2ª feira: Romanos 15/16
3ª feira: 2 Crônicas 01/02
4ª feira: 2 Crônicas 03/04
5ª feira: 2 Crônicas 05/06
6ª feira: 2 Crônicas 07/08
Sábado: 2 Crônicas 09/10
Domingo: 2 Crônicas 11/12
Daremos inicio na próxima
seqüência
ao
livro
de
1
Coríntios.

Para
Deus
levantar
intercessores
para
a
próxima maratona de 72
horas de oração.

“Eis a minha serva, a quem sustento, a
minha escolhida, em quem tenho
prazer. Porei nela o meu Espírito, e ela
trará justiça às nações” (Is.42.1).
Parabéns, do seu pai.

Mana, parabéns, viu? Que Papai
continue fazendo de casa dia da sua
vida um novo começo, e que este novo
começo que você está vivendo agora,
seja pra você seja mais que marcante!
Aliás, creio que já tem sido, pois era
promessa de Deus na sua vida e se
cumpriu no tempo certo. Que as outras
promessas se cumpram logo! Um abraço
gigante pra você. Te amo muito, do seu
maninho, Neto.

NÃO INTERPRETE MAL O
QUE AS PESSOAS DIZEM!
Havia um homem em frente ao
portão do cemitério à noite ensaiando
para atravessá-lo, pois assim cortaria
caminho para sua casa, Mas o medo era
tão grande que o impedia de entrar.
Adiante vinha um irmãozinho com a
Bíblia debaixo do braço, cantando
alegre, pois saíra de um culto
abençoado. Ele estava por entrar no
cemitério quando o homem lhe
perguntou e ele iria atravessar aquele
lugar. O crente todo prestativo disse
que sim, e o convidou para irem juntos.
No meio de caminho o homem perguntou
ao crente.
- Você não tem medo de atravessar
o cemitério à noite?
E o crente prontamente respondeu.
- Não, porque não sou deste mundo.
O homem se pôs a correr e deve
estar correndo até hoje!

do dia 11 de março de 2007, que
tratou
da
organização
do
funcionamento d ministério e do
desligamento da Comunidade Amaivos de Silva Jardim está afixada ao
lado da porta do gabinete pastoral,
exposta à quem for de interesse
sua leitura.

nesta semana, a começar às. O
pastor Paulo estará em período
integral no templo durante a
maratona. O plano de oração já está
à disposição aos membros, exposto
próximo ao altar. A hora de início
da maratona será divulgada nos
cultos de terça e quinta-feira.

,

Um estória engraçada, mas com uma lição tremenda.

Estudo para a família (para casais)
Gestos significantes
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith Kemp
Moisés respondeu ao povo: “Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o
livramento que o SENHOR lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os
egípcios que hoje vêem. O SENHOR lutará por vocês; tão-somente acalmemse”. Êxodo 14.13-14
Após séculos de uma vida de escravidão, privações e horrores no Egito,
finalmente o povo de Israel estava livre seguindo seu líder, Moisés, rumo à
terra prometida por Deus. Mas até lá, havia um logo caminho a ser
percorrido, muitas dificuldades e inimigos a serem enfrentados. Pouco tempo
depois de terem deixado o Egito, eles se depararam com a imensidão do mar
impedindo-os de continuar sua jornada; e, atrás de si, eram ameaçados pelo
exército de faraó, que se aproximava para aniquilá-los. Novamente, o medo e
a ansiedade, que antes dominavam o coração deles, voltaram a assombrá-los.
Então, Moisés disse ao povo: “Não tenham medo. Fiquem firmes... O Senhor
lutará por vocês”.
Em nossa caminhada para a vida eterna também há um longo caminho a
percorrer. Como aconteceu ao povo de Israel, certamente teremos de
enfrentar dificuldades, provações, tentações. Se nos deixarmos dominar
pelo medo, estaremos duvidando de que Deus pode interferir a nosso favor
em qualquer circunstância para cumprir seu plano em nossa vida e suprir
nossas necessidades. A Palavra de Deus está repleta de promessas que visam
fortalecer nosso ânimo e não deixam dúvidas sobre o fato de que o Senhor
nunca nos deixará sozinhos nessa jornada. Familiarize-se com a Palavra de
Deus, apodere-se das promessas que ele faz a todos que crêem nele. Não
tenha medo. O Senhor lutará por você.

Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1
Pedro 5.7

Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, limpem as
mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçamse, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por
tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Tiago 4.7-10
Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Um açougueiro estava em sua loja e ficou surpreso quando um
cachorro entrou. Ele espantou o cachorro, mas logo o cãozinho
voltou. Novamente ele tentou espantá-lo, foi quando viu que o
animal trazia um bilhete na boca. Ele pegou o bilhete e leu:
"Pode me mandar 12 salsichas e uma perna de carneiro, por
favor." E logo abaixo, a assinatura do dono do cão.
Ele olhou e viu que dentro da boca do cachorro havia uma
nota de 50 Reais. Então ele pegou o dinheiro, separou as
salsichas e a perna de carneiro, colocou numa embalagem
plástica, junto com o troco, e pôs na boca do cachorro.
O açougueiro ficou impressionado e como já era mesmo hora
de fechar o açougue, ele decidiu seguir o animal.
O cachorro desceu a rua, quando chegou ao cruzamento
deixou a bolsa no chão, pulou e apertou o botão para fechar o
sinal. Esperou pacientemente com o saco na boca até que o sinal
fechasse e ele pudesse atravessar a rua.
O açougueiro e o cão foram caminhando pela rua, até que o
cão parou em uma casa e pôs as compras na calçada. Então,
voltou um pouco, correu e se atirou contra a porta. Tornou a
fazer isso.
Ninguém respondeu na casa. Então, o cachorro circundou a
casa, pulou um muro baixo, foi até a janela e começou a bater
com a cabeça no vidro várias vezes.
Depois disso, caminhou de volta para a porta, e foi quando
alguém abriu a porta e começou a bater no cachorro.
O açougueiro correu até esta pessoa e o impediu, dizendo:
"— Por Deus do céu, o que você está fazendo? O seu cão é um
gênio!"
A pessoa respondeu:
"— Um gênio? Esta já é a segunda vez esta semana que este
estúpido ESQUECE a chave!"
Moral da História:
1. "— Você pode continuar excedendo às expectativas, mas
para os olhos de alguns, você estará sempre abaixo do esperado".
2. “— Mesmo estando abaixo do esperado em relação à
expectativa de alguns, nunca desista. Deus, que é fiel sempre,
sempre levantará alguém para reconhecer seu verdadeiro valor”.

Cristão eritreu morre em prisão
militar. Saiba mais sobre a
Igreja Perseguida na Eritréia
Um cristão eritreu morreu na prisão, quatro anos
e meio depois que o regime eritreu o prendeu por
cultuar em uma igreja protestante banida.
Cristãos da cidade portuária de Assab, sul do
país, confirmaram a morte de Magos Solomon Semere,
ocorrida no dia 15 de fevereiro, nas dependências do
Confinamento Miliar de Adi-Nefase, no subúrbio de
Assab.
De acordo com uma fonte, Magos Semere, de 30
anos, morreu “devido a torturas físicas e uma
persistente pneumonia, para a qual ele não obteve
tratamento médico apropriado”. Ele teria sofrido um
longo período de grave enfermidade nos meses
anteriores à sua morte.
Membro da Igreja Rema, Magos Semere foi preso
pela primeira vez no outono de 2001, por evangelizar e
abrir grupos de oração com seis outros cristãos.
“O governo impunha severas punições em campos
de trabalho forçado aos fiéis por pregar o evangelho e
iniciar grupos de comunhão”, disse um cristão que
esteve preso em Assab com Magos. “Se eles
persistissem, poderiam ser presos por ‘violar’ a lei
governamental”.
Magos Semere foi solto depois de 18 meses na
prisão, para ser preso novamente três meses depois
com um grupo de protestantes flagrados em um culto
em julho de 2002.
Quando Magos adoeceu gravemente, disse a
fonte, pediram que ele assinasse um documento
renunciando à sua fé, para que recebesse tratamento
médico. “Ele se recusou”, contou um ex-companheiro de
prisão, “mas três outras pessoas assinaram e foram
soltas”.
Magos tinha ficado noivo um pouco antes de sua
prisão de julho de 2002, mas não obteve permissão
para ver sua noiva durante os anos na cadeia.
Apesar de todas as advertências do governo a
Magos, “ele estava determinado a obedecer a Deus e
não aos homens”, afirma seu ex-colega de prisão.
A morte de Magos é o terceiro assassinato
conhecido de um cristão por causa de sua fé desde
outubro último. No dia 17 de outubro de 2006, a polícia
de segurança da Eritréia torturou dois cristãos até a
morte, dois dias depois de prendê-los por realizarem
serviços religiosos em uma casa particular no sul de
Asmara. Immanuel Andegergesh, 23, e Kibrom
Firemichel, 30, morreram devido a ferimentos e grave
desidratação em um campo militar no subúrbio da
cidade de Adi-Quala.

Folheto da Igreja Metodista Wesleyana
Sugestão do Presbítero José Eduardo

12. Qual a recompensa de ser fiel?
Dízimo e ofertas são duas coisas diferentes.
O dízimo é o que Deus requisita para manutenção
de Sua obra. A oferta é o que um coração que ama
e serve a Deus dá com alegria como prova de amor.

13. Posso
igrejas?

dar

o

dízimo

em

duas

O dízimo se entrega na Casa do Tesouro, ou
seja, onde nos alimentamos espiritualmente.
Também é bom que lembrar que ninguém está
autorizado por Deus a ‘dividir’ o dízimo dando-o
aos pobres e necessitados, isto é fazer caridade e
não trazer o dízimo à Casa de Deus.

2ª feira: 2 Crônicas 13/14/15
3ª feira: 2 Crônicas 16/17/18
4ª feira: 1 Coríntios 01/02
5ª feira: 1 Coríntios 03/04
6ª feira: 1 Coríntios 05/06/07
Sábado: 1 Coríntios 08/09
Domingo: 2 Crônicas 19/20/21
Os livros 2 Crônicas e 1
Coríntios serão finalizados na
próxima edição, e então, terá
início a leitura do livro de
Esdras.

Cobrir a vida dos irmãos
envolvidos com a maratona de
Oração.

Senhor, para quem iremos? Tu tens as
palavras de vida eterna. Nós cremos e
sabemos que és o Santo de Deus.
(João 6:68,69). Parabéns, da Rede de
Mulheres.

O deserto e a terra ressequida se
regozijarão; o ermo exultará e
florescerá como a tulipa; irromperá em
flores, mostrará grande regozijo e
cantará de alegria. A glória do Líbano
lhe será dada, como também o
resplendor do Carmelo e de Sarom;
verão a glória do Senhor, o resplendor
do nosso Deus. (Is.35:1,2). Parabéns, da
Rede de Mulheres.

14. Quando devo começar a dizimar?
Agora. Não deixe o diabo te enganar mais. Ele
tentará lhe mostrar que “agora você não tem
condições, não vai sobrar; talvez no mês que vem...”
Dizimar é um dos sinais de que você crê no
Senhor.

Ao time de Futebol da Comunidade Amaivos de Cabo Frio, pelo troféu de 1º lugar
na COPA GOSPEL DE FUTEBOL DE
AREIA.

O ENTERRO
O sujeito está no hospital à beira da
morte, cheio de tubos para mantê-lo em
vida o máximo possível. A família chama
o pastor. Quando o pastor senta à
cabeceira do moribundo, o estado dele
parece deteriorar rapidamente, e ele
pede freneticamente com gestos algo
para escrever. O pastor lhe dá um
bloquinho e uma caneta, e o doente
escreve algo no bloco, e em seguida
morre. O pastor, naquele momento
triste, guarda o bloquinho esquecendose de ler.
No enterro, depois do culto, o pastor
mexe no bolso e encontra o bloquinho, e
se lembra de que o morto tinha escrito
algo. Ele aproveita a presença de todos
e diz:
— Nosso saudoso amigo ainda
escreveu algo neste bloco antes de
morrer. Suponho que todos gostariam de
saber qual foi seu último pensamento.
E ele abre o bloco e lê em voz alta:
— Você está pisando no meu tubo de
oxigênio!

do dia 11 de março de 2007, que
tratou
da
organização
do
funcionamento do ministério e do
desligamento da Comunidade Amaivos de Silva Jardim está afixada ao
lado da porta do gabinete pastoral,
exposta à quem for de interesse
sua leitura. Esta cópia da Ata
permanecerá ali por mais três
semanas à disposição dos irmãos.

Terça-feira,
às
19h,
antes
do
Culto
de
Oração Profética.

,

Estudo para a família (para toda a família)
Fofoca – Um Hábito Destrutivo
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith
Kemp
Por que o ser humano é tentado a ‘fofocar’? A resposta é muito
simples: a nossa própria natureza pecaminosa nos incentiva. Além disso,
Satanás é muito sagaz e sabe usar uma situação ou uma palavra inocente
para destruir relacionamentos. A ‘fofoca’ pode causar muitos danos,
inclusive arruinar a integridade e a honra de uma pessoa. Nos
relacionamentos familiares, se o marido ou a esposa tem i habito de
comentar seu relacionamento e seus desentendimentos com outras
pessoas, amigos ou familiares, pode estar abrindo uma enorme brecha
para Satanás transtornar sua vida conjugal ou até destruí-la. Para evitar
novos problemas, às vezes mais difíceis de serem contornados, o casal
precisa combinar que resolverá seus conflitos conversando entre si, sem
envolver terceiros. A família deve proteger a si mesma. Pais, filhos,
irmãos, parentes, devem procurar solucionar seus conflitos imbuídos de
amor e perdão, sem comprometer a imagem uns dos outros diante de
amigos ou estranhos. Quando os problemas são resolvidos na intimidade
familiar, crescem a confiança, a segurança, a união e o amor entre os
membros da família.
Não esqueça que você é totalmente capaz de resistir à tentação de
fazer uma ‘fofoca’. Não esqueça, também, que esse não é um costume
inocente, mas sim, pecado. Lembre-se que Deus espera que você se
detenha em ‘tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e
decente’ (Filipenses 4.8). Para isso, ore pedindo: ‘Coloca, Senhor, uma
guarda à minha boca; vigia a porta de meus lábios’ (Salmo 141.3).
Jaime Kemp
“Para Deus, os fortes usam o diálogo; os fracos, o poder e as
armas; os fortes são pacificadores, diplomatas da paz; os fracos
promovem conflitos; os fortes perdoam; os fracos condenam; os
fortes amam e dão a outra face; os fracos excluem e, às vezes,
eliminam os que pensam de forma diferente; os fortes não fazem
propaganda de seus atos generosos; os fracos são especialistas em
autopromoção, ainda que através de ações sutis.” (Os Segredos do
Pai Nosso: A Solidão de Deus — CURY, Augusto)
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Há uma variedade de raças e características no
"reino das formigas", mas todas são trabalhadoras.
Observando as formigas, podemos perceber que
elas não dormem até tarde e não descansam nos
feriados.
As formigas não discutem e não trabalham em
espírito de competição. Elas simplesmente realizam
o seu trabalho.
A saudação delas entre si é amistosa, mas não
ficam perdendo muito tempo "conversando"; dão um
beijo, um afago e seguem em frente para a tarefa
ainda não acabada.
Na sua curta existência, ninguém pode taxar a
formiga de preguiçosa. A formiga não desenvolveu
sua tecnologia, mas trabalha arduamente antes da
chuva chegar.
Não há mostras de troféus é nem acúmulo de
riquezas. A formiga é simples e passa a vida
ocupada. Não lhe sobra tempo para a vaidade, para
a divagação e nem para publicação de seus feitos.
É bem verdade que o trabalho da formiga não
colabora com o homem e nem com as plantas, mas
devemos reconhecer o mérito delas na dedicação e
na obstinação do seu trabalho. Para detê-las, e
necessário envenená-las ou criar obstáculos
intransponíveis.
As formigas são unidas e persistentes. Se
necessário for, trabalharão dia e noite para
aproveitar o clima de união e prazer no serviço.
Aprendamos
a
lição
e
honestamente e com perseverança.

trabalhemos

muito. Agora vou descansar. Falei aqui
com o pessoal e está tudo preparado
para sua chegada amanhã. Tenho
certeza que você também vai gostar...
Beijos do seu eterno e amoroso marido.

Adolescente
não é Aborrecente! (1)
www.pastoronline.com.br

"Mas o Senhor esteve ao meu
lado, e me fortaleceu..." (2
Timóteo 4.17)
Ter uma experiência de Deus e dos seus
atributos faz parte integral da caminhada cristã.
A singularidade de cada experiência começa com o
novo nascimento. Deus salva uma única vez, mas
salva de diversas maneiras. O apóstolo Paulo
encontrou Cristo no caminho de Damasco, o
carcereiro de Filipos converte-se dentro da prisão,
a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Assim,
vemos que cada pessoa tem um encontro
transformador com Cristo. Não podemos exigir que
todas as pessoas que são ou serão salvas tenham a
mesma experiência de outra pessoa.
Semelhantemente, depois da salvação, cada
pessoa tem o seu andar com Cristo de forma toda
especial e particular. Uns têm mais comunhão, uns
são mais obedientes, uns oram mais e assim, cada
pessoa fazendo uso das disciplinas cristãs, vai
crescendo em graça e maturidade diante de Deus.
O nosso problema surge quando queremos
transferir a nossa experiência para os outros.
Achamos que se alguém não experimentar o que
nós experimentamos, aquela pessoa não é crente ou
não é salva. Pior, é quando achamos que somente a
nossa experiência é bíblica e a do outro não é.
Somente o que passamos é que passa a ser válido e
verdadeiro. Isso, normalmente ocorre quando um
crente ou uma crente que tem uma vida espiritual
acanhada e vem a passar por uma grande
experiência de renovação, aquela pessoa quer
agora impor para todos a mesma experiência.
A minha experiência com Deus é minha. A
carreira do apóstolo Paulo era dele e de mais
ninguém. Por isso, o escritor aos Hebreus ensina
que devemos correr a carreira que NOS está
proposta e não correr a carreira do outro. A
carreira do outro pode servir de inspiração, de
alento e encorajamento. Qual tem sido a sua
experiência com Deus? Você pode afirmar,
igualmente a Paulo, que você sabe em quem tem
crido, que você sabe que Deus é fiel? Cumpra bem
o seu ministério e saiba que no Senhor nenhum
trabalho é em vão.

Hei! Você aí! Tem idade entre 12 e 18 ou 19 anos
ou até um pouco mais?
Sou velho mas já fui adolescente. Posso falar
com você? Em primeiro lugar com estes dois
provérbios:
1º) "Na escola da vida o castigo vem antes da
lição". "Há caminhos que parecem certos" para o
adolescente e o jovem "mas podem acabar levando
para a morte" (Provérbios 14:12). (Você só aprende
com a própria pancada e quando sai inteiro e vivo
dela);
2º) "Se os velhos pudessem...e se os jovens
soubessem...que revolução!" (Os velhos sabem mas
não podem, enquanto os jovens podem mas não
sabem). Vamos, então, dar as mãos?

Você sabe o que é um adolescente? Nem
o adulto conhece bem a sí mesmo. Por isso, nem isso
você sabe! Eu não sou especialista em adolescência.
Só gostaria de ajudá-lo mostrando o amor de Deus
por você. Você é um computador sem programa. Não
se programou nem deixou que outros o programassem!
E o pior, um programa pirata cheio de vírus está
prestes a entrar na sua cabeça, com a ajuda de todos
os já vitimados. Se você não tiver forças para
resistir vira uma frágil caixa de ressonância - um
"capinzão" crescido e balançado pelo vento. O que
entrar pelos ouvidos ou pelos olhos vai pipocar na
personalidade.
Pressão sobre o adolescente. E a pressão
sobre o adolescente é grande. Em 1980, um
adolescente de 15 anos já tinha assistido a 15.000
assassinatos pela televisão. Em 1990 um préadolescente de 12 anos já tinha assistido a 18.000
assassinatos pela televisão. No ano 2.000, um menino
de 10 anos... (é só multiplicar...) terá visto 20.000
assassinatos pela televisão, sem contar os vídeogames violentos, a deseducação sexual e a
propaganda fazendo chamados incessantes ao fumo e
à bebida alcoólica que, juntos, roubam 25% da
duração da vida dos que caem na dependência. E tem,
também, o convite da droga.
50% dos aidéticos do mundo hoje - 1996, são
adolescentes, muitos contaminados pela via sexual ou
pelas drogas.

2ª feira: 2 Crônicas 22/23/24
3ª feira: 2 Crônicas 25/26
4ª feira: 2 Crônicas 27/28/29
PS: Está fazendo um calor infernal
5ª feira: 2 Crônicas 30/31/32
aqui!"
6ª feira: 2 Crônicas 33/34
Sábado: 1 Coríntios 35/36
Domingo: Esdras 01/02/03
O
Livro
de
Esdras
será
concluído já na próxima semana,
e o Livro de Neemias começará
“Como pode o jovem manter pura a sua
a ser lido.

CUIDADOS COM E-MAILS
Sempre que for enviar um e-mail
para alguém, e melhor certificar-se
do endereço, para que um malentendido não aconteça... Um homem
deixou as ruas cheias de neve de
Chicago para umas férias na
ensolarada Florida. Sua esposa estava
viajando a negócios e estava
planejando encontra-lo lá no dia
seguinte.
Quando chegou ao hotel resolveu
mandar um e-mail para sua mulher.
Como não achou o papelzinho em que
tinha anotado o endereço do e-mail
dela, tirou da memória o que lembrava
e torceu para que estivesse certo.
Infelizmente ele errou uma letra, e a
mensagem foi para uma mulher de um
pastor. Este pastor havia morrido no
dia anterior.
Quando ela foi checar os seus emails, deu uma olhada no monitor, deu
um grito de profundo horror e caiu
dura e morta no chão. Ao ouvir o
grito, sua família correu para o quarto
e leu o seguinte na tela do monitor:
"Querida esposa, acabei de chegar.
Foi uma longa viagem. Aqui é tudo
muito
bonito.
Muitas
árvores,
jardins... Apesar de só estar aqui há
poucas horas, já estou gostando
.

conduta? Vivendo de acordo com a tua
palavra. (...) Meditarei nos teus
preceitos e darei atenção às tuas
veredas. Tenho prazer nos teus
decretos; não me esqueço da tua
palavra” (Sl.119:9,15,16).

do dia 11 de março de 2007, que
tratou
da
organização
do
funcionamento do ministério e do
desligamento da Comunidade Amaivos de Silva Jardim está afixada ao
lado da porta do gabinete pastoral,
exposta à quem for de interesse
sua leitura. Esta cópia da Ata
permanecerá ali por mais duas
semanas à disposição dos irmãos.

Terça-feira, às 19h,
antes do Culto de
Oração Profética.

,

No primeiro dia na Universidade, nosso professor se
apresentou e nos pediu que procurássemos conhecer alguém que
não conhecíamos ainda.

Estudo para a família (para casais)
Você está disposto a mudar?
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith
Kemp

Fiquei de pé e olhei ao meu redor, quando uma mão me tocou
suavemente no ombro. Era uma velhinha enrugada cujo sorriso
lhe iluminava todo seu ser.

7 Um dos que estavam ali era paralítico fazia trinta e oito anos.
6 Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto
tempo, Jesus lhe perguntou: “Você quer ser curado?” 7 Disse o paralítico:
“Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é
agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim”.
8 Então Jesus lhe disse: “Levante-se! Pegue a sua maca e ande”. (João 5.5-6)

-Oi, gato. meu nome é Rose. Tenho oitenta e sete anos. Posso
te dar um abraço?

A princípio, a pergunta de Jesus parece tola. Um homem estava doente
há muito tempo e, várias vezes, havia tentado entrar no tanque onde,
costumeiramente, doentes eram curados. Parece óbvio que ele queria a cura.
No entanto, a pergunta de Jesus torna-se relevante diante do fato de que
muitas pessoas passam a vida se queixando de doenças e circunstancias
adversas, mas, no fundo, não querem que elas sejam resolvidas. Preferem
viver como vitimas e não estão dispostas a mudar.
Essa indisposição a qualquer mudança também pode prejudicar um
casamento. Um dos cônjuges decide assumir a condição de vítima e
transforma suas queixas em um habito, sem, no entanto, fazer qualquer
esforço pra mudar. Na verdade, ele não quer mudar e não tem a menos
intenção de assumir as conseqüências de uma mudança.
Disposição para mudar é um fato essencial para o bom andamento o
casamento. Se você está prestes a se casar ou já é casado, analise esse
aspecto. O casamento passa por diversas fases: adaptação à vida conjugal,
chegada dos filhos, mudanças de emprego, alterações financeiras etc. Cada
fase requer uma nova adaptação. Você está disposto a mudar?

-Por que a senhora está na Universidade numa idade tão
jovem, tão inocente?, lhe perguntei.

5 Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim
tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus! Pois ainda o
louvarei; ele é o meu Salvador e 6 o meu Deus. A minha alma está
profundamente triste; por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão,
das alturas do Hermom, desde o monte Mizar. 7 Abismo chama abismo ao
rugir das tuas cachoeiras; todas as tuas ondas e vagalhões se abateram
sobre mim. 8 Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia; de noite esteja
comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. (Salmo 42.58)

Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Ri e lhe respondi com entusiasmo:
-Claro que pode!
Ela me deu um abraço muito forte.

Rindo respondeu:
-Estou aqui para encontrar um marido rico, casar-me, ter uns
dois filhos, e logo aposentar-me e viajar.
-Eu falo sério, lhe disse.
-Queria saber o que a tinha motivado a afrontar esse desafio
na sua idade. E ela disse:
-Sempre sonhei em ter uma educação universitária e agora
vou ter! Depois da aula caminhamos ao edifício da associação de
estudantes e compartilhamos uma batida de chocolate.
Nos fizemos amigos em seguida. Todos os dias durante os
três meses seguintes saiamos juntos da classe e falávamos sem
parar. Me fascinava escutar a esta "máquina do tempo". Ela
compartilhava sua sabedoria e experiência comigo.
Durante esse ano, Rose se fez muito popular na Universidade;
fazia amizades aonde ia. Gostava de vestir-se bem e se deleitava
com a atenção que recebia dos outros estudantes. Desfrutava
muito.
Ao terminar o semestre convidamos Rose para falar no nosso
banquete de futebol. Não esquecerei nunca o que ela nos ensinou
nessa oportunidade.
Logo que a apresentaram, subiu ao pódio. Quando começou a
pronunciar o discurso que tinha preparado de antemão, cairam no
chão os cartões aonde tinha os apontamentos.
Frustrada e um pouco envergonhada se inclinou sobre o
microfone e disse simplesmente:
Continua da próxima página

-Desculpem que eu esteja tão nervosa. Deixei
de tomar cerveja pela quaresma e este whisky
me está matando! Não vou poder voltar a colocar
meu discurso em ordem, assim, se me permitem,
simplesmente vou dizer-lhes o que sei.
Enquanto nós riamos, ela aclarou a garganta e
começou:
-Não deixemos de brincar só porque estamos
velhos; ficamos velhos porque deixamos de
brincar. Há só quatro segredos para manter-se
jovem, ser feliz e triunfar. Temos que rir e
encontrar o bom humor todos os dias. Temos
que ter um ideal. Quando perdemos de vista
nosso ideal, começamos a morrer.
-Há tantas pessoas caminhando por aí que
estão mortas e nem sequer sabem!
-Há uma grande diferença entre estar velho
e amadurecer. Se vocês têm dezenove anos e
ficam na cama um ano inteiro sem fazer nada
produtivo se converterão em pessoas de vinte
anos. Se eu tenho oitenta e sete anos e fico na
cama por um ano sem fazer nada terei oitenta e
oito anos.
-Todos podemos envelhecer. Não requer
talento nem habilidade para isso. O importante é
amadurecemos
encontrando
sempre
a
oportunidade na mudança. Não me arrependo de
nada. Os velhos geralmente não se arrependem
do que fizeram, senão do que não fizeram. Os
únicos que temem a morte são os que têm
remorso.
Terminou seu discurso cantando "A Rosa".
Nos pediu que estudássemos a letra da canção e
a colocássemos em prática em nossa vida diária.
Rose terminou seus estudos. Uma semana
depois
da
formatura,
Rose
morreu
tranqüilamente enquanto dormia. Mais de dois
mil estudantes universitários assistiram as
honras fúnebres para render tributo a
maravilhosa mulher que lhes ensinou com seu
exemplo que nunca é demasiado tarde para
chegar a ser tudo o que se pode ser.
"Não esqueçam que ENVELHECER É
OBRIGATÓRIO; AMADURECER É OPCIONAL".

Adolescente
não é Aborrecente! (2)
www.pastoronline.com.br
Quatro
instintos
adolescente

e

tendências

do

As quatro maiores forças que envolvem o adolescente
são:
1º) o instinto de PRESERVAÇÃO. Você quer
morrer hoje? Não, né?! Quer ser preservado!
2º) o instinto de EXCITAÇÃO, mais forte no sexo
masculino. É daí que vêm o volume alto do som, os
"trombadões" do racha e a moto empinada. Esse
instinto é inimigo do primeiro. A cada semana, em
cada cemitério três adolescentes/jovens são
sepultados antes da hora. Não seja um deles. E por
falar em excitação, sexo livre e antes da hora só traz
sofrimento. E o namoro prematuro nunca dá
casamento. E a gravidez antes da hora é uma
experiência ruim.
3º) o espírito de CONTESTAÇÃO, aquela vontade
de ser do "contra".
4º) o impulso ESPIRITUAL nobre que busca o
Bem, o Bom e o Belo, três clamores muito fortes de
sua alma dados por Deus e que só serão satisfeitos
por um encontro com Deus, em resposta às perguntas
básicas do adolescente: "Quem sou eu?" "De onde
vim?" "Onde estou?" "Para onde vou?". É a voz da
própria consciência. Isso não é tudo, só algumas
idéias para ajudar a pensar e refletir.

O que o adolescente pensa e pensará do
seu pai
Aos 7 anos: "Papai é grande. Ele sabe tudo".
Aos 14 anos: "Parece que o papai se engana em
certas coisas".
Aos 20 anos: "Papai anda meio atrasado ou
quadrado em suas teorias. Não são desta época".
Aos 25 anos: "O coroa não sabe nada, está
caducando".
Aos 35 anos: "Com a minha experiência, meu pai
seria hoje milionário".
Aos 45 anos: "Não sei se consulto o velho. Talvez
ele pudesse me aconselhar".
Aos 55 anos: "Que pena o papai ter morrido. Ele
tinha idéias notáveis".
Aos 60 anos: "Pobre papai, era um sábio! Como
lastimo te-lo compreendido tão tarde". (Na escola da
vida o castigo vem antes da lição).

2ª feira: Esdras 04/05/06
3ª feira: Esdras 07/08
4ª feira: Esdras 09/10
5ª feira: Neemias 01/02/03
6ª feira: Neemias 04/05/06
Sábado: Neemias 07/08/09
Domingo: Neemias 10/11

“Antes de formá-lo no ventre eu o
escolhia; antes de você nascer, eu o
separei e o designei profeta às
nações” (Jr.1:5). Um forte abraço da

Concluindo o Livro de Neemias sua família pra vocês dois. Te amamos
muito!
na próxima semana, a leitura
dos livros de 2 Coríntios e
“Minha força e confiança estão no nome
também de Ester terá início.
do Senhor, cantarei Seus louvores, pois
Ele é fiel” Que o rosto e a bondade do

Senhor sempre sejam sobre usa vida, e
que a mão dele sempre a guarde a
LÁ NO LAGO
abençoe, em todos os dias de sua vida!
O sujeito vai para Israel visitar a Um feliz aniversario, da classe
família e aproveita para visitar alguns Firmadas na Rocha!
lugares históricos: Jerusalém, Belém,
o Rio Jordão.
Quando chega no Mar da Galiléia, ele “Acreditarei no Senhor, pois Ele diz
resolve fazer um passeio de barco e que meus sonhos podem se tornar
pergunta o preço para um sujeito que realidade, acreditarei nEle, pois Ele diz
que posso ser a diferença e mudar o
alugava barcos:
mundo ao meu redor” Que o caminhar
- Oitenta dólares a hora!
- Oitenta dólares? O senhor está com o Senhor hoje possa se tornar cada
vez mais sua maior paixão e que Ele te
maluco? É muito caro!
- Mas esse é o lago onde Jesus andou abençoe cada vez mais,! Um abraço da
Classe Discípulos de Jesus.
sobre as águas!
- Também pudera! Com o passeio por
esse preço!

Terça-feira,
às
19h,
antes
do
Culto de Oração
Profética.

do dia 11 de março de 2007, que
tratou
da
organização
do
funcionamento do ministério e do
desligamento
da
Comunidade
Amai-vos de Silva Jardim está
afixada ao lado da porta do
gabinete pastoral, exposta à quem
for de interesse sua leitura. Esta
cópia da Ata permanecerá ali por
mais uma semana à disposição dos
irmãos.

,

Estudo para a família (para casais)
Sou feliz quando você está feliz
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith
Kemp
10 Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo
Deus? Por que será, então, que quebramos a aliança dos nossos antepassados
sendo infiéis uns com os outros? (Malaquias 2.10)
Os casais modernos estão muito exigentes. Quando acontece um
desentendimento, um conflito ou discordância, tanto o homem como a mulher avaliam
se sua realização pessoal, sua felicidade ou valorização do seu potencial podem ser
colocados em perigo. Se a conclusão a que chegarem demonstrar que sim, eles passam
a cogitar o divórcio como uma saída plenamente justificável. Aliás, as próprias
engrenagens da sociedade contemporânea, isto é, os meios de comunicação e a
filosofia de vida atual, cooperam para que o casal caia neste engano.
Nem sempre foi assim. Não faz muito tempo, as mulheres encaravam seus
conflitos conjugais como normais. Quando o problema era mais grave, elas procuravam
ajuda e conselhos com suas mães, que, na verdade, pouco podiam fazer, porque
enfrentavam situações semelhantes. Passar por crises e altos e baixos no casamento
não justificava uma separação precipitada. Muitas mulheres raciocinavam que seu
marido não bebia muito, não batia nelas, não deixava faltar nada em casa, não era
infiel. Então, por que reclamar? Certamente, não era fácil conviver com eles, mas o
que fazer? E resolviam agüentar firmes, sufocando suas insatisfação.
Mas, na verdade, o que é felicidade, auto-realização, valorização? Será um belo
apartamento em um bairro nobre? Vários carros na garagem? Um cartão de crédito
com limite altíssimo? Dinheiro para gastar? Vida social intensa? Uma carreira
brilhantes ou um trabalho altamente remunerado? Uma vida de aventura? Uma igreja
dinâmica?
Permanecer casa para manter as aparências ou usufruir da comodidade que a
vida a dois em questão proporciona não pode dar certo. O principal objetivo dos
cônjuges deve ser fazer o outro feliz, valorizado e realizado. Quando um casal se
emprenha em alcançar esse alvo, percebe como é agradável satisfazer o cônjuge antes
de pensar em si mesmo.
Jaime Kemp

Reunião com TODOS os líderes de departamento no 1º
domingo de maio (dia 01), após a Escola Bíblica Domincal,
para tratar do funcionamento dos departamentos.
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

O sol anunciava o final de mais um dia e lá, entre as árvores,
estava um pardal que não se cansava de observar a grande águia. Seu
vôo preciso, perfeito, enchia seus olhos de admiração. Sentia
vontade em voar como a águia, mas não sabia como o fazer. Sentia
vontade em ser forte como a águia, mas não conseguia assim ser.
Todavia, não cansava de segui-la por entre as árvores só para
vislumbrar tamanha beleza.
Um dia estava a voar por entre a mata a observar o vôo dela, e de
repente, a águia sumiu da sua visão. Voou mais rápido para
reencontrá-la, mas a águia havia desaparecido.
Foi quando levou um enorme susto: deparou de uma forma muito
repentina com a grande águia a sua frente. Tentou conter o seu vôo,
mas foi impossível, acabou batendo de frente com o belo pássaro.
Caiu desnorteado no chão e quando voltou a si, pode ver aquele
pássaro imenso bem ao seu lado observando-o. Sentiu um calafrio no
peito, suas asas ficaram arrepiadas e pôs-se em posição de luta. A
águia em sua quietude apenas o olhava calma e mansamente, e com
uma expressão séria, perguntou-lhe:
— Por que me vigia?
— Quero ser uma águia como você. Mas, meu vôo é baixo, pois
minhas asas são curtas e não vejo muito futuro pra mim por não
conseguir ultrapassar meus limites.
— E como se sente, amigo, sem poder desfrutar, usufruir de tudo
aquilo que está além do que pode alcançar com tuas pequenas asas?
— Sinto tristeza. Uma profunda tristeza. A vontade é muito
grande de realizar este sonho.
O pardal suspirou olhando para o chão. E disse:
— Todos os dias acordo muito cedo para vê-la voar e caçar. Você
é tão única, tão bela!
— Passa o dia a me observar? E não voa? Fica o tempo inteiro a
me observar?
— Sim. A grande verdade é que gostaria de voar como você voa.
Mas as tuas alturas são altas demais pra mim e creio não ter forças
para suportar os mesmos ventos que, com graça e experiência, você
corta com harmonia.
— Meu querido pardal. Você bem sabe que a natureza de cada um
de nós é diferente, e isto não quer dizer que você nunca poderá voar
como uma águia! Seja firme no teu propósito e deixa que a águia que
vive em você possa dar rumos diferentes aos teus instintos. Se você
abrir apenas uma fresta para que esta águia que está em você possa
te guiar, esta te dará a possibilidade de voar tão alto como eu.
Acredite!
E assim, a águia preparou-se para levantar vôo, mas antes de
partir pro seu vôo voltou-se novamente ao pequeno pássaro que a
ouvia atentamente:
— Apenas mais uma coisa: Não você não poderá voar como uma
águia se não treinar incansavelmente por todos os dias. O treino é o
que dá conhecimento, fortalecimento e compreensão para que você

.

(Continua na próxima página)

possa dar realidade aos teus sonhos. Se não você
põe em prática a tua vontade, teu sonho sempre
será apenas um sonho. Esta realidade é apenas para
aqueles que não temem quebrar limites, conhecendo
o que deve ser realmente conhecido. É para aqueles
que acreditam serem livres, e quando se trás à
liberdade ao coração, podemos adquirir as formas
que desejamos, pois já não estaremos apegados a
nenhuma delas; assim seremos livres! Um pardal
poderá, sempre, transformar-se numa águia, se
esta for sua vontade. Confia e voa, entrega tuas
asas aos ventos e aprende o equilíbrio com eles.
Tudo é possível para aqueles que compreendem que
são seres livres. Basta apenas acreditar, basta
apenas confiar na tua capacidade em aprender...

O “Desperta Débora” ora para Deus
levantar
jovens
da
“Geração
Compromisso”
Quem é o jovem da Geração Compromisso?
1. É um jovem salvo por Jesus Cristo.
2. É um jovem que leva Deus a sério e que é
um
cidadão
consciente
de
suas
responsabilidades como “Sal e Luz” onde Deus o
plantou.
3. É um jovem que vê a sua escola, a sua
igreja, o seu trabalho, a sua vizinhança, a sua
família, como campos missionários.
4. É um jovem cidadão do mundo, que está
disposto a cumprir a vontade de Deus na sua
vida, mesmo que isso implique em deixar a sua
cidade, estado ou país para ser benção em outro
lugar.
5. É um jovem que se compromete a
sustentar em oração e financeiramente a sua
igreja e missões locais ou mundiais.
6. é um jovem que conhece as suas
limitações, sabe que nasceu pecador, sujeito a
tropeços e que, por isso mesmo, depende
diariamente da atuação do Espírito Santo na sua
vida.
Nosso desejo, e a incessante oração das
Déboras, é ver 50 mil jovens sendo levantados
em nossas igrejas para que possam fazer
diferença em nossa nação.
Débora: Sueli Machado Rosa

Adolescente
não é Aborrecente! (3)
www.pastoronline.com.br
Quem está interessado no adolescente?
Sete grandes interesses estão com seus
holofotes voltados para o adolescente.
Um deles é o Diabo. Mas, o Diabo existe? A
palavra de Deus, a lógica das coisas e a experiência
pessoal na batalha espiritual não deixam dúvidas.
Também tem o traficante de drogas. Isso
nem exige explicação. Você sabe os riscos e as
conseqüências — vidas cortadas antes da hora!.
Temos também o político de oposição e de
esquerda. Sabendo que o adolescente, como eleitor
do "contra" votaria na oposição e na esquerda,
interessou-se por ele até tê-lo como eleitor...
Eleitor só, sem carta de motorista.
Os outros interessados são quatro pessoas
importantes para sua vida - o professor, o pai, a
mãe e Deus. Quanto ao professor, em quarto lugar,
é seu superior e amigo e merece respeito de todos
— muito respeito! E a Bíblia fala aos jovens para
serem obedientes e respeitosos para com os mais
velhos e que se entendam com eles com humildade,
pois: "Deus é contra os jovens orgulhosos, mas
ajuda os jovens humildes" (1 Pe 5:6).
O quinto e o sexto da nossa lista são seu pai e
sua mãe. São limitados, imperfeitos e muitas vezes
não sabem lidar com você — o filho adolescente —,
apesar do amor que eles têm por você. Mas se você
conseguir respeitá-los, amá-los e a eles obedecer,
Deus promete que sua vida será longa: "Filhos,
obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo.
Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro
mandamento com promessa), para que te vá bem, e
sejas de longa vida sobre a terra".(Efésios 6:1 a
3). E a vida dos pais também será poupada por isso.
Em sétimo lugar vem Deus, o mais importante
para a sua vida. A Bíblia diz que Deus é amor. Foi
por isso que o Deus-Homem, Jesus Cristo se fez
homem e provou a adolescência e, finalmente, a
cruz (Lucas 2: 39 a 52). "Deus amou o mundo de tal
maneira que deu seu Filho unigênito para que todo
aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida
eterna" (João 3:16).

2ª feira: Neemias 12/13
3ª feira: 2 Coríntios 01/02/03
4ª feira: 2 Coríntios 04/05/06
5ª feira: 2 Coríntios 07/08/09
6ª feira: 2 Coríntios 10/11
Sábado: 2 Coríntios 12/13
Domingo: Ester 01/02/03

O Espírito do Soberano, o Senhor,
está sobre mim, porque o Senhor
ungiu-me para levar boas notícias aos
pobres. Enviou-me para cuidar dos
que
estão
com
o
coração
quebrantado, anunciar liberdade aos
O Livro de Ester terminará de cativos e libertação das trevas aos
ser lido na próxima semana, prisioneiros (Isaias 61:3). Parabéns!
Uma
homenagem
da
classe
abrindo assim, o Livro de Jó.
Semelhantes à Jesus

RELACIONAMENTO
IRMÃOS

O SENHOR, o Soberano, é a minha

ENTRE força; ele faz os meus pés como os

do cervo; faz-me andar em lugares
Uma professora de escola altos. (Habacuque 3:19). Parabéns!
Uma
homenagem
da
classe
bíblica estava discutindo os Semelhantes à Jesus

dez mandamentos com seus
pupilos de 5 e 6 anos.
Depois
de
explicar
o
mandamento de "honrar pai e
mãe", perguntou:
— Tem algum mandamento que
nos ensine como tratar os
nossos irmãos e irmãs?
Um menino, o mais velho de
sua família respondeu:
— Não matarás.

Testemunho
de
Libertação da irmã
Márcia, durante o
culto de Celebração
ao Senhor, às 19:30h

Mana! Chegou seu dia, que feliz! Que
a cada dia, o nosso Papai te conceda
desejo por desejo, para que daqui a
alguns aniversários, você possa
glorificar a Deus por cada objetivo
alcançado. Mas que mesmo assim
você renove seu estoque de sonhos,
para que seu caminho seja feito de
degraus, pois cada um deles será
uma vitória alcançada. Sabia que eu
amo muito você, mana? Um abraço
pequenininho, porque o de verdade
eu entrego pessoalmente, hehehe...
Beijos! Neto.

Não fiquem com medo, pois estou
com vocês; não se apavorem, pois eu
sou teu Deus. Eu lhes dou força e os
ajudo; eu os protejo com a minha
forte mão (Isaias 41:10). Nunca
esqueça dessa Palavra, tenha ela
sempre em teu coração. Um forte
abraço do seu pastor e de seus pais.

,

Estudo para a família (toda a família)
Se orarmos com fé
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith Kemp

A águia é uma ave que costuma viver até 70 anos.
Mas, para chegar a essa idade, ela tem que tomar
uma difícil decisão por volta dos quarenta anos.

(Ler o capítulo 8 de 1 Reis)
Em 1 Reis 8.22-53 há uma oração muito bonita de Salomão em
favor do povo. Ele desejava, ardentemente construir uma casa onde
Deus pudesse habitar. Essa oração pode ser encarada como um
exemplo de intercessão pela nossa própria família, pelos de nossa
casa.
Primeiramente, Salomão reconheceu que não há ninguém que se
compare ao nosso Deus (v. 23), porque ele é um Deus de amor (v.
23), de poder (v. 24), fiel a todas as suas promessas (v. 24) e
grandioso (v. 27).
Em seguida, ele pede que Deus atenda seus pedidos (v. 28) e
supra as necessidades do povo, que eram: proteção, alimento, boa
saúde, auxilio na provação e orientação para que eles fizessem o que
é direito (vs. 36-38). Ele pede, ainda, para o Senhor escutar a
oração do povo, ajuda-lo a perdoá-lo: “Lá do teu lar no céu, ouve o
teu povo, perdoa-o e ajuda-o” (v. 39).
Finalmente, ele revela que o propósito de sua oração é para que
todos os povos da terra pudessem conhecer e ficar sabendo que
somente o Senhor é Deus e que não existe outro (v. 60).
Muitas vezes, nossas oração não são objetivas. Apesar de
inúmeras vezes não sabermos como orar como convém, podemos
confiar que o Espírito Santo intercede por nós diante do trono da
graça de Deus. Mas uma oração como essa resume tudo que
ansiamos para o bem-estar espiritual, físico e emocional de nossos
familiares. Salomão amava o povo, e sua intercessão demonstra todo
o carinho e cuidado que ele tinha para com os israelitas. Nós
também devemos transformar nosso amor e cuidado pela nossa
família em orações a seu favor. Somente Deus pode dar a eles tudo
de que necessitam, e a nossa intercessão de fé será um testemunho
a todos os que nos rodeiam da bondade, graça, grandiosidade de
Deus e seu imenso amor por nós.
Judith Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Nessa idade, ela está com as unhas compridas e
flexíveis, não conseguindo mais caçar suas presas
para alimentar-se, se bico alongado e pontiagudo já
está curvo, suas asas estão apontando para o peito,
envelhecidas e pesadas em função da grossura das
penas, e voar está se tornando uma tarefa difícil.
Então, a águia só tem duas alternativas: morrer ou
enfrentar um doloroso processo de renovação que
irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar
para o alto de uma montanha e recolher-se em um
ninho próximo a um paredão, onde ela não necessite
voar.
Após encontrar esse lugar, a águia começa a
bater com o bico contra a rocha até conseguir
arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo
bico, com o qual vai arrancar, depois, as
unhas.quando as unhas começam a nascer, ela
começa a arrancar as velhas penas e somente
depois de cinco meses ela sai para o seu glorioso
vôo de renovação e poderá viver, então, por mais
uns trinta anos.
Em nossa vida, muitas vezes, temos que nos
resguardar por algum tempo e começar um processo
de renovação. Para que continuemos a voar um vôo
de vitória, devemos ns desprender de lembranças,
costumes e outras tradições que nos causarem dor.
Somente quando nos livramos do peso do passado é
que podemos aproveitar o resultado valioso que uma
auto-renovação sempre traz.
Colaboração:
Presbítero José Eduardo

maneira miraculosamente sobrenatural, sem
semente humana.
Espírito de Deus e egocentrismo estão
muitíssimo distantes um do outro.

Deus esta procurando mães
que não desistam de orar pelos
seus filhos.

Onde está o adolescente nessa? Aos 12
anos (às vezes 11, às vezes 13) o instinto
autocentrado (egoísmo) se instala na mente ou
alma em forma de pretensa autonomia, de
obstinação, de rebelião, seja o nome que você
dê, até o de pecado, tornando-se inimigo dos
impulsos divinos do Bem, do Bom e do Belo. Esse
espírito egocêntrico é um buraco. É um ralo.
Mas não veio do espermatozóide. É espiritual.
Quem é que segura e prende o adolescente
nesse estado? Ele mesmo? A psicologia de
grupo? Algo indefinido? Jesus diz que o
interessado, sustentador e pai do egocentrismo
(vida autocentrada sem visão espiritual) é o
pirata com seu programa de usurpação.

O caminho da oração, embora glorioso,
não é fácil de ser percorrido.
Muitos que se propuseram a ter uma vida
fervorosa e intensa de oração desistiram no
meio do caminho. Às vezes é fácil começar,
difícil é perseverar na oração. Orar é um dos
mais árduos exercícios espirituais. É mais
fácil ser um ativista do que uma pessoa
consagrada à oração.
Se você está encontrando dificuldade
para orar, junte-se a nós, mães e pais
intercessores.
Venha
participar
do
DESPERTA DÉBORA, todas as terças feiras,
Confira Marcos 8:31 a 33 e 36: "Jesus
às 19h, antes do Culto de Oração Profética. A começou a ensinar os discípulos dizendo:
sua oração é muito importante para Deus.
– O Filho do Homem terá de sofrer
Ninguém ora por um filho como uma mãe,
muito. Será rejeitado pelos líderes judeus,
imagine milhares de mães juntas orando.
Débora: Sueli Machado Rosa pelos chefes dos sacerdotes e pelos
professores da lei. Será morto e, três dias
depois, ressuscitará. Jesus dizia isso com toda
a clareza. Então Pedro o levou para um lado e
não é Aborrecente! (4)
começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou
para os discípulos e também repreendeu Pedro,
www.pastoronline.com.br
dizendo:

Adolescente

Um
segredo
adolescente

espiritual

para

o

– Saia da minha frente, Satanás! Você
está pensando como um ser humano pensa (com
o "se doer" do egocentrismo e seus frutos
ruins) e não como Deus pensa" (com o "se doar"
do amor, da cruz sobre si mesmo, do sacrifício
pelos outros). "Que aproveita ao homem ganhar
o mundo inteiro e perder a sua alma?"
Egocentrismo e diabo, embora sejam dois, são
como a mão e a luva.

A vida é uma dádiva de Deus colocada
entre dois extremos contrários de instintos
ou espíritos. Num extremo a vida é
autocentrada (tem um centro de egoísmo).
Seu
representante
máximo
é
o
espermatozóide
que
chega
primeiro,
derrotando milhões, na primeira maratona da
vida. Noutro extremo, onde Deus espera que
Quando o adolescente entra na
a gente chegue, está a cruz, ponto clímax do
amor, do altruísmo e da autonegação. Em puberdade busca "independência"e "autosuma: AMOR! Por isso (também por isso) afirmação", exatamente na contramão desse
Jesus Cristo foi concebido e nasceu de segredo espiritual de Deus.
.

2ª feira: Ester 04/05/06/07
3ª feira: Ester 08/09/10
4ª feira: Jó 01/02/03
5ª feira: Jó 04/05/06
6ª feira: Jó 07/08/09
Sábado: Jó 10/11/12
Domingo: Jó 13/14/15

O Espírito do Soberano, o Senhor, está
sobre mim, porque o Senhor ungiu-me
para levar boas notícias aos pobres.
Enviou-me para cuidar dos que estão com
o
coração
quebrantado,
anunciar
liberdade aos cativos e libertação das
trevas aos prisioneiros. (Isaias 61:1).
semana Parabéns, da Rede de Mulheres.

Na
próxima
começaremos a ler o Livro de
Gálatas.

COMO É DEUS?
UMA
PROFESSORA
DE
CRECHE
OBSERVAVA
AS
CRIANÇAS DE SUA TURMA
DESENHANDO.
OCASIONALMENTE
PASSEAVA
PELA SALA PARA VER OS
TRABALHOS DE CADA CRIANÇA.
QUANDO CHEGOU PERTO DE
UMA MENINA QUE TRABALHAVA
INTENSAMENTE, PERGUNTOU O
QUE DESENHAVA.
A MENINA RESPONDEU:
—"ESTOU
DEUS."

DESENHANDO

A PROFESSORA
DISSE:

PAROU

— "MAS NINGUÉM
COMO É DEUS."

E

SABE

SEM
PISCAR
E
SEM
LEVANTAR OS OLHOS DE SEU
DESENHO,
A
MENINA
RESPONDEU:
— "SABERÃO DENTRO DE UM
MINUTO".

Reunião
com
TODOS
os
líderes de departamento no
próximo domingo (dia 01),
após
a
Escola
Bíblica
Domincal, para tratar do

funcionamento
departamentos.

dos

,

Estudo para a família (toda a família)
Se orarmos com fé
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith Kemp

“9 lhes disse: “Sei que o SENHOR lhes deu esta terra. Vocês nos
causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão
apavorados por causa de vocês. 10 Pois temos ouvido como o SENHOR
secou as águas do mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito,
e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Ogue, os dois reis
amorreus que vocês aniquilaram. 11 Quando soubemos disso, o povo
desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a
coragem, pois o SENHOR, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e
embaixo na terra” (Josué 2.9-11).
Os israelitas estavam ansiosos para entrar na Terra Prometida.
Josué era, agora, líder do povo, depois da morte de Moises. Antes da
batalha definitiva, antes de tomar posse da promessa de Deus, dois
homens foram destacados por ele para espionar a terra a ser
conquistada. Enquanto estavam ali, eles se esconderam na casa de uma
prostituta, Raabe, que confessou que ela e todos os habitantes da
cidade morriam de medo do povo de Israel (v. 11). Aquele povo sabia dos
milagres e maravilhas que Deus já havia feito para preservar e proteger
os israelitas e reconhecia que nunca poderia vencer tamanho poder.
Então, os olhos daqueles homens se abriram para o fato de que o Senhor
estava ao lado deles e não havia motivo para medo: “Contaram [ a Josué
] tudo o que havia acontecido e terminaram assim: “Estamos certos de
que o Senhor nos deu toda essa terra. Todo mundo aqui está morrendo
de medo de nós” (vv. 23b,24).
Quando Deus está ao nosso lado, não precisamos temer. Se o que
fazemos vai ao encontro da vontade do Senhor, as outras pessoas é que
precisam ter medo, porque o nosso Pai é o Todo-Poderoso. Ele não
desampara seus filhos. Quando você sentir medo, lembre-se disso. Deus
está e estará sempre ao nosso lado. Não importa quando, como ou o que
acontecer, ele nunca o abandonará. Mesmo se você desistir de você
mesmo, de lutar contra situações, as circunstancias, os problemas, ele
não desistirá. Ele sempre estará pronto a lhe dar refúgio e a lhe
fortalecer para vencer o medo.
Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Amanhã pode ser muito tarde... Para você dizer
que ama, para você dizer que perdoa, para você dizer
que desculpa, para você dizer que quer tentar de novo.
Amanhã pode ser muito tarde para você pedir
perdão, para você dizer: “Desculpe-me, o erro foi
meu!”
O seu amor, amanhã, pode já ser inútil; O seu
perdão, amanhã, pode já não ser preciso; A sua volta,
amanhã, pode já não ser esperada; A sua carta,
amanhã, pode já não ser lida; O seu carinho, amanhã,
pode já não ser mais necessário; O seu abraço,
amanhã, pode já não encontrar outros braços; Porque
amanhã pode ser muito, muito tarde!
Não deixe para amanhã para dizer: “Eu amo você!”,
“Estou com saudades de você!”, “Perdoe-me!”,
“Desculpe-me!”, “Esta flor é para você!”, “Você está
tão bem!”.
Não deixe para amanhã: O seu sorriso, o seu
abraço, o seu carinho, o seu trabalho, o seu sonho, a
sua ajuda.
Não deixe para amanhã para perguntar: “Por que
você está triste?”, “O que há com você?”, “Ei! Venha
cá, vamos conversar.”, “Cadê o seu sorriso?”, “Ainda
tenho chance?”, “Já percebeu que eu existo?”, “Por
que não começamos de novo?”, “Estou com você.”,
“Sabe que pode contar comigo?”, “Cadê os seus
sonhos?”, “Onde está a sua garra?”.
Lembre-se: Amanhã pode ser tarde, muito tarde!
Procure. Vá atrás! Insista! Tente mais uma vez! Só
hoje é definitivo! Amanhã pode ser tarde.

Adolescente
não é Aborrecente! (4)
www.pastoronline.com.br
Uma nova visão para o adolescente Você não pode negar que o adolescente também
tem ansiedade. Ela é proporcional ao
egocentrismo. E o egocentrismo é a contra-mão
do mistério da cruz. Mas Cristo diz: "Vinde a
mim todos vós que estais cansados e oprimidos e
eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e
aprendei de mim que sou manso e humilde de
coração e encontrareis descanso para vossas
almas." A Bíblia diz que o temor do Senhor é o
princípio da sabedoria. Não se trata do temormedo. É o temor-amor, temor-reverência,
temor-adoração. E Deus derrama do seu
Espírito de amor e lança fora todo temor-medo.

Um adolescente de Deus - Lucas 2:39
a 52 nos mostra um adolescente, especialíssimo
como nunca, impregnado de uma visão de Deus Cristo na sua adolescência. Já aos 12 anos a
missão da cruz saturava o espírito e a alma de
Jesus, pois sua missão básica era a de morrer
em lugar de você num sacrifício perdoador e
fonte de salvação para aqueles que nele crêem.
Mas além desse propósito de salvar você, Jesus
deixou seu exemplo de adolescente. Se você
quiser imitá-lo teria dois caminhos:
1º) Tentar imitá-lo com seu próprio
esforço, o que nunca daria certo, ou...
2º) Entregar-se a Ele que dará a você o
Espírito d’Ele para você ser assemelhado a Ele e
na força d’Ele! Entendeu? A gente só dá o
coração. Você entrega seu barco a vela e Deus
assopra. Então, algumas virtudes do adolescente
de Deus estarão em você como estavam em
Jesus:
1º) Quer fazer a vontade de Deus;
2º) Quer estar no templo, no tempo da
adolescência;
3º)
Integra-se
e
conversa,
sem
preconceitos, com os velhos (sacerdotes!);
4º) Está completamente livre do instinto de
excitação;
5º) Tem reverência, respeito, obediência e
submissão aos pais e superiores. (Não deixa
nenhum Diretor de colégio ou Professor, de
.

cabelo branco ou aposentado antes da hora;);
6º) Cresce por completo no espírito, alma e
corpo;
7º) Sabe de onde veio, onde está e para onde
vai.
"Aquele que está em Cristo, nova criatura é;
as coisas velhas (os cacoetes da velha natureza
pecaminosa) já passaram; Eis que tudo se fez novo"
(II Co5:17). A visão é nova. A ordem dos valores é
nova. Sua vida terá, debaixo de felicidade e alegria
(ou até mesmo nas tristezas) uma nova visão. Deus
e sua Palavra serão vitais. É o programa de Deus
para o seu computador. Afasta o vírus e põe a vida.
Seus familiares serão uma riqueza dadivosa de
Deus. A família da Fé torna-se muito importante
ajudando a construir sua vida e evitando males e
destruição. E os outros, na convivência social
necessária do dia-a-dia, serão respeitados e
amados para serem evangelizados.

TV só depois dos 2 anos
"As primeiras experiências sensoriais na
infância são tão importantes e marcantes, que tais
impressões são as últimas a sobreviverem, quando
o cérebro se desorganiza diante da senilidade,
apoplexia, traumatismos físicos e mentais e outros
acontecimentos psicofísicos. São também as
primeiras a voltarem à recordação, após período
de amnésia. Comprova-se assim quão fortes e
persistentes são as imagens e impressões
vivenciadas e presenciadas na infância" (Dr.
Bernardino Mendonça Carleial - Psicólogo e Clínico,
enunciando um princípio da Medicina de enorme
alcance para a formação da infância).
Crianças de menos de 2 anos não devem ver
TV, e as crianças maiores e os adolescentes não
devem ter TV no quarto. Essas são algumas das
recomendações de um estudo divulgado pela
Academia Norte Americana de Pediatria. De
acordo com o estudo, a TV pode afetar a saúde
física e social dos jovens. No caso dos bebes, a TV
não é indicada, pois é uma atividade na qual há
pouca interatividade com os pais e com outras
pessoas. A educadora Peggy Charren, da Ação pela
TV das Crianças, entidade que luta por uma
melhora na qualidade da programação da televisão
dos EUA, engrossa o coro dos que recomendam aos
pais que não deixem seus filhos ver TV antes dos 2
anos. (Folha de S.Paulo).

2ª feira: Jó 16/17/18
3ª feira: Jó 19/20/21
4ª feira: Gálatas 01/02/03
5ª feira: Gálatas 04/05/06
6ª feira: Jó 22/23/24
Sábado: Jó 25/26/27
Domingo: Jó 28/29/30
Terminado o livro de Gálatas
nesta seqüência, passaremos a
ler na semana que vem os livros
de Efésios e Salmos.

Informamos que alcançamos
a 29ª semana do plano de
leitura através da VOZ DE
COMANDO;
restam
27
semanas para que aqueles
que
têm
acompanhado
terminem de ler a bíblia por
completo, capa a capa, na
4ª semana de novembro (com
poucos dias a mais que um
ano).

O BARCO AFUNDOU
O barco estava cheio de
gente, e uma crente no último
banquinho, de repente, começou
uma tempestade enorme, cheia de
turbulência,
todos
ficaram
desesperados,
eram
12
passageiros e só havia 11 bóias
com salva-vidas, então, na hora de
se salvar, gritaram, deixa o
crente sem bóia, porque esse aí já
está salvo!

Corrigindo o anúncio
da semana passada
A Reunião com os líderes de
departamentos
não
estava
marcada para hoje, após a EBD,
como foi anunciado na semana
passada. A informação dizia
“Próximo Domingo, dia 01”,
quando na verdade o correto
seria “Próximo 1º (primeiro)
Domingo”. A reunião então está
marcada
para
a
próxima
semana, onde TODOS os
líderes de departamento devem
comparecer sem falta, após a
EBD, para discutir a respeito
da
organização
e
do
funcionamento de todos os
setores da comunidade.

No
próximo
mês
haverá
batismo
para
os
novos
convertidos e renovação de
batismo para os que assim
sentirem no coração. Aqueles
que ainda não se batizaram,
favor comparecer às aulas da
Escola Bíblica Dominical, e faça
sua ficha de cadastro na
mesma, procurando a irmã Rita.
Aproveitamos para convocar
mais uma vez àqueles que não
fizeram seu cadastro, para
procurar a secretaria.

,

Estudo para a família (toda a família)
Eu lhes dou a minha paz

Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas.

Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith Kemp

“19 Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os
discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus
entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês!” (João 20.19).
Porque esta tragédia aconteceu? De que valeu seguir o nosso
Mestre? Tudo está perdido! Ninguém poderá nos salvar agora. Seremos
mortos!”
Logo depois da morte de Jesus, os discípulos se esconderam porque
estavam muito amedrontados e aguardaram o desenrolar dos
acontecimentos trancados numa casa, imaginando que seriam os
próximos a morrer. Eles ainda não tinham compreendido o verdadeiro
significado da vida, da missão e da morte de Cristo e não sabiam que ele
havia ressuscitado. Mas, de repente, Jesus aparece no meio deles e lhes
desejou a paz.
A morte e o túmulo não puderam reter o poder e a glória de Cristo.
Jesus ressuscitou e conquistou a vitória sobre os pecados e sobre a
morte. Aqueles que confiam nele também podem ter a certeza de que
despertarão da morte para desfrutarem da vida eterna.
Durante nossa vida aqui na terra, nossos problemas não vão
desaparecer ou se resolver num instante. Mas podemos confiar que
Jesus estará conosco em todos os momentos, como ele mesmo afirmou
(João 16.33). Ele já sentiu o que sentimos. Ele nos entende e se
compadece de nós. Com Cristo, nós podemos ter paz mesmo passando
por provações e viver sob a expectativa da vida eterna: “Se vocês
realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora
vocês o conhecem e o têm visto” (João 14.27). “Vou preparar-lhes lugar.
E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para
que vocês estejam onde eu estiver” (João 14.2b-3).
Na estrada que nos leva para junto de Cristo, caminhamos sob a
benção e a orientação da sua paz.
Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Pérolas são produtos da dor, resultados da
entrada de uma substância estranha ou indesejável no
interior das ostras, como um parasita ou um grão de
areia.
Na parte interna da concha é encontrada uma
substância chamada nácar.
Quando o grão de areia penetra as células do
nácar, estas começam a trabalhar e a cobrir o grão
com camadas para proteger o corpo indefeso da ostra.
Como resultado, uma linda pérola vai se formando ali
no seu interior.
Uma ostra que nunca foi ferida nunca vai produzir
pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada.
Você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de
alguém. Já foi acusado de ter dito coisas que não
disse. Suas idéias já foram rejeitadas ou mal
interpretadas. Já sentiu duros golpes de preconceito.
Já recebeu o troco da indiferença.
Então, produziu uma pérola.
Cubra suas mágoas com várias camadas de amor.
Infelizmente, são poucas as pessoas que se
interessam por esse tipo de sentimento.
A
maioria
aprende
apenas
a
cultivar
ressentimentos, deixando as feridas abertas,
alimentando-as com sentimentos pequenos, não
permitindo que cicatrizem.
Assim, na prática, o que vemos são muitas 'ostras
vazias', não porque não tenham sido feridas, mas
porque não souberam perdoar, compreender e
transformar a dor em amor. Fabrique pérolas você
também!

Adolescente
não é Aborrecente! (Fim)
www.pastoronline.com.br

Vamos pôr Deus à prova?
Porque não fazer a oração do
adolescente? A Bíblia diz que "os jovens
terão visões"e uma alegria e excitação nova
em Deus (Joel 2:28). Ore comigo em voz alta
com sinceridade, humildade e dependência de
Deus.
"Senhor Deus Todo-Poderoso, se tu
existes e se estás interessado em mim, então
toma minha vida em tuas mãos. Amplia,
dentro do meu coração, o Bem, o Bom e o
Belo que é Cristo como fonte única de toda
paz e bem-aventurança. Dá-me melhor visão
de Ti, de mim mesmo, da vida e da
eternidade. Reconheço meu estado de
pecador e preciso de perdão e libertação.
Reconheço a Jesus Cristo como meu Salvador
e Senhor e reconheço que Ele ressuscitou
dos mortos e está glorificado a direita de
Deus, com todo poder no céu e na terra.
Ajuda-me a ser um adolescente e jovem de
Deus. Não permitas que eu morra antes da
hora do teu plano. Não permitas que meus
amigos adolescentes morram antes da hora,
por imprudência. Tira a ansiedade da minha
alma. Tira a inquietação. Tira a excitação
ilusória e põe a alegria em Deus . Ilumina e
abençoa a minha vocação. Ajuda-me a
respeitar pai, mãe, professores, autoridades,
superiores e os mais velhos. Em nome de
Jesus Cristo. Amém"
E agora, vai conversar com os velhos?
Faloooouuu! Vai, também, ter forças em Deus
para resistir a psicologia de grupo?
Falooooouuu!
Deus espera você no templo e como o
templo do Espírito d`Ele, em preparação
neste "vestibulinho" para a eternidade.
Doar-se (em Cristo) ou doer-se (no
egocentrismo), eis a grande questão!.

Não desistam de orar pelos
seus filhos.
Orar é uma das mais difíceis batalhas
que travamos. Muitos são aqueles que
falam de oração, mas poucos são os que
oram. Muitos são aqueles que dizer crer no
poder da oração, mas poucos são os que
oram efetivamente. Talvez você já teve
uma vida de oração mais fervorosa, mas
agora seu coração está seco e sua vida se
frutos. Talvez você se lembre dos dias em
que sua alma se banqueteava na presença
de Deus, e hoje há um vazio no seu
coração.
Talvez você, mãe, já foi uma
reparadora de brechas, uma intercessora,
mas agora você está como uma vinha
murcha, precisando de restauração. Talvez
você já tenha lutado com Deus a favor dos
seus filhos, já chorou por ele e batia
constantemente junto aos portais da graça
clamando a Deus pela restauração dos seus
filhos, mas hoje, você está enfraquecida,
sem esperança e sem ânimo para
prosseguir.
(Baseado no livro “Mães Intercessoras”)
Débora: Sueli Machado Rosa.

Não desista de orar, junte-se
à nós, mães intercessoras, às
terças-feiras, às 19 horas,
orando juntas a favor dos
nossos filhos.

2ª feira: Jó 31/32/33
3ª feira: Jó 34/35/36
4ª feira: Jó 37/38/39
5ª feira: Jó 40/41/42
6ª feira: Efésios 01/02/03
Sábado: Efésios 04/05/06
Domingo: Salmos 01/02/03/04

“A minha alma ficará satisfeita
como quando tem rico banquete;
com lábios jubilosos a minha boca
te louvará. Quando me deito
lembro-me de ti; penso em ti
durante as vigílias da noite.
Na próxima semana, a leitura
Porque és a minha ajuda, canto
segue com o livro de Salmos
de alegria à sombra das tuas
somente.
asas” (Salmos 63:5-7). Um
forte abraço da classe Firmadas
na Rocha e Rede de Mulheres.
MAS DE QUELQUER FORMA,
FOI UM MILAGRE!
Estava um irmãozinho muito pentecostal
sentado no banco da praça lendo a
bíblia, e dá-lhe "Aleluia!" e " Glória à
Deus!". Um homem sentado ao seu lado
incomodou-se e resolveu perguntar o
que o outro estava lendo e qual o motivo
de tanto alvoroço. Nosso irmãozinho
respondeu:
— É que Deus é MARAVILHOSO...
Imagine que Ele fez o mar se abrir, e
Moisés passou com seu povo fugindo do
exército de Faraó!!
O outro, com cara de deboche,
responde:
— Acontece que não foi Deus quem fez
isso. Tudo é apenas um fenômeno em que
o mar fica com 2 cm de água e qualquer
um passaria, com ou sem Deus.
O irmãozinho pára... pensa... e pergunta:
— E fica muito tempo assim seco com 2
cm de água apenas?
— Muito, muito tempo mesmo! —
Responde o outro
— Glória à Deus! Aleluia! Recomeça o
irmão.
— Escute, o que foi agora?
Nosso irmãozinho responde:
— Glória a Deus que fez TODO o
EXÉRCITO
de
FARAÓ
morrer
AFOGADO em apenas 2 cm de água!

Candidato à Batismo,
fique atento! Freqüente as aulas
da Escola Bíblica Dominical, e na
mesma, faça seu pré-cadastro de
membro, com
o qual
será
providenciado seu certificado de
Batismo após o dia em que você
passará pelas águas. Para mais
informações sobre o batismo,
procure a Presbítera Rita.

,

Estudo para a família (toda a família)
A companhia perfeita

Era uma vez uma corrida de sapinhos.

Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith Kemp
“16 E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar
com vocês para sempre, 17 o Espírito da verdade. O mundo não pode recebêlo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com
vocês e estará em vocês. 18 Não os deixarei órfãos; voltarei para vocês. 19
Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais; vocês, porém, me verão.
Porque eu vivo, vocês também viverão. 20 Naquele dia compreenderão que
estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. 21 Quem tem os meus
mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será
amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele”. 22 Disse
então Judas (não o Iscariotes): “Senhor, mas por que te revelarás a nós e
não ao mundo?” 23 Respondeu Jesus: “Se alguém me ama, obedecerá à minha
palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. 24
Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que
vocês estão ouvindo não são minhas; são de meu Pai que me enviou. 25 “Tudo
isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. 26 Mas o Conselheiro, o
Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas
e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse.” (João 14.16-26).
Antes de despedir-se deste mundo, Jesus prometeu aos seus discípulos
que enviaria alguém para tomar o seu lugar. Então, ele anunciou que o
Espírito Santo viria para ser o nosso Auxiliador.
O amor de Deus por nós é tão grande que ele não se limitou em nos
conceder a salvação e a vida eterna através da vinda de seu Filho ao mundo.
Depois da ascensão de Cristo ao céu, o Senhor enviou o Espírito Santo para
nos convencer dos nossos pecados, mas também para nos sustentar, ajudar,
apoiar, aconselhar, ensinar, consolar e encorajar com o único objetivo de nos
fornecer todas as ferramentas necessárias para vivermos uma vida
vitoriosa, de uma maneira que agrade a Deus.
Se você tem sentido medo ou está passando por uma situação difícil,
coragem! Se você confia em Jesus Cristo, se já o aceitou como seu Salvador,
lembre-se que o Espírito Santo veio para fortalece-lo, encoraja-lo. O
Espírito Santo é o nosso Auxiliador nos momentos de decisão, o nosso
Consolador em tempos difíceis e o nosso Encorajador nas horas em que
sentimos medo. Deus nunca nos abandonará. Ele sempre estará ao nosso lado
e atento ao que acontece conosco a cada segundo de nossa vida.
Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Eles tinham que subir uma grande torre e,
atrás havia uma multidão, muita gente que
vibrava com eles.
Começou a competição.
A multidão dizia:
“— Não vão conseguir, não vão conseguir!”
Os sapinhos iam desistindo um a um, menos
um deles que continuava subindo.
E a multidão continuava a aclamar:
“— Vocês não vão conseguir, vocês não vão
conseguir!”
E os sapinhos iam desistindo, menos um, que
subia tranqüilo, sem esforços.
Ao final da competição, todos os sapinhos
desistiram, menos aquele.
Todos queriam saber o que aconteceu, e
quando foram perguntar ao sapinho como ele
conseguiu chegar até o fim, descobriram que ele
era SURDO.
Quando a gente quer fazer alguma coisa que
precise de coragem não deve escutar as pessoas
que falam que você não vai conseguir.
Seja surdo aos apelos negativos.

Conhecedora das Escrituras

COLÔMBIA — Assassinada com 17
tiros uma pregadora do Evangelho
Rebeldes de esquerda da província
colombiana de Meta contrataram um matador de
aluguel para assassinar uma cristã, mãe de
quatro filhos, depois que ela se recusou a parar
de proclamar o evangelho.
Por causa de seu trabalho de levar os
insurgentes
a
Cristo,
muitos
estavam
desertando do grupo armado ilegal.
Jenifer (nome fictício), moradora de uma
vila na província de Meta, auxiliava os
insurgentes contra sua vontade, preparando a
comida e transportando drogas ilícitas. Da
mesma forma, alguns de seus irmãos e sobrinhos
se tornaram subversivos ou colaboradores do
grupo rebelde.
Jenifer buscou ajuda para escapar do
envolvimento com o grupo e, a tempo, adotou a
fé em Cristo que sua mãe tinha lhe ensinado.
Quando os insurgentes souberam que
Jenifer estava ganhando almas dos rebeldes
para Cristo, eles a abordaram e a convidaram
para assumir um posto em troca de dinheiro e
poder.
Depois de ouvirem sua recusa e sua
intenção de continuar a difundir o evangelho,
eles acrescentaram o nome de Jenifer em uma
lista de líderes cristãos que deveriam ser
executados na região.
Os insurgentes chegaram à vila onde ela
morava, no dia 7 de julho, com a lista de nomes.
Eles lhe perguntaram por que ela estava
pregando o evangelho se não tinha permissão
para isso.
Então, um pistoleiro de aluguel atirou em
Jenifer, atingindo-a no peito e no ombro. Ainda
agonizante, a cristã foi arrastada até os pés do
assassino, que disparou mais 15 vezes contra ela.

Durante esse tempo, Jenifer temia por sua
vida. Certa vez, enquanto ela se dirigia para um
acampamento insurgente para entregar comida, ela
foi tomada de um intenso medo da morte e de
preocupação com seus filhos.
Ela decidiu fugir — grávida e com três
filhos — para outra cidade onde as forças
paramilitares (outro grupo armado ilegalmente)
combatiam os insurgentes que também desejavam
matá-la por causa de suas antigas atividades com
os insurgentes.
Finalmente, ela chegou a um acordo com as
forças paramilitares, que permitiram que a cristã
ficasse na área sob vigilância estrita.
Algum tempo se passou. Ela se tornou mais
conhecedora das Escrituras e continuou a educar
seus filhos nos caminhos de Deus. Ela falava aos
outros com convicção sobre o amor de Cristo,
ganhando um sobrinho para o evangelho, que se
tornou um ativo pregador clandestino entre os
insurgentes.
O violento assassinato de Jenifer deixou
quatro crianças — uma de 5 meses, e os outros
com 14, 9 e três anos — sem o cuidado de sua mãe.
O marido dela já tinha deixado o país.

2ª feira: Salmos 05/06/07
3ª feira: Salmos 08/09/10
4ª feira: Salmos 11/12/13
5ª feira: Salmos 14/15/16
6ª feira: Salmos 17/18/19
Sábado: Salmos 20/21/22
Domingo: Salmos 23/24/25

“Cantem ao Senhor um novo
cântico; cantem ao Senhor,
todos os habitantes da terra!
Cantem ao Senhor, bendigam
o seu nome; cada dia
Continuando com a leitura dos proclamem a sua salvação!
Salmos,
também
estaremos Anunciem a sua glória entre
lendo o livro de Filipenses na as
nações,
seus
feitos
próxima seqüência.
maravilhosos entre todos os
povos!”
(Salmos
96:1-3).
Abraços da Juventude!

Estudo Bíblico sobre
Meu filho, se o seu coração
a mentira
for sábio, o meu coração se
Ao final do culto, o pastor alegrará.
Sentirei grande
anunciou que no culto seguinte alegria quando os seus lábios
falaria sobre o pecado da mentira. falarem
com
retidão
E acrescentou:

(Provérbios 23:15,16). Feliz

— Em preparação ao assunto, peço aniversário filho! Um forte
que todos leiam o capítulo 17 do abraço de seus pais, Eduardo
evangelho de Marcos.

e Natalia.

No início do culto seguinte o
pastor disse :
— Aqueles que não leram a leitura
programada queiram se levantar.
Parte da congregação se levantou.
A Rede de Casais dá os parabéns aos casais
Paulo Sérgio e Sueli Rosa e Alessandro e
Acelina Pinto por seus aniversários de
casamento
(dias
13/05
e
17/05
respectivamente). Essa é nossa homenagem a
vocês:

“para que o povo veja e saiba,e todos
vejam e saibam, que a mão do Senhor
fez isso.” (Isaías 41:20)
Deus continue abençoando a vocês.

— Agora, continuou o pastor...
— Peço que se levantem aqueles
que leram Marcos 17.
Metade
da
levantou.
O
arrematou:

congregação
se
pastor
então

— Agora estamos prontos para
falar sobre a mentira, pois o
evangelho de Marcos possui apenas
16 capítulos!

,

Estudo para a família (para solteiros)
A outra metade da laranja

"Não temas, crê somente" (Marcos 5:36)

Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith Kemp

“Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em
mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não podem
fazer coisa alguma” (João 15.5).
Há pessoas que tentam de tudo para encontrar o seu príncipe ou
princesa encantados. Algumas desperdiçam anos correndo atrás desse
sonho, que, às vezes, pode não acontecer.
Quem não tem necessidade de ser compreendido, de encontrar um
companheiro ou companheira para compartilhar sua vida, de se sentir
amado e poder amar? Mas isso não pode se tornar uma pressão ou uma
obsessão.
Se você sonha em casar, mas ainda não encontrou alguém especial,
não fique ansioso(a). O vazio que você sente é na sua própria alma. O
casamento não é uma garantia de felicidade. As pessoas são falhas, e
ninguém poderá suprir todas as suas necessidades e carências. Por isso,
antes de se desesperar e de se entregar unicamente à busca de alguém
que possa resolver todos os seus problemas, empregue seus esforços e
garanta sua felicidade num relacionamento profundo com Deus. Jesus
nos ensinou que ele é a nossa fonte. Ele é a videira verdadeira. Se
estivermos unidos com Cristo, poderemos ‘dar muitos frutos’.
É possível ser feliz mesmo sem estar casado(a). A vida é feita de
momentos, e Deus quer que nós saibamos encará-los positivamente,
procurando extrair as melhores e mais positivas experiências de cada
um deles. Um relacionamento profundo com Cristo fará com que você
comece a encarar a vida com alegria e tranqüilidade. E, se o casamento
acontecer, será mais fácil construir um relacionamento saudável.
Finalmente, quero lembrá-lo(a) que, às vezes, as nossas
expectativas exageradas e os nossos sonhos irreais nos impedem de
enxergar as verdadeiras qualidades das pessoas que estão ao nosso lado.
Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Um poderoso rei condenou um humilde súdito à
morte.
O homem, prestes a ser executado, propôs e teve a
concordância do rei, permiti-lo ensinar o cavalo real a
voar.
Caso não conseguisse, no prazo de um ano, então sua
sentença Seria cumprida. "Por que adiar o inevitável?"
perguntou-lhe um amigo. "Não é inevitável," ele
respondeu, "as chances são Quatro a um a meu favor.
Dentro de um ano:
1.

O rei pode perder o trono.

2.

Eu posso Fugir.

3.

O Cavalo pode fugir.

4.

Eu posso ensinar o cavalo a voar.

Freqüentemente nos vemos diante de obstáculos
difíceis e aparentemente impossíveis de transpor. Por
mais que busquemos soluções, elas parecem não existir. o
primeiro impulso nos convida a desistir, mas é preciso que
jamais esqueçamos que para o nosso amado Deus todas as
coisas são possíveis.
Há alguns séculos atrás, costumava-se dizer que o
homem jamais poderia voar. "Se Deus quisesse que o
homem voasse, teria lhe dado asas." Porém, hoje, em
poucas horas o homem atravessa um oceano e vai para
outro continente!
Assim como o súdito de nossa estória, aprendamos a
olhar a situação com otimismo. Para cada possibilidade
adversa, muitas favoráveis poderão ser encontradas, e,
com muita fé e determinação, o que parecia impossível
logo será realidade.

Paquistão — Cristã acusada de
blasfêmia sai da prisão

Por que confessar pecados? (1)
Por Dennis Allan

Diversas vezes na Bíblia, encontramos
casos de servos de Deus que confessaram
Saiba mais sobre a Igreja Perseguida no
seus pecados, ou mandamentos sobre esta
Paquistão
prática. Por que confessar nossos pecados?
A cristã Martha Bibi, acusada de
blasfêmia, sem qualquer tipo de evidência, foi
solta no dia 3 de maio, após pagamento de
fiança. O juiz da Suprema Corte, Fazal-eMiran, determinou sua libertação mediante
pagamento de 100 mil rúpias (R$ 3.350).
Advogados da Aliança de Minorias
Paquistanesas (APMA, sigla em inglês), que
acompanham o caso, disseram que a mulher
de 40 anos estava “fisicamente esgotada,
mas alegre por sua resistência”. Ela não parou
de agradecer a Deus “pela justiça e triunfo”.
Martha Bibi, que vivia na vila de Kot
Nanak Singh, foi acusada no dia 22 de janeiro
por fazer comentários depreciativos contra o
Alcorão e por “manchar o nome santo do
profeta Maomé”. Ela foi acusada com base no
artigo 295 C do Código Criminal paquistanês
— a controversa lei de blasfêmia — que
estipula penas severas (até pena de morte)
para aqueles que ofenderem o profeta ou os
textos sagrados do islã.
Na verdade, de acordo com testemunhas,
as acusações foram feitas por empreiteiros
muçulmanos que não queriam pagar pelo
material de construção de Martha e de seu
marido, que é pedreiro.
O presidente da APMA, Shahbaz Bhatti
declarou ao AsiaNews: “Neste caso a ordem
de soltura mostra mais uma vez que a lei de
blasfêmia só serve para se adaptar a disputas
pessoais, sempre em detrimento das minorias.
É por isso que deve ser completamente
abolida.”

Devemos confessar os nossos pecados
a Deus para receber perdão. João
escreveu aos cristãos: "Se dissermos que não
temos pecado nenhum, a nós mesmos nos
enganamos, e a verdade não está em nós. Se
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e
justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça" (1 João 1:8-9). A
confissão aqui é feita pelo cristão ao Pai, com
ajuda do Advogado Jesus Cristo. Alguns
pecados não precisam ser confessados a
outros homens, mas todos precisam ser
confessados ao Senhor para receber o
perdão dele.
Devemos confessar os nossos pecados
às pessoas que ofendemos. Jesus mostrou
que tal confissão é necessária para receber o
perdão do irmão ofendido: "Se teu irmão
pecar contra ti, repreende-o; se ele se
arrepender, perdoa-lhe. Se, por sete vezes
no dia, pecar contra ti e, sete vezes, vier ter
contigo, dizendo: Estou arrependido, perdoalhe" (Lucas 17:3-4).
(Dennis Allan)

2ª feira: Salmos 26/27/28
3ª feira: Salmos 29/30/31
4ª feira: Salmos 32/33/34
5ª feira: Salmos 35/36/37
6ª feira: Salmos 38/39/40
Sábado: Filipenses 01/02
Domingo: Filipenses 03/04

A Rede de mulheres, em homenagem
ao seus aniversários, dá os parabéns às
irmãs:

Ainda
estaremos
lendo
Salmos na semana que vem.

os Proclamarei o decreto do Senhor: Ele
me disse: “Tu és meu filho; eu hoje te
gerei. Pede-me, e te darei as nações
como herança e os confins da terra
como tua propriedade. (Sl.2:7,8).

O Bêbado na vigília

Levante-se, refulja! Porque chegou a
sua luz, e a glória do Senhor raia sobre
Em uma vigília, entra um bêbado e você (Isaias 60:1). Um forte abraço da
após
os
obreiros
terem Juventude Judá.

procurado, observaram que só
havia lugar na primeira fila das
Proclamarei o decreto do Senhor: Ele
cadeiras,
então
puseram-no me disse: “Tu és meu filho; eu hoje te
sentado lá.
gerei. Pede-me, e te darei as nações
Naquele
momento
estava
terminando o período de oração
de joelhos e os fiéis estavam se
sentando, quando o Pastor para
verificar se não havia ninguém
dormindo disse:
— Irmãos, aqueles que vão para o
céu fiquem de pé agora.
E todos se puseram de pé, menos
o bêbado.
— Fiquem de pé agora, somente os
que vão para o inferno.
Neste momento o bêbado que
desde a primeira pergunta estava
tentando se levantar se pôs de pé.
Virou e viu que todos estavam
sentados, então disse:
— Ih, Pastor pro inferno só vai
você e eu né?

como herança e os confins da terra
como tua propriedade (Sl.2:7,8). O que
dizer de uma pessoa tão especial?
Somente que temos muito a agradecer
a Deus por ele ter feito com que nós
fossemos abençoados ao sermões
presenteados com alguém que faz
tanta diferença em nós, em nossas
vidas, no nosso humor, no nosso
sorriso. Abençoados seja o dia 23 de
maio, pois ele celebra o nascimento de
alguém que com certeza, marcou
nossas vidas com tanta alegria,
risadas, mas também sabedoria e
conselho. Que o Senhor abençoe
ricamente sua vida, e a regue com
muitas realizações e metas cumpridas,
pois você não merece menos do que
isso: toda felicidade do mundo! Um
feliz aniversário, de pessoas que tem
muito a agradecer a Deus por ter você
em nossas vidas. De Neto, Elma,
Raquel, Alex, e todas as suas amigas e
companheiras de célula. Te amamos
muito, muito, muito!

,

Estudo para a família (para casais)
Derrubando os muros de separação
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith Kemp
“Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu” (Marcos 10:9)
Quando o sinistro muro que separava a Alemanha Oriental e Ocidental foi
derrubado, o povo do lado Oriental pôde, pela primeira vez, usufruir de uma liberdade
que desconhecia e, finalmente, junto com seus irmãos do lado Ocidental, celebrar a
conquista.
Muitas vezes, também nos relacionamentos conjugais, erguem-se muros que
separam os cônjuges e lhes roubam a possibilidade de desfrutar um relacionamento
tranqüilo e amoroso. Isso ocorre porque o marido ou a esposa, por algum motivo, se
sentiu ferido ou ameaçado. Traição, violência verbal ou física, negligência, desprezo etc.
despertam a necessidade de autodefesa, que, em geral, faz com que podem ser
apontados como causadores do surgimento dos muros que interpõem entre o casal.
Quero mencionar alguns deles:
• Medo: “Tenho medo que meu marido/minha esposa pare de me amar, se me
conhecer como realmente sou”.
• Abuso: “Ainda me sinto abusada(o) e machucada(o) pelos abusos que sofri”.
• Culpa: “Fiz algo que me envergonho profundamente. Não quero que meu
marido/minha esposa descubra”.
• Orgulho: “Não estou disposta(o) a admitir minhas falhas, fraquezas, medo,
preocupações, enfim, meus sentimentos”.
• Ressentimento: “Não consigo esquecer e muito menos superar uma ofensa que
meu marido/esposa fez contra mim no passado. Não posso mais controlar o meu rancor
e isso está me consumindo”.
• Negligência: “Meu marido/minha esposa não tem tempo pra mim. Está sempre
correndo, ocupado(a), atarefado(a). Sei que não sou sua principal prioridade.”
• Ferimento: “Meu marido/minha esposa é extremamente critico(a) e já me feriu
diversas vezes com suas considerações”.
• Medo de ser vítima de ‘fofoca’: “Se eu compartilhar com meu cônjuge minhas
emoções e desejos mais íntimos, será que ele(a) não comentará com as outras pessoas,
me expondo?”
• Egoísmo: “Minha compulsão por poder, possessões, dinheiro, popularidade,
sucesso etc. está prejudicando o meu casamento”.
• Insulto: “As palavras duras e cruéis que eu ouvi (e ouço) do meu marido/minha
esposa têm destruído minha auto-estima”.
Se o seu casamento está fragilizado, saiba que Cristo veio para derrubar os muros
que se erguem entre os casais, entre as pessoas. Através da sua morte e ressurreição,
ele nos transforma em operários incansáveis, pessoas destemidas que também podem
destruir muros, não importa de que tamanho, impenetráveis e sólidos possam parecer.
Deus é maior do que qualquer um deles e poderoso para coloca-los abaixo de uma vez
por todas.
Jaime Kemp

ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Uma professora decidiu homenagear seus alunos do último ano
colegial, dizendo a cada um deles a sua importância.
Ela chamou todos os alunos em frente à classe, um de cada vez.
Primeiro, disse a eles como eram importantes para ela e para a
classe.
Então presenteou cada um deles com um laço azul com uma frase
impressa em letras douradas: EU SOU IMPORTANTE
Depois, a professora resolveu desenvolver um trabalho com a
classe para ver que tipo de impacto o reconhecimento teria sobre a
comunidade.
Deu a cada aluno mais três laços e os instruiu para que saíssem e
disseminassem a cerimônia de reconhecimento. Em seguida eles deveriam
acompanhar os resultados. Observar quem homenagearia quem, e relatar à
classe dentro de uma semana.
Um dos alunos foi até um executivo Júnior de uma empresa
próxima e o condecorou por ajudá-lo no planejamento de sua carreira.
Então, deu-lhe dois outros laços e disse: “— Estamos fazendo um trabalho
para a escola sobre reconhecimento. Gostaríamos que você procurasse
alguém para homenagear, que o presenteasse com um laço azul, e que lhe
desse outro laço para homenagear outra pessoa, disseminando esta
cerimônia de reconhecimento. Em seguida, por favor, procure-me
novamente e conte-me o que aconteceu.”
Mais tarde naquele dia, o executivo Júnior procurou seu chefe,
que, era tido até então como um cara rabugento. Pediu ao chefe que
sentasse e disse-lhe que o admirava profundamente pôr ser um gênio
criativo. O chefe pareceu muito surpreso. O rapaz, perguntou-lhe se
aceitaria o laço azul como presente e se permitia que ele o colocasse. Seu
chefe surpreso disse que sim. O executivo Júnior pegou o laço de fita azul
e colocou-o no paletó do chefe bem em cima do coração.
Ao dar ao chefe o último laço disse: “— O senhor me faz um
favor. Receberia este outro laço e o passaria adiante homenageando outra
pessoa, o garoto que me deu o laço está fazendo um trabalho para a escola
e quer que esta cerimônia de reconhecimento prossiga, para descobrir
como ela influência as pessoas.”
Naquela noite, ao chegar em casa, o chefe procurou seu filho de
quatorze anos e pediu que se sentasse e disse: “— Hoje me aconteceu uma
coisa incrível. Estava em meu escritório e um dos Executivos Juniores
entrou, disse que me admirava e me deu este laço azul por me considerar
um gênio criativo. Então, ele prendeu este laço que diz ‘Eu sou importante’
no meu paletó, bem sobre meu coração. Deu-me um outro laço e pediu-me
que homenageasse uma outra pessoa. Esta noite, voltando para casa,
comecei a pensar a quem homenagearia com este laço e pensei em você.
Quero homenagear você. Meus dias são muitos tumultuados e, quando
chego em casa, não lhe dou muita atenção. Algumas vezes grito com você
por não tirar boas notas na escola e por seu quarto estar uma bagunça,
mas de qualquer forma, esta noite eu gostaria apenas de me sentar aqui e
dizer-lhe que você é Muito Importante para mim. Além de sua mãe, você é
a pessoa mais importante em minha vida. Você é um grande filho e eu amo
você.”
O sobressaltado garoto começou a soluçar, e não conseguia parar
de chorar. Todo o seu corpo tremia. Ele olhou para o pai e disse através
de lágrimas: “—Papai, eu planejava cometer o suicídio amanhã, porque
achava que você não me amava. Agora não preciso mais.”

Charles Darwin Contestado
A idéia de que Deus criou o universo está
conseguindo a atenção (meio relutante) dos
cientistas seculares. O mundo é resultado de um
"projeto inteligente", ao invés de ter surgido
pelo acaso da seleção natural? O cientista que
respondesse essa pergunta no afirmativo teria
sido ridicularizado e descartado no ato, há
apenas alguns anos atrás. Mas agora esta
questão está sendo discutida em todos os
principais
contextos,
desde
publicações
científicas e auditórios universitários, e até em
debates das grandes redes de televisão norteamericanas.
Intelectuais cristãos que fazem parte do
corpo docente de universidades públicas e
federais estão promovendo os debates. Estão
defendendo a idéia minoritária de que o
Universo é tão espantosamente complexo e
interdependente
que
contesta
qualquer
explicação a não ser de um Criador Onisciente
que o tenha projetado. (...)
Behe, um professor da Universidade Lehigh,
e católico romano, já escreveu um livro sobre o
desafio bioquímico à teoria de Darwin. Ele
observou que o próprio Darwin escreveu na sua
obra Origem das Espécies : "se pudesse
demonstrar-se que existe algum órgão complexo
que não poderia ser formado por numerosas e
sucessivas modificações mínimas, minha teoria
ruiria por completo". De acordo com Behe,
muitos órgãos – o olho humano, por exemplo não poderiam ser originados por sucessivas
modificações.
Para explicar, Behe usa a analogia da
ratoeira. A ratoeira não funciona se qualquer
uma das suas partes for removida, assim como o
olho não funciona se uma parte for removida.
"Você não consegue aperfeiçoar gradativamente
uma ratoeira acrescentando uma parte e depois
uma outra", ele diz. "Uma ratoeira com metade
das peças não funciona pela metade. Não
funciona nada." Da mesma forma, o olho não
enxerga se uma ou mais partes forem
removidas, e conseqüentemente não poderia ter
"evoluído" lentamente por sucessivas mutações.

Behe chama este conceito de "complexidade
irredutível", e mostra que há muitos sistemas
"irredutivelmente complexo" na natureza.
Um acadêmico céptico argumentou que
acreditar em "projeto inteligente" para justificar
a origem do Universo é uma saída fácil quando não
se tem uma explicação para tudo. Behe respondeu,
mostrando
que
sistemas
irredutivelmente
complexos são um desafio sério à teoria de
Darwin, e que os mesmos cientistas que são hostis
à religião e extremamente relutantes a considerar
a idéia de projeto inteligente deveriam se tornar
cépticos sobre a teoria de Darwin.
Trecho de matéria da Revista Impacto, edição
antiga.

com os irmãos. Assim, pode chegar ao
ponto de confessar o pecado à igreja
toda. Quando isso acontece, o irmão
arrependido deve ser perdoado e
recolhido com amor, pois o diabo ainda
estará tentando destruí-lo (veja 2
Coríntios 2:5-11).

Por que confessar pecados? (2)

Permaneceremos
somente
na
leitura dos Salmos na próxima
semana.

Por Dennis Allan

2ª feira: Salmos 41/42/43
3ª feira: Salmos 44/45/46
4ª feira: Salmos 47/48/49
5ª feira: Salmos 50/51/52
6ª feira: Salmos 53/54/55
Sábado: Salmos 56/57/58
Domingo: Salmos 59/60/61

Devemos confessar os nossos pecados às
pessoas que podem nos ajudar. Quando Simão
reconheceu seu erro, ele pediu as orações de
Pedro (Atos 8:24). Tiago disse: "Confessai, pois, os
vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos
outros, para serdes curados. Muito pode, por sua
eficácia, a súplica do justo" (Tiago 5:16).
Pecados conhecidos por outros precisam ser
confessados para restabelecer a comunhão.
Mateus 18:15-17 diz: "Se teu irmão pecar [contra
ti], vai argüi-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir,
ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir,
toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que,
pelo depoimento de duas ou três testemunhas,
toda palavra se estabeleça. E, se ele não os
atender, dize-o à igreja; e, se recusar ouvir
também a igreja, considera-o como gentio e
publicano." A cada etapa, a pessoa ou aceita a
correção ou recusa ouvir. Como sabemos a
diferença? A pessoa teria que falar, ou
confessando o seu pecado (veja o exemplo de Davi
em 2 Samuel 12:13) ou negando a sua culpa (como
Saul fez em 1 Samuel 15:20). Se confessar o
pecado e pedir perdão na primeira conversa com
uma pessoa, o problema será resolvido. Se outras
pessoas forem envolvidas, tentando corrigir o
pecador, ele terá que confessar diante delas,
também, para tirar qualquer obstáculo à comunhão

.

Ensina-me o teu caminho, Senhor,
para que eu ande na tua verdade;
dá-me um coração inteiramente
fiel, para que eu tema o teu nome.
De todo o meu coração te louvarei,
Senhor, meu Deus; glorificarei o
teu nome para sempre. (Salmo
86,11,12). Que o Senhor abençoe
cada dia mais, e te faça crescer na
graça, e no conhecimento do
Senhor Jesus. Feliz aniversário, de
Elma e Neto.

Data: 16 de Junho de 2007.
Hora: 19:30 horas
Local: Comunidade Amai-vos
Valor: 15,00 (quinze reais) por
casal.

“Vocês que temem o Senhor,
confiem no Senhor! Ele é o seu
socorro e o seu escudo. O Senhor
lembra-se de nós e nos abençoará;
abençoará os israelitas, abençoará
os sacerdotes, abençoará os que
temem o Senhor, do menor ao
maior.” (Sl.115:11-13). Que você
seja abençoada ricamente pelo
Senhor e que nEle você alcance
muitas vidas para o Reino. Parabéns

“O amor é paciente, é benigno;
o amor não inveja, não se
vangloria, não se ensoberbece.
(1 co 13.4)”.
da Rede de Mulheres.

,

Estudo para a família (para homens)
Hierarquia Familiar
Fonte: Bíblia da Família — com estudos de Jaime e Judith Kemp
“Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido,
que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade
sobre Cristo” (1Co. 11:3)
Deus estabeleceu funções diferentes para o homem e para a mulher. Ao
afirmar que ‘o marido tem autoridade sobre a esposa’, o apostolo Paulo não
está dizendo que ele é superior à mulher. Assim como Deus exerce
autoridade sobre Cristo, mas ambos são um e iguais em poder, assim também
o marido é autoridade sobre a esposa, mas ambos são iguais. A função do
marido é liderar de forma amorosa e sua família, assim como Cristo é líder
da igreja.
O bom líder é aquele que tem consciência de suas obrigações,
responsabilidades e objetivos e sabe estimular sua família a ir consigo. Uma
característica fundamental de uma boa liderança é estar presente no lar. As
prioridades do marido devem ser:
* pessoas antes de coisas;
* lar antes da profissão;
* esposa antes de filhos;
* filhos antes dos amigos;
* esposa antes de filhos;
* coisas espirituais antes de coisas materiais.
O bom marido é comprometido com suas prioridades e percebe quais são
as necessidades do seu lar. Ele deve demonstrar o seu amor na prática diária
e estabelecer um clima emocional favorável no lar. É seu dever ser o
sacerdote do lar, ou seja, um cristão exemplar que conduz a sua família a
Deus. Deve se esforçar para cuidar bem das finanças e estar à frente da
disciplina dos filhos.
Exercer uma liderança amorosa não é fácil. Marido, para que você
desempenhe com excelência o seu papel, é importante conhecer bem o
‘Arquiteto do lar’, o próprio Deus, e seguir as suas instruções expressas na
Bíblia. Você pode estar certo de que o Senhor estará ao seu lado na
condução dessa maravilhosa tarefa. Ore e peça que ele lhe dê o amor e a
graça necessários para liderar a sua família.
Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas
apenas por um riacho, entraram em conflito. Foi a primeira
grande desavença em toda uma vida de trabalho lado a lado.
Mas agora tudo havia mudado. O que começou com um
pequeno mal entendido, finalmente explodiu numa troca de
palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio.
Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta.
— Estou procurando trabalho, disse ele. Talvez você tenha
algum serviço para mim.
— Sim, disse o fazendeiro. Claro! Vê aquela fazenda ali,
além do riacho? É do meu vizinho.
Na realidade do meu irmão mais novo. Nós brigamos e não
posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira ali no celeiro?
Pois use para construir uma cerca bem alta.
— Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro.
Mostre-me onde estão a pá e os pregos.
O irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade.
O homem ficou ali cortando, medindo, trabalhando o dia inteiro.
Quando o fazendeiro chegou, não acreditou no que viu: em
vez de cerca, uma ponte foi construída ali, ligando as duas
margens do riacho.
Era um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e
falou:
— Você foi atrevido construindo essa ponte depois de tudo
que lhe contei.
Mas as surpresas não pararam ai. Ao olhar novamente para a
ponte viu o seu irmão se aproximando de braços abertos. Por um
instante permaneceu imóvel do seu lado do rio.
O irmão mais novo então falou:
— Você realmente foi muito amigo construindo esta ponte
mesmo depois do que eu lhe disse.
De repente, num só impulso, o irmão mais velho correu na
direção do outro e abraçaram-se, chorando no meio da ponte. O
carpinteiro que fez o trabalho, partiu com sua caixa de
ferramentas.
— Espere, fique conosco! Tenho outros trabalhos para você.
E o carpinteiro respondeu:
— Eu adoraria, mas tenho outras pontes a construir.
Já pensou como as coisas seriam mais fáceis se parássemos
de construir cercas e muros e passássemos a construir pontes
com nossos familiares, amigos, colegas do trabalho e
principalmente nossos inimigos? O que você está esperando? Que
tal começar agora?
"A única vez que você não pode falhar é na última vez que
tentar."

Chineses querem censurar Bíblia
para menores de 18 anos

Sem Ele
“E quando Ele vier, convencerá o
mundo do pecado, e da justiça, e do juízo”
(Jo.16:8)
Sem a presença, a obra, o poder e a
unção do Espírito Santo a igreja será como
um vale de ossos secos. Sem a obra do
Espírito Santo na haverá pregação, não
haverá pessoas convertidas e também não
haverá crescimento saudável da igreja. A
obra do Espírito Santo é tão importante
quanto a obra de redenção que Cristo
realizou na cruz. Somente o Espírito Santo
pode transformar corações e produzir vida
espiritual.
Nenhuma eloqüência ou retórica
humana poderia convencer homens mortos
em seus delitos e pecados acerca da
verdade de Deus.
Se eu me esforçasse para ensinar um
leão a respeito das vantagens de uma vida
vegetariana, teria mais esperança em meu
esforço do que tentar convencer um
homem que ainda não nasceu de novo sobre
as
verdades
reveladas
de
Deus
concernentes ao pecado, à justiça e ao
juízo que há de vir. Essas verdades
espirituais são repugnantes aos homens
carnais, e uma mente carnal não pode
receber as coisas de Deus.
Sem a unção do Espírito Santo o
sermão se tornará sem vida e sem poder. É
o Espírito que aplica a Palavra e Ela não
opera à parte do Espírito.
O Espírito transforma tanto o
pregador quando a sua pregação.
Amai-vos

Campanha começou em um site que diz que livro
tem violência, estupro e incesto. Órgão responsável
pela classificação dos meios de comunicação negou os
pedidos.
O órgão regulador dos meios de comunicação em
Hong Kong recebeu na última semana 2.041 pedidos
para que a Bíblia fosse considerada uma publicação
“indecente” por causa de seu conteúdo violento e
sexual – que inclui estupro e incesto.
A entidade reguladora rejeitou os pedidos,
dizendo que a Bíblia não violou padrões de moralidade,
decência e retidão aceitos pelos membros da
comunidade. “A Bíblia é um texto religioso que faz
parte da civilização. Tem passado de geração para
geração”, declarou a Tela em um comunicado divulgado
na quinta-feira (17). Concluiu dizendo que não vai
submeter o livro sagrado ao tribunal de publicações
obscenas.
O movimento anti-Bíblia começou depois do
rebuliço provocado pela coluna de sexo de uma revista
de estudantes. Ela foi classificada como indecente
pelas autoridades depois de perguntar aos leitores se
eles já tinham fantasiado sobre incesto e
bestialidades.
Publicações com essa classificação em Hong Kong
só podem ser compradas por pessoas maiores de idade
e devem ser lacradas com um aviso de advertência
sobre seu conteúdo.
Logo depois desse episódio, um site lançou uma
campanha pedindo que a Bíblia tivesse a mesma
qualificação, citando passagens que continham sexo e
violência “piores que as da coluna de sexo da revista”.

2ª feira: Salmos 62/63/64
3ª feira: Salmos 65/66/67
4ª feira: Salmos 68/69/70
5ª feira: Salmos 71/72/73
6ª feira: Salmos 74/75/76
Sábado: Salmos 77/78
Domingo: Salmos 79/80

Além da continuidade ao
livro de Salmos, faremos
a leitura do livro de
Colossenses na próxima
semana.

Deus não vai te perguntar...
...que tipo de carro você costumava
dirigir, mas vai perguntar quantas pessoas
que necessitavam de ajuda você transportou.
...qual o tamanho da sua casa, mas vai
perguntar quantas pessoas você abrigou nela.
...sobre as roupas do seu armário, mas vai
perguntar quantas pessoas você ajudou a
vestir.
...o montante de seus bens materiais, mas
vai perguntar em que medida eles ditaram
sua vida.
...qual foi o seu maior salário, mas vai
perguntar se você comprometeu o seu
caráter para obtê-lo.
...quantas promoções você recebeu, mas
vai perguntar de que forma você promoveu
outros.
...qual foi o título do cargo que você
ocupava, mas vai perguntar se você
desempenhou o seu trabalho com o melhor de
suas habilidades.
...quantos amigos você teve, mas vai
perguntar para quantas pessoas você foi
amigo.
...o que você fez para proteger seus
direitos, mas vai perguntar o que você fez
para garantir os direitos dos outros.
...em que bairro você morou, mas vai
perguntar como você tratou seus vizinhos.
E eu me pergunto: que tipo de respostas
terei para dar?
Você quer ser feliz por um instante?
Vingue-se. Você quer ser feliz para
sempre? Perdoe!

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Data: 16 de Junho de 2007.
Hora: 19:30 horas
Local: Comunidade Amai-vos
Valor: 15,00 (quinze reais) por
casal.

Todas
as
Terças-feiras,
às
19:00h, antes do culto de Oração
Profética.

“O amor é paciente, é benigno;
o amor não inveja, não se
vangloria, não se ensoberbece.
(1 co 13.4)”.

Durante o sermão o pai ficou
nervoso com o mau comportamento do
filho de seis anos, que também estava
recebendo olhares de reprovação dos
vizinhos.
De repente o pai agarrou o garoto e
começou a sair do templo.
Foi então que o garoto, olhando
para trás, sobre o ombro do pai, lançou
seu brado por socorro:
— "Por favor, orem por mim!"

,

Estudo para a família (para chefes de família)
Seus filhos não precisam de gigantes
Fonte: “Pais brilhantes — Professores fascinantes” de Augusto Cury
A individualidade deve existir, pois ela é o alicerce da identidade da
personalidade. Não há homogeneidade no processo de aprender e no
desenvolvimento das crianças (Vigotsky, 1987). Não há duas pessoas iguais
no universo. Mas o individualismo é prejudicial. Uma pessoa individualista
quer que o mundo gire em torno de sua órbita, sua satisfação está em
primeiro lugar, mesmo se isso implicar o sofrimento dos outros.
Uma das causas do individualismo entre os jovens é que os pais não
cruzam a sua historia com a de seus filhos. Mesmo que você trabalhe muito,
faça do pouco tempo disponível grandes momentos de convívio com seus
filhos. Role no tapete. Faça poesias. Brinque, sorria, solte-se. Perturbe-os
prazerosamente.
Certa vez, um filho de nove anos perguntou a um pai, que era médico,
quanto ele cobrava por consulta. O pai disse-lhe o valor. Passado um mês, o
filho aproximou-se do pai, tirou algumas notas do bolso, esvaziou seu cofre e
disse-lhe com os olhos cheios de lagrimas: “Pai, faz tempo que eu quero
conversar com você, mas você não tem tempo. Consegui juntar o valor de uma
consulta. Você pode conversar comigo?”.
Seus filhos não precisam de gigantes, precisam de seres humanos.
Não precisam de executivos, médicos, empresários, administradores de
empresa, mas de você, do jeito que você é. Adquira o hábito de abrir seu
coração para os filhos e deixa-los registrar uma imagem excelente da sua
personalidade. Sabe o que acontecerá?
Eles se apaixonarão por você. Terão prazer em procura-lo, em estar
perto de você. Quer coisa mais gostosa do que isso? A crise financeira, as
perdas e as dificuldades poderão arremeter-se sobre a relação de vocês,
mas se ela tem alicerces, nada a destruirá.
De vez em quando, chame um dos seus filhos sozinho e almoce ou faça
programas diferentes com ele. Diga o quanto ele é importante pra você.
Pergunte como está a vida dele. Fale sobre seu trabalho e seus desafios.
Deixe seus ilhós participarem da sua vida. Nenhuma técnica psicológica
funcionará se o amor não funcionar.

Se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz
quando chegar em casa, será um ser humano feliz. Mas, se você
tiver alegria fora de casa e viver uma guerra na sua família, a
infelicidade será sua amiga.
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

"O Senhor conhece os seus" (2 Timóteo 2:19).
Marvin Rosenthal, escrevendo em "Israel, Minha
Glória", conta sobre uma mãe que, atendendo a um
recenseador, ouviu a seguinte pergunta:

— Quantos filhos a senhora tem?
Ela respondeu:

— Bem, tenho Billy, Harry, Martha e...
— Não importa os nomes, o homem interrompeu, só
quero saber o número!
A mãe mostrando indignação, respondeu:

— Eles não são números, eles todos têm nomes!
É assim também o nosso relacionamento com Deus.
Ele nos conhece pelo nome. Não há um só de seus filhos
que seja desconhecido para Ele.
Está sempre ao nosso lado, pronto a estender a mão
e nos abraçar.
Conhece nossas virtudes e nossas fraquezas.
Incentiva-nos na busca dos objetivos e consola-nos cada
vez que fracassamos em nossas tentativas.
Não somos e jamais seremos um número para Ele.
Como o Bom Pastor, reconhece-nos pela voz, pelo andar,
pelo respirar, pelo olhar dirigido aos Céus.
Ele nos ama e nos tem em alta consideração.
Mesmo quando enfrentamos situações adversas,
podemos estar certos que está ali, bem perto, olhando
para nós.
Quando choramos, chora conosco, quando sorrimos,
alegra-se com a nossa felicidade.
Se nos sentimos sós e rejeitados, lembremo-nos que
Deus está logo adiante, chamando-nos pelo nome e
prometendo ajudar-nos a superar o momento de crise.
Se os nossos planos estão indo por água abaixo e
pensamos desistir, Ele nos afaga a cabeça e mais uma vez,
chamando-nos pelo nome, nos incentiva a prosseguir
porque a vitória não tardará.
Não podemos pensar que Deus não se importa
conosco ou que nos abandonou. Ele não apenas nos
conhece pelo nome como até a quantidade de fios de
cabelo que temos na cabeça lhe são conhecidos.

Ingratidão
“Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos,
arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais,
ingratos, ímpios, 3 sem amor pela família,
irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio,
cruéis, inimigos do bem,” (2Tm. 3:1,2)
É interessante ver que em uma lista de várias
atitudes desagradáveis, o apóstolo inclui a ingratidão
como indicação de dois fatos: “últimos dias” e “tempos
difíceis”. Se há uma palavra que resume a atitude geral
das pessoas hoje em dia é ingratidão.
Parece que a moda hoje é todo mundo pensar que a
sociedade lhe deve algo. Por isso, em vez de dar,
adotam a atitude daqueles que esperam que se lhes dê.
E quando alguém lhes dá algo, em lugar de dizerem
obrigado, falam “— Já estava passando da hora! Você
demorou um pouco, né?”.
Todos estão preocupados com os próprios interesses,
necessidades e desejos, e não têm tempo para os
problemas, os sofrimentos e as angústias dos outros.
Essa lamentável atitude é um dos favores que estão
contribuindo para o desmoronamento da fibra moral do
mundo. Isso é ingratidão em grau muito avançado.
Precisamos recordar esses conselhos.
“Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com
as coisas que tendes” (Hb.13:5).
“Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos
contentes” (1Tm.6:8).
O dicionário descreve a palavra “ingratidão” como:
“desagradecimento, esquecimento dos benefícios
recebido”. Isso me deixou surpreso quando li. Quantas
vezes nos esquecemos dos benefícios que Deus, em Seu
amor, misericórdia e graça nos deu! É tão fácil
esquecer!
Não há ocasião mais preciosa do que aquela em que
reconhecemos que o Senhor nos deu toda dádiva e todo
dom perfeito (veja Tg. 1:17).
Assim, podemos ficar contentes, satisfeitos,
agradecimentos, levando uma vida que mostra a nossa
gratidão. Procuremos esse estado de contentamento.

Evangelistas são mortos a tiros no
Sudão - Abril/2007
Um egípcio e três cristãos sudaneses foram
mortos quando voltavam de um encontro evangelístico,
na região dos Montes Nuba. Pelo menos cinco pessoas
ficaram feridas durante o ataque a tiros.
As vítimas estavam em um caminhão que voltava
da cidade de Torogi, trazendo 14 cristãos
estrangeiros e outros crentes sudaneses. O encontro
foi organizado pela Igreja Evangélica Bahry. A equipe
de evangelismo havia passado a semana anterior no
centro da região montanhosa de Nuba como parte da
visita que eles costumavam fazer duas vezes por ano a
projetos da igreja.
Pedras foram colocadas na estrada para forçar o
caminhão a parar. Como o veículo não parou, os
agressores abriram fogo contra o veículo. No caminho,
pessoas escondidas nas montanhas abriram fogo
contra eles. Era noite e eles só viram dois homens.
Apesar de não estar claro o que motivou o
ataque, Barnaba suspeita de muçulmanos que estão
descontentes com o evangelismo realizado pelos
cristãos na região. Um outro cristão que ajudou a
organizar a viagem acredita que o ataque tenha sido
um assalto. “Eu até deveria ver algo além disso, mas
não posso dizer porque não há qualquer evidência.
Então dizemos que provavelmente tratou-se de um
assalto”.
Duas fontes independentes de Cartoum
relataram que a ocorrência de emboscadas em
rodovias na região são raras, o que os faz questionar
se o motivo real do ataque foi ou não a prática de
roubo.
Barnaba Timothous disse que o governo do sul do
Sudão formou um comitê para investigar o ataque, mas
ainda não registrou o que descobriu.
Os três sudaneses mortos, assim como os demais
feridos, moravam nos Montes Nuba, nas vilas de Gnaya
e Torogi. Dois estrangeiros foram feridos no ataque,
um homem e uma mulher que pediram anonimato. O
homem foi atingido perto do joelho e a mulher teve as
duas pernas baleadas.
Os estrangeiros voltaram de Kadugli para
Cartoum na manhã de sábado, 28 de abril, depois de
passarem pelo médico. O corpo de Girgi foi
transportado para o Cairo, de avião, no fim do dia.
Os cristãos sudaneses nas montanhas de Nuba
têm relatado casos de constrangimento e perseguição
leves por parte de líderes muçulmanos tribais desde
.

Desde um acordo de entendimento
de paz, realizado no fim da guerra civil,
em janeiro de 2005. Os cristãos da
cidade de Shatt Damam foram forçados
a reconstruir a igreja repetidas vezes
depois de o local ter sido incendiado por
três vezes em 2005.
A congregação da vila de Katcha
disse que o imame da cidade cometeu
abusos verbais na mesquita. Ele disse
que os chefes muçulmanos construíram
uma casa na propriedade da igreja e
reivindicou a propriedade como se
pertencesse a seus antepassados.

2ª feira: Colossenses 01/02
3ª feira: Colossenses 03/04
4ª feira: Salmos 81/82/83
5ª feira: Salmos 84/85/86
6ª feira: Salmos 87/88/89
Sábado: Salmos 90/91/92
Domingo: Salmos 93/94/95

Na próxima edição nos
fixaremos apenas ao livro
de Salmos.

NUM CERTO CULTO DE VERÃO
Era um domingo terrivelmente
quente. O culto era às 2 horas da tarde.
A capela estava apinhada de gente.
Duas das quatro janelinhas estavam
emperradas e não abriam um centímetro.
O único ventilador existente estava
pifado. A impaciência era generalizada.
O pastor já estava no púlpito uns
bons 25 minutos e, ao que parecia, o
sermão estava lá pela metade.
Foi então que o pastor fez uma
pergunta retórica — e fatal:
— E depois de tudo isso, o que mais
posso dizer, meus irmãos?
Do fundo do templo ouviu-se uma
tímida, prestativa — e suada resposta:
— Que tal um amém?

O Senhor é a força do seu povo, a
fortaleza que salva o seu ungido. Salva
o teu povo e abençoa a tua herança!
Cuida deles como o seu pastor e
conduze-os para sempre. (Salmo
28:8,9) Parabéns da Rede de Mulheres.

Vocês não me escolheram, mas eu os
escolhi para irem e darem fruto, fruto
que permaneça, a fim de que o Pai lhes
conceda o que pedirem em meu nome
(João 15:16). Uma homenagem da Rede
de Mulheres para você!.

Proclamarei o decreto do Senhor: Ele
me disse: “Tu és meu filho; eu hoje te
gerei. Pede-me, e te darei as nações
como herança e os confins da terra
como tua propriedade. (Sl.2:7,8). Uma
homenagem da Classe Discípulos de
Jesus. Feliz aniversário!

O SENHOR, o Soberano, é a minha
força; ele faz os meus pés como os do
cervo; faz-me andar em lugares altos.
(Hc. 3:19) Parabéns, da Classe
Shekinah.

Que o Senhor abençoa cada vez
mais o lar de vocês e que
fortaleça a cada aniversário
sua linda aliança de amor.

,

Estudo para a família (para chefes de família)
O pessimismo é um câncer da alma
Fonte: “Pais brilhantes — Professores fascinantes” de Augusto Cury
Você pode não ter dinheiro, mas, se for rico em bom senso, será um pai
ou mãe brilhante. Se você contagiar seus filhos com seus sonhos e
entusiasmo, a vida será enaltecida. Se for um especialista em reclamar, se
mostrar medo da vida, temor pelo amanhã, preocupações excessivas com
doenças, estará paralisando a inteligência e a emoção deles.
Sabe quanto tempo demora um conflito psíquico, sem tratamento e sem
fundo genético, para ter remissão espontânea? Às vezes, três gerações. Por
exemplo, se um pai tem obsessão por doenças, um dos filhos poderá
registrar essa obsessão continuamente e reproduzi-la. O neto poderá tê-la
com menos intensidade. Somente o bisneto poderá ficar livre dela. Que
estuda papeis da memória sabe da gravidade do processe de transmissão das
mazelas psíquicas.
Demonstre força e segurança aos seus filhos. Diga frequentemente a
eles: “A verdadeira liberdade está dentro de você”, “Não seja frágil diante
das suas preocupações!”, “Enfrente as suas manias e ansiedade”, “Opte por
ser livre! Cada pensamento negativo de ser combatido, para não ser
registrado”.
O verdadeiro otimismo é construído pelo enfrentamento dos problemas e
não pela sua negação. Por isso. As palestras de motivação raramente
funcionam. Elas não dão ferramentas para regar um otimismo sólido, se nutre
o “eu” como líder do teatro da inteligência. Por isso, a linha desde livro [“Pais
brilhantes — Professores fascinantes”]é de divulgação científica. O objetivo
é dar ferramentas.
De acordo com pesquisas em universidades americanas, uma pessoa
otimista tem 30% de chances a menos de ter doenças cardíacas. Os
otimistas têm menos chances de ainda ter doenças emocionais e
psicossomáticas.
O pessimismo é um câncer da alma. Muitos pais são vendedores de
pessimismo. Já não basta o lixo social que a mídia transmite no palco da
mente dos jovens, muitos pais transmitem para eles um futuro sombrio. Tudo
lhes é difícil e perigoso. Estão preparando os filhos para temer a vida,
fechar-se num casulo, viver sem poesia. Nutra seus filhos com um otimismo
sólido!

Não devemos formar super-homens, como preconizava
Nietzche. Pais brilhantes não formam heróis, mas seres
humanos que conhecem seus limites e sua força.
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Um certo dia, um amigo meu abriu a gaveta da mesa de cabeceira
da sua esposa e apanhou um pacote embrulhado em papel de arroz.
“Este - disse o meu amigo - não é um pacote qualquer, é uma peça
íntima, uma lingerie finíssima”.
Abriu o pacote, jogou fora o papel, pegou na peça, e acariciou a
seda macia e a renda.
“Ela comprou esta lingerie a primeira vez que estivemos em New
York... uns 8 ou 9 anos atrás. Nunca a usou. Estava esperando o
momento certo, a ocasião especial para poder usá-la. Bom, acho que a
hora chegou.”
Aproximou-se da cama e colocou a lingerie perto de outros
objetos que levaria para o cemitério. A sua esposa havia morrido de
repente.
O meu amigo olhou para mim e disse:
“Nunca guardes nada à espera de uma ocasião especial, cada dia
que vivemos, é uma ocasião especial”.
Ainda estou pensando nas palavras que ele me disse e como
mudaram a minha vida.
Agora leio mais, e dedico menos tempo à limpeza da casa. Sentome na varanda e admiro a paisagem, sem reparar se o jardim tem ou
não ervas daninhas. Passo mais tempo em companhia da minha família e
dos meus amigos, e bem menos tempo trabalhando para os outros. Deime conta que a vida é um conjunto de experiências para serem
apreciadas e não sobrevividas.
Agora já não guardo quase nada. Uso os copos de cristal todos os
dias.
Visto roupas novas para ir fazer compras no supermercado, se
estiver com vontade de vesti-las.
Não guardo o melhor frasco de perfume para as festas especiais,
mas uso quando quero sentir a sua fragrância. As frases “um dia...” e
“um dia destes...”, estão desaparecendo do meu vocabulário, se vale a
pena ver e ouvir é agora.
Não sei o que a esposa do meu amigo teria feito, se soubesse que
não haveria amanhã, o mesmo “amanhã” que todos nós levamos tão
pouco a sério. Se ela soubesse, talvez poderia ter falado com todos os
seus familiares e amigos mais próximos. Ou, talvez, poderia ter
chamado os velhos amigos para se desculpar, para fazer as pazes pelos
mal entendidos do passado. Gosto de pensar que, ela poderia ter ido
degustar o seu prato preferido naquele restaurante chinês que tanto
gostava.
São estas pequenas coisas da vida não cumpridas que me
chateariam se soubesse que tenho as horas contadas.
Chatear-me-ia pensar que deixei de abraçar os bons amigos que
“um dia destes” reencontraria...
Chatear-me-ia pensar que não escrevi as cartas que queria
porque a intenção de escrevê-las era “um dia destes”.
Chatear-me-ia, e deixar-me-ia ainda mais triste, saber que deixei
de dizer aos meus filhos e irmãos, com suficiente freqüência, o quanto
os amo.
Agora procuro não retardar, esquecer, ou conservar, algo mais
que poderia acrescentar sorrisos de felicidade e alegria à minha vida.
Cada dia que passa, digo para mim mesmo, que este é um dia
muito especial. Cada dia, cada hora, cada minuto que passa... é especial.

Júpiter e Mercúrio

Em Espírito e Em Verdade
(Parte 1)
Essa frase é uma das mais citadas nas
igrejas. Alguns a mencionam para justificar a
maneira desenfreada e descontrolada como
adoram a Deus. Outros a usam porque a
consideram uma das mais importantes da
linguagem da ‘cultura cristã’. Antes de louvar
dizem:
“Vamos adorar ao Senhor. Faça de todo o
coração, porque a Bíblia diz que temos de
adorar ao Senhor em espírito e em verdade.”
Observemos que Jesus não disse: em
carne e em verdade. Tampouco ensinou: em
alma e em verdade. O que Ele falou foi: em
ESPÍRITO e em VERDADE.
O Rei Davi acertou esse aspecto de sua
vida ainda jovem. Quando apascentava suas
ovelhas começou a escrever o hinário mais
incrível de todos os tempos: o livro de
Salmos. Nesse podemos ver claramente o
caráter e a personalidade do salmista. Às
vezes, ele era doce e terno (salmo 23). Em
outras ocasiões, era tempestuoso e ate
violento (salmo 149). Algumas vezes,
focalizou as necessidades pessoais, as lutas
internas e emocionais (salmo 7 e 13). Contudo,
o que mais noto quando leio os salmos de Davi,
é que ele era disciplinado. Todas as vezes que
ele se propunha a algo, ele fazia. Não
permitia que as emoções e sentimentos
influenciassem seu louvor a Deus.

Fonte: Lagoinha.com

A Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo,
Mercúrio, porque era este o principal portador da
palavra. (At 14.12.)
Paulo e Barnabé saíram para levar ao mundo a
poderosa mensagem do evangelho. Era a primeira
viagem missionária deles. Chegaram a Listra e
viram um homem aleijado desde o seu nascimento,
e que jamais pudera andar. Paulo, fitando nele os
olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disselhe, em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés! E
o homem saltou e passou a andar. Vendo o que
acontecera, as multidões interpretaram o ocorrido
ao seu modo pagão, dizendo que os deuses tinham
descido até eles em forma humana. A Barnabé
chamavam Júpiter, e a Paulo, Mercúrio. O
sacerdote trouxe grinaldas e touros para
oferecer-lhes sacrifícios.
Paulo tentou impedir tudo aquilo e, rasgando
as vestes, mostrou-se absolutamente humano. Ele
falou à multidão a respeito do Deus verdadeiro.
Entretanto judeus, que já os estavam perseguindo
desde longe, incitaram a multidão, que passou a
apedrejá-los. E Paulo foi tido como morto.
Apesar da confusão que o inimigo aprontou
para atrapalhar a obra de Deus, o Senhor foi
glorificado. A igreja foi plantada em Listra. Um
forte testemunho de cura e conversão foi deixado
ali como semente. E Paulo e Barnabé prosseguiram
pregando.

Amai-vos

Junto ao livro dos Salmos,
leremos também 1 Tessalonicenses. Prepare-se para
a
próxima
semana.
A
proposta é ler todo o Salmo
119 na segunda-feira.

ENQUANTO ISSO, NA EBD...
Na
escola
dominical,
a
professora pergunta:
— Quem aqui quer ir para o céu?
Todas as crianças levantam o
braço, menos um menino.
Então a professora pergunta:
— Você não quer ir para o céu?
— Não posso, p’sôra... Minha mãe
falou pra eu sair daqui e ir direto
pra casa!

As pessoas precisam ver Deus em nós, através
do nosso procedimento e do poder celestial em
nossa vida. Senhor, tu és o Deus de toda a glória, E
mostras teu grande amor em toda história De
quem se entregou a ti, e se prostrou Diante de tua
bondade, e humilde adorou.

O fato é que ele entendia que a adoração
Pai, em ti encontro abrigo e refrigério para o
era algo que tinha de vir do espírito do coração. Tu tens a cura para a alma ferida e
homem e não da sua alma, nem do seu corpo.
endireitas o caminhar do “aleijado desde o ventre”,
Continua...

2ª feira: Salmos 96/97/98
3ª feira: Salmos 99/100/101
4ª feira: Salmos 102/103/104
5ª feira: Salmos 105/106/107
6ª feira: Salmos 108/109/110
Sábado: Salmos 111/112/113/114
Domingo: Salmos 115/116/117/118

isto é, de quem vivia longe de ti. Usa-me para levar
a tua maravilhosa mensagem no poder do teu
Espírito Santo. Amém.

...E crescia e se fortalecia, enchendo-se de
sabedoria; e a graça de Deus estava sobre
ele [Jesus] (Lucas 2:40). Um abraço bem
apertado de seus pais, Pedro Paulo e Marcia.
Parabéns, filha!

O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza
que salva o seu ungido. Salva o teu povo e
abençoa a tua herança! Cuida deles como o
seu pastor e conduze-os para sempre.
(Salmo 28:8,9) Parabéns da Rede de
Mulheres.

Levante-se, refulja! Porque chegou a sua
luz,e a glória do Senhor raia sobre você..
(Isaias 60:1). Uma homenagem da Classe
Discípulos de Jesus.

Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi
para irem e darem fruto, fruto que
permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda
o que pedirem em meu nome (João 15:16).
Uma homenagem da Classe Semelhantes à
Jesus

Quem de vocês viu este templo em seu
primeiro esplendor? Comparado a ele, não é
como nada o que vocês vêem agora?
“Coragem, Zorobabel”, declara o SENHOR.
“Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de
Jeozadaque. Coragem! Ao trabalho, ó povo
da terra!”, declara o SENHOR. “Porque eu
estou com vocês”, declara o SENHOR dos
Exércitos. (Ageu 2:3,4) Parabéns, Rede de
Mulheres.

Aline Figueiredo, Gabriel
Mattos e Rafael Silva.

Todas
as
Terçasfeiras, às 19:00h, após
o Culto de Oração
Profética

de

A Comunidade Amai-vos de Cabo Frio,
como família, os abraça e felicita a
vocês pelo seu novo nascimento. Damos
oficialmente as boas vindas a vocês
três que sacramentaram a entrega das
suas vidas aos pés de Jesus através do
batismo.

,

Estudo para a família (para toda família)
Protejam suas famílias!
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

“13 Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais
baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias,
armados de espadas, lanças e arcos. 14 Fiz uma rápida inspeção e
imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo:
Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e
temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas,
por suas mulheres e por suas casas.” (Neemias 4.13,14)
A postura moral do mundo contemporâneo tem desferido duros
ataques à instituição familiar, idealizada por Deus para ser a base
da sociedade. A edificação está comprometida pelos golpes
inclementes que, incessantemente, tentam destruí-la: os muros que
a protegiam caíram; os telhados, as portas e janelas e,
principalmente, os alicerces já estão em ruínas.
Nos dias de hoje — como já aconteceu no passado, quando
remanescentes do poço de Israel foram deixados para trás para não
permitirem que a cidade de Jerusalém fosse invadida e arrasada
pelos inimigos — alguns poucos cristãos se preocupam
verdadeiramente com o bem-estar das famílias.
Quem se levantará para reconstruir, proteger e defender um dos
projetos mais sublimes de Deus?
No momento em que alguém começa a demonstrar sua
preocupação a respeito, e procura trabalhar para tentar reconstruir
as famílias que estão ameaçadas de destruição, logo surgem
opositores, porque Satanás quer aniquilar a força motriz da
sociedade, para fragiliza-la.
Nas palavras de Neemias — um homem corajoso, que foi usado
por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém — precisamos nos
encorajar e nos desafiar mutuamente para lutar a favor da
sustentação da família.
Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Era uma vez... um rei que tinha 4 esposas.
Ele amava a 4ª esposa demais, e vivia dando-lhe
lindos presentes, jóias e roupas caras. Ele dava-lhe de
tudo e sempre do melhor.
Ele também amava muito sua 3ª esposa e gostava
de exibi-la aos reinados vizinhos.
Contudo, ele tinha medo que um dia, ela o deixasse
por outro rei.
Ele também amava sua 2ª esposa.
Ela era sua confidente e estava sempre pronta
para ele, com amabilidade e paciência. Sempre que o rei
tinha que enfrentar um problema, ele confiava nela para
atravessar esses tempos de dificuldade.
A 1ª esposa era uma parceira muito leal e fazia
tudo que estava ao seu alcance para manter o rei muito
rico e poderoso, ele e o reino.
Mas, ele não amava a 1ª esposa, e apesar dela o
amar profundamente, ele mal tomava conhecimento dela.
Um dia, o rei caiu doente e percebeu que seu fim
estava próximo.
Ele pensou em toda a luxúria da sua vida e
ponderou:
É, agora eu tenho 4 esposas comigo, mas quando eu
morrer, com quantas poderei contar?
Então, ele perguntou à 4ª esposa:
Eu te amei tanto, querida, te cobri das mais finas
roupas e jóias. Mostrei o quanto eu te amava cuidando
bem de você. Agora que eu estou morrendo, você é capaz
de morrer comigo, para não me deixar sozinho?
De jeito nenhum! respondeu a 4ª esposa, e saiu do
quarto sem sequer olhar para trás.
A resposta que ela deu cortou o coração do rei
como se fosse uma faca afiada.
Tristemente, o rei então perguntou para a 3ª
esposa:
Eu também te amei tanto a vida inteira. Agora que
eu estou morrendo, você é capaz de morrer comigo, para
não me deixar sozinho?
Não!!!, respondeu a 3ª esposa.
Continua da próxima página

A vida é boa demais!!! Quando você morrer,
eu vou é casar de novo.
O coração do rei sangrou e gelou de tanta
dor.
Ele perguntou então à 2ª esposa:
Eu sempre recorri a você quando precisei
de ajuda, e você sempre esteve ao meu lado.
Quando eu morrer, você será capaz de morrer
comigo, para me fazer companhia?
Sinto muito, mas desta vez eu não posso
fazer o que você me pede! respondeu a 2ª
esposa.
O máximo que eu posso fazer é enterrar
você!
Essa resposta veio como um trovão na
cabeça do rei, e mais uma vez ele ficou
arrasado.
Daí, então, uma voz se fez ouvir:
Eu partirei com você e o seguirei por onde
você for...
O rei levantou os olhos e lá estava a sua 1ª
esposa, tão magrinha, tão mal nutrida, tão
sofrida...
Com o coração partido, o rei falou:
Eu deveria ter cuidado muito melhor de
você enquanto eu ainda podia...
Na verdade, nós todos temos 4 esposas nas
nossas vidas...
Nossa 4ª esposa é o nosso corpo.
Apesar de todos os esforços que fazemos
para mantê-lo saudável e bonito, ele nos deixará
quando morrermos...
Nossa 3ª esposa são as nossas posses, as
nossas propriedades, as nossas riquezas.
Quando morremos, tudo isso vai para os outros.
Nossa 2ª esposa são nossa família e nossos
amigos. Apesar de nos amarem muito e estarem
sempre nos apoiando, o máximo que eles podem
fazer é nos enterrar...
E nossa 1ª esposa é a nossa ALMA, muitas
vezes deixada de lado por perseguirmos,
durante a vida toda, a Riqueza, o Poder e os
Prazeres do nosso Ego...
Apesar de tudo, nossa Alma é a única coisa
que sempre irá conosco, não importa aonde
formos...
Então,
cultive,
fortaleça,
bendiga,
enobreça, sua Alma agora! É o maior presente
que você pode dar ao mundo... e a si mesmo.
Deixe-a brilhar!

Em Espírito e Em Verdade
(Parte 2)
“Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu
coração; cantarei todas as suas maravilhas.
Alegrar-me-ei e exultarei em Ti, em Teu nome, ó
Altíssimo, eu cantarei louvores” Salmo 9:1,2.
Estes e outros versículos de Salmos revelam
uma ação determinada por parte de Deus.
Observemos que ele não dizia: “Se tudo for bem,
eu Te louvarei”; “Se meu chefe não gritar comigo
então eu Te bendirei”; “Se minha esposa acordar
de bom-humor e não deixar a comida queimar, eu
Te exaltarei”.

2ª feira:
Salmo 119
3ª feira:
1 Tessalonicenses 01/02/03/04/05
4ª feira:
2 Tessalonicenses 01/02/03
5ª feira:
Salmos 120/121/122/123
6ª feira:
Salmos 124/125/126/127
Sábado:
Salmos 128/128/130/131
Domingo:
Salmos 132/133/134

É possível que alguns digam: “Bom, mas
tratava-se de Davi. Eu não sou Davi”. Errado! Davi
foi um homem normal como qualquer um de nós.
Teve que aprender várias lições, oportunidade que
nós também temos. Ele continuou crescendo na fé,
como nós devemos fazer. Tudo foi melhorando
para ele, o mesmo pode acontecer conosco.
Ele foi tão comum que quando Deus mandou
o profeta Samuel ungir um dos filhos de Jessé
como rei, nem sequer chamaram Davi (1Sm. 16:113).
O que o Senhor disse a Samuel que estava
procurando? O coração (v.7)!
Deus não escolheu os outros filhos porque
ele s não tinham o coração de Davi: disposto,
diligente, devotado e determinado.
Amai-vos

Mães e pais de joelhos, filhos de
pé.
Débora: Sueli Dias Machado Rosa.
Venham orar conosco todas as
terças-feiras, às 19 horas, antes do
CULTO DE ORAÇÃO PROFÉTICA.

A leitura do livro dos Provérbios
terá inicio na próxima seqüência.
“Quem converte um pecador do erro do seu
caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará
que muitíssimos pecados sejam perdoados”
(Tg.5:20). Que onde você for, sua vida seja
usada pra fazer com que o céu seja povoado
ainda mais! Parabéns. Classe Semelhantes à
Jesus.

Parece incrível, mas há pessoas que se
relacionam com Deus dessa maneira. Pensam que
adorar a Deus é como dar-lhe um bem material a
fim de obter seu favor, sua compaixão, etc.;
misericórdia!
Para Davi, a adoração foi algo que ele se
propôs no coração, porque entendia que seu
espírito estava no controle dela. No momento que
compreendemos isso, estaremos quase nos
tornando verdadeiros adoradores.

Ela foi expulsa por aqueles que
deveriam dar-lhe amor. Em segundo
lugar, ela enfrentou o silêncio de Jesus.
Diante do seu clamor Jesus nada lhe
responde. O silêncio de Jesus é
pedagógico. O silencio de Jesus testa a
nossa vida espiritual prova o grau da
nossa perseverança.

O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza
que salva o seu ungido. Salva o teu povo e
Não desista de orar pelos abençoa a tua herança! Cuida deles como o
seu pastor e conduze-os para sempre.
seus filhos!
(Salmo 28:8,9). Você é muito especial para
A Bíblia fala de uma mãe que se nós. Que Deus abençoe sempre sua vida pois
apresentou a Jesus para clamar em essa é nossa oração todos os dias. Te
favor de sua filha. Ela era amamos demais. De sua família, Nete, Erick
e Larissa.

estrangeira. Sua filha estava possessa
de um espírito maligno, padecendo nas
mãos iníquas do demônio.

Aquela mãe estava desesperada,
então, no auge de sua angústia, vai à
Jesus.
Ela
encontrou
vários
obstáculos, mas persevera em sua
busca e não abre mão da libertação de
sua filha. Em primeiro lugar, ela
enfrenta a rejeição dos discípulos de
Jesus que queriam que o Mestre a
despedisse. Ela foi rejeitada por
aqueles que deveriam abraça-la.
Ela
aqueles
.

foi
que

NA VIGÍLIA

Diz que o sujeito estava passando em
frente à igreja e ouviu uma grande
gritaria.
Aí perguntou à pessoa que estava na
porta?
— O que é que tá acontecendo?
— É o nosso culto. Entre, seja
benvindo!
— Mas porque as pessoas estão
gritando tanto?
— É porque Jesus está operando!
incompreendida por
— Nossa! Então ele esqueceu de dar
deviam
acolhe-la. anestesia!

,

Estudo para a família (para toda família)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

Você sabia que o seu dinheiro não é realmente seu?
“Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem”
(Salmo 24:1)
O dinheiro é um dos grandes causadores de problemas familiares. Seja por
falta dele, seja por má administração, quando as saídas são maiores do que as
entradas, a situação se complica. O endividamento aprisiona a família e impede
que ela tenha uma vida de liberdade e de paz.
Há vários princípios que podem ajudar as pessoas a administrarem os seus
bens. Um deles está em Salmo 24.1: “Ao Senhor pertencem o mundo e tudo o que
nele existe; a terra e todos os seres vivos são deles”. Em outras palavras, tudo
pertence a Deus. Esse é o principio básico sobre finanças e ele precisa ser
assimilado pelos pais e ensinado aos filhos. Para que o Senhor possa nos abençoar
também nessa área, temos que colocar este principio em pratica a cada dia. Em
uma sociedade consumista como a em que vivemos, precisamos ter em mente que
as coisas de Deus deve estar sempre em primeiro lugar. É ele que nos traz a
felicidade e não os bens que podem adquirir. Como tudo o que temos é do Senhor,
a nossa responsabilidade e o nosso dever são: administrar o que ele nos dá da
melhor maneira possível, de um modo que o agrade. Dessa forma, estaremos livres
de pressões e prontos a agradecer ao Senhor, a cada dia, todas as bênçãos
maravilhosas que ele nos dá.

Você nunca está sozinho!
“O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a
sua aliança.” (Salmo 25:14)
Apesar da explosão populacional mundial, uma das características das
sociedades contemporâneas é a solidão traz muito sofrimento. Ela não atinge
apenas as pessoas que vivem sozinhas, filhos de pais separados, órfãos, solteiros,
viúvos, aqueles que estão doentes ou encarcerados; qualquer pessoa pode sofrer
com a solidão. Há quem se sente sozinho apesar de estar cercado de muita gente.
Muitos casais vivem juntos, mas não cultivam intimidade.
Para superar a tristeza e combater o sofrimento imposto pela solidão, Deus
nos oferece o consolo de estar conosco todos os dias. E ele é nosso amigo mais
verdadeiro. Deus escuta tudo o que temos a dizer, e quando, através de Jesus
Cristo, lhe entregamos nossas dores e expectativas em oração, ele supre nossas
necessidades.
Se tivermos família e amigos por perto não devemos perder a oportunidade de
nos relacionarmos com eles de forma profunda e significativa. Mas, em momentos
quando a solidão vem nos fazer companhia, devemos aproveitar a oportunidade
para nos aproximarmos de Deus e desenvolvermos um relacionamento mais íntimo
com ele. Só o Senhor conhece profundamente o nosso coração e somente ele é
capaz de acalmar qualquer sentimento de angústia e de solidão que sentimos.
Jaime Kemp

ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Certo dia, num grande castelo, com a morte
do Guardião, foi preciso encontrar um substituto. O
Grande Mestre convocou, então, todos os discípulos
para determinar quem seria a nova sentinela. O
Mestre, com muita tranqüilidade, falou:
― Assumirá o posto o primeiro que resolver
o problema que vou apresentar.
Então, ele colocou uma mesinha magnífica no
centro da enorme sala em que estavam reunidos e,
em cima dela, pôs um vaso de porcelana muito raro,
com uma rosa amarela de extraordinária beleza a
enfeitá-lo, e disse apenas:
― Aqui está o problema.
Todos ficaram olhando a cena: o vaso
belíssimo, de valor inestimável, com a maravilhosa
flor ao centro.
O que representaria? O que fazer? Qual o
enigma? Neste instante, um dos discípulos sacou a
espada, olhou o Mestre e os companheiros, dirigiuse ao centro da sala e... ZAPT... destruiu tudo com
um só golpe.
Tão logo o discípulo retornou ao seu lugar, o
Mestre disse:
― Você será o novo Guardião do Castelo.
Moral da história: Não importa qual o problema,
este precisa ser eliminado. Um problema é um
problema. Mesmo que se trate de uma mulher
sensacional, um homem maravilhoso ou um grande
amor que se acabou. Por mais lindo que seja ou
tenha sido, se não existir mais sentido para ele em
sua vida, tem de ser suprimido.

As Obras da Carne — O Inimigo Interior
(Paul Earnhart)

Ele sabe!
Nas ocasiões em que esperamos visitas em casa,
fazemos todos os preparativos para recebê-los como
merecem. Sabemos de muitos que4 fecham alguns
aposentos, para que ninguém entre porque estão
desarrumados. E quando alguém nos surpreende e não
temos tempo de ocultar-lhe a realidade, logo
falamos:
“—Desculpe a bagunça, não repare!”
Quando se tem tempo, joga-se as coisas em um
quarto e dizemos:
“—Quando a visita for embora, arrumarei aqui”.
E fazemos de tudo para evitar que os
convidados entrem nesse cômodo. Da mesma forma,
em muitas ocasiões dizemos a Deus:
“—Senhor, toma o controle da minha vida. Estou
te dando todas as chaves de todas as áreas do meu
coração”.
Entretanto, pelas costas, guardamos uma
pequena chave que abre a porta do quarto que está a
desordem. E o Senhor aceitando nossa palavra,
inspeciona as áreas. Dizemos a Ele:
“—Senhor, aqui é a sala...”
“—Quero entrar nesse quarto aí”.
“Senhor, olha este outro aqui todo atapetado,
com uma cama grande! É todo luxo! Fica aqui,
Senhor!”
Mas Ele insiste:
“—Quero ver este quarto”.
“—O Senhor não prefere ver minha cozinha
toda planejada? É toda em inox e tem um fogão
moderníssimo!”
E o Senhor volta a dizer:
“—Quero entrar nesse lugar”.
“—Mas, Senhor, eu te entreguei todas as
chaves. Por que não entra em outro cômodo?
Contudo, não podemos esconder nada do Senhor
e no fim, Ele diz:
“—E a chave que ainda está na sua ao? O que
fazemos com ela?”
Aí é a hora de nos rendermos, e permitir-lhe
que entre nesse quarto desarrumado. Vai valer a
pena, pois além de nos ajudar a limpar, também nos
dará forças (graça) para mantê-lo limpo.
Amai-vos

O tempo parece ser propício para o bom
sentimento religioso. Há um espírito de alegria, a
mensagem é animadora. E contra isso em si não temos
queixa. O evangelho é uma mensagem bem positiva. É
uma mensagem de salvação e de redenção — uma
palavra de graça e de alegria. Mas não é uma graça
barata, nem uma alegria fácil. E é exatamente aqui que
me encontro ansioso com o espírito religioso de nossos
dias — um espírito que embrulha e vende o
"evangelho" como se faz com óleo de cobra, um
remédio de charlatão de rápida ação, que cura tudo e
nada exige. Como certa vez observou C. S. Lewis, o
evangelho no final das contas é bastante confortador,
mas não se inicia assim. A palavra de Cristo no começo
nos desfaz em pedaços num desmascarar doloroso de
nossos pecados (veja Romanos 13), depois com amor e
cuidado nos torna inteiros de novo (Salmos 51:8). O
evangelho é livre, mas não é fácil. Não há nascimento
sem dores de parto, não há liberdade sem disciplina,
não há vida sem morte, não há "sim" sem "não". É
nesse espírito que se escolheu o tema desta edição da
revista. Não para levantar um eterno "Não", mas para
reconhecer que a vida em Cristo tem inimigos mortais
que têm que ser resistidos sem compromisso.
O que Paulo quer dizer com a "carne"? Será
que os homens receberam duas naturezas na criação T
uma má e outra boa? Ou será que pelo pecado de Adão
entrou no homem alguma perversidade profundamente
arraigada? A resposta a essas duas perguntas é um
inequívoco "não". Quando Deus criou o homem, este
foi declarado completamente "bom" (Gênesis 1:31).
Todo homem que pecou desde Adão até os nossos dias
não o fez por necessidade, mas por livre escolha. Os
homens pecam porque querem (Eclesiastes7:29). Não
somos espirituais nem carnais por natureza, mas
somos capazes das duas coisas, e, como seres
humanos, temos de escolher entre esses dois
caminhos e nos responsabilizar por nossa escolha.
Embora Paulo às vezes use "carne" (sarx)
em referência ao corpo físico (Romanos 2:28) ou ao
aspecto humano (Romanos 3:20), a palavra significa
muito mais do que isso em Gálatas 5:16-24. O corpo
pode tornar-se um instrumento da glória de Deus
(Romanos 12:1; 1 Coríntios 6:20), mas a "carne" não
(Romanos 8:5-8). O corpo pode ser redimido e
transformado (Romaos 8:23; Filipenses 3:21), mas a
"carne" deve morrer (Gálatas 5:24).
A "carne" que milita contra o Espírito não é
a mente ou o intelecto, pois a mente, como o corpo,).

pode ser transformada e renovada,
treinada para servir aos propósitos
divinos (Romanos 12:2
Essa "carne" não é nem a
mente nem o corpo em si mesmos, mas
uma atitude pela qual o homem opta e
que o põe contra Deus. Na "mente
carnal", a vontade do homem torna-se
suprema. Seus desejos têm que ser
atendidos acima de todas as coisas.
Estes podem ser as concupiscências da
carne ou os desejos da mente (Efésios
2:3), mas serão satisfeitos a qualquer
custo. É por isso que "as obras da
carne", contra as quais Paulo adverte,
abrangem mais que os apetites do corpo.
Na realidade, se possível, estes são as
menores das enfermidades espirituais. É
na mente que escolhemos servir a nós
mesmos. É na mente que nos tornamos
arrogantes e egoístas e tomamos
decisões que desonram o corpo (Romanos
1:24) e escurecem o raciocínio (1:21).
Viver em toda obra da carne significa
fazer o que eu quero T não simplesmente
satisfazer os meus desejos carnais mais
baixos, mas atender os desejos do meu
ego. O orgulho e a paixão vivem na
"carne" em perfeita harmonia.
Precisamos
conhecer
os
nossos inimigos. Não são as pessoas, mas
os desejos perversos que procuram
roubar o nosso coração de Deus. Existe
uma forma racional de enfrentarmos
esses
adversários
T
crucificá-los
impiedosamente e sem olhar para trás
(Gálatas 5:24). Será penoso (1 Pedro
4:1), mas não tanto quanto a perda da
eternidade.

2ª feira: Salmos 135/136/137
3ª feira: Salmos 138/139/140
4ª feira: Salmos 141/142/143
5ª feira: Salmos 144/145/146
6ª feira: Salmos 147/148/149/150
Sábado: Provérbios 01/02/03
Domingo: Provérbios 04/05/06

Missões: Livros sobre a História
de Jesus são queimados na Índia
- Publicado em 27 de junho de 2007 em
www.PortasAbertas.org.br
Ativistas hindus queimaram 500 cópias
de um livro chamado "História da Vida de
Jesus", confiscados de uma escola primária
para meninas em Siddapur, Estado de
Karnataka, na segunda-feira passada, dia 18
de junho.
A multidão dirigida pelos hindus do
Jagarana Vedike (Fórum Hindu pelo
Reavivamento) e pelo partido Bharatiya
Janata (BJP) alegou que os livros estavam
sendo usados para a conversão das crianças
ao cristianismo.
Diversos protestos ocorreram em
Siddapur e Sirsi, depois que os ativistas
souberam dos livros e os encontraram na
escola, embalados em caixas de papelão.
Cerca de cinco caixas com os livros
sobre Cristo, de um total de dez, já tinham
sido distribuídas aos alunos, informou um
porta-voz da secretaria de educação local.
O presidente do BJP na cidade, K.J
Naik, denunciou o envolvimento da presidente
do Congresso, Sonia Gandhi, no caso.
Segundo ele, Sonia é que vem encorajando
ações do gênero.
O BJP é uma organização política e
religiosa conservadora.
Os defensores do BJP disseram que
estão mantendo contato com todos os hindus
que vivem no exterior para ajudá-los na
organização de meios para proteger a
identidade hindu, conhecida como Hindutva
(nacionalismo hindu).

Não desista de orar pelos
Faremos somente a leitura seus filhos!
Venha às reuniões do Desperta Débora,
do livro de Provérbios na todas as terças-feiras, às 19 horas,
próxima semana.
antes do culto de Oração Profética.

,

Estudo para a família (para toda família)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

O segredo para se sentir contente
“11 Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a
adaptar-me a toda e qualquer circunstância. 12 Sei o que é passar
necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver
contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com
fome, tendo muito, ou passando necessidade. 13 Tudo posso naquele que
me fortalece. (...) 19 O meu Deus suprirá todas as necessidades de
vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.”
(Filipenses 4:11-13,19)
O apóstolo Paulo assegurou que aprendeu a viver contente em toda e
qualquer situação. Ele conseguia sentir paz até mesmo quando estava
preso. Mas essa não é a reação natural à maioria das pessoas. Quando
recebemos um aumento de salário ou constatamos algum processo em
nossa vida, reagimos bem. Mas quando perdemos o emprego ou surgem
dificuldades inesperadas, reagimos com tristeza, preocupação e nos
sentimos derrotados.
Devemos nos esforçar para que as nossas reações diante das
experiências frustrantes da vida seja corretas e sempre sinceras. Os
nossos filhos aprendem através das nossas reações. Se demonstramos
contentamento em situações de lucro e de confiança em Deus naquelas
que envolvem perdas, eles guardarão em seu coração o conceito de que
Deus é o Senhor de toda a nossa vida. Desenvolverão a segurança de que
o Senhor cuida dos seus filhos.
O apóstolo Paulo completa: “O meu Deus suprirá todas as
necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em
Cristo Jesus” (v.19). para permanecermos contentes e tranqüilos, em
toda e qualquer situação, precisamos compreender que Deus não
promete satisfazer todos os nossos desejos. Na verdade, ele promete
nos dar tudo o que precisamos. Aquele que não poupou seu próprio Filho
por nós saberá nos socorrer em todas as nossas necessidades.
Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Conta uma antiga lenda que na Idade Média um homem
muito religioso foi injustamente acusado de ter assassinado
uma mulher. Na verdade, o autor do crime era pessoa
influente do reino e, por isso, desde o primeiro momento se
procurou um "bode expiatório" para acobertar o verdadeiro
assassino.
O homem foi levado a julgamento, já temendo o
resultado: a forca. Ele sabia que tudo iria ser feito para
condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo desta
história.
O juiz, que também foi comprado para levar o pobre
homem à morte, simulou um julgamento justo, fazendo uma
proposta ao acusado para que este provasse sua inocência.
― Sou de uma profunda religiosidade e por isso vou
deixar sua sorte nas mãos do Senhor: vou escrever num
pedaço de papel a palavra INOCENTE e no outro pedaço a
palavra CULPADO. Você sorteará um dos papéis e aquele que
sair será o veredicto. O Senhor decidirá seu destino —
determinou o juiz.
Sem que o acusado percebesse, o juiz preparou os dois
papéis, mas em ambos escreveu CULPADO de maneira que,
naquele instante, não existia nenhuma chance de o acusado
se livrar da forca.
Não havia alternativas para o pobre homem. O juiz
colocou os dois papéis em uma mesa e mandou o acusado
escolher um. O homem pensou alguns segundos e,
pressentindo a "vibração", aproximou-se confiante da mesa,
pegou um dos papéis e rapidamente colocou na boca e engoliu.
Os presentes ao julgamento reagiram surpresos e indignados
com a atitude do homem.
― Mas o que você fez? E agora? Como vamos saber o
seu veredicto?
― É muito fácil. ― respondeu o homem ― Basta olhar o
outro pedaço que sobrou e saberemos que acabei engolindo o
contrário.
Imediatamente o homem foi liberado.
MORAL DA HISTORIA: Por mais difícil que seja uma
situação, não deixe de acreditar até o último momento. Saiba
que, para qualquer problema, há sempre uma saída. Não
desista, não entregue os pontos, não se deixe derrotar. Vá
em frente apesar de tudo e de todos, creia que pode
conseguir.

Pastor luterano é preso após
condenar o aborto
O pastor luterano Johannes Lerle, de 55 anos, foi
condenado a um ano de prisão pela Corte de Ernangen
por supostamente ter incitado a oposição ao aborto. Ele
comparou o assassinato de um feto ao que chamou de
"Holocausto contemporâneo".
Berlim é considerada a capital do aborto. Para cada
1000 bebês que nascem, 344 outros são abortados na
barriga das mães. Por ano são feitos pelo menos 150 mil
abortos na Alemanha, segundo estatísticas oficiais,
número que cresce a cada ano.
Johannes disse ainda que o assassinato de bebês
em formação é semelhante à morte de judeus em
Auschwitz, durante a 2ª Guerra Mundial. Antes disso ele
permaneceu preso por oito meses por ter chamado os
defensores do aborto de "assassinos profissionais".
"A Corte alemã alega que os fetos em formação
não são humanos", disse uma defensora ativista Pró-Vida,
que pediu anonimato, ao reverendo Paul Ciniraj, diretor
do Ministério Voz de Salém.
Em 2005, a ativista em favor do direito à vida,
Günter Annen, foi condenada a passar 50 dias na prisão
porque pediu o fim "dessa prática médica injusta do
aborto". De acordo com a Corte alemã que julgou o caso,
a expressão "injusta" significaria ilegal, o que não é
verdade no país, pois o aborto é permitido até o terceiro
mês de gestação.

primogênita estava se tornando resistente ao
Evangelho A adolescente começou a viver uma vida de
rebeldia e pecado.
Tim Cimbala e usa esposa começaram a definhar,
e a angústia tomou conta do coração deles. Mas ele
não desistiram de orar pela sua filha. Contudo, num
culto de vigília na igreja, uma irmã interrompeu o
pastor em seu sermão e disse que a igreja deveria
levantar um clamor pela vida de sua filha, e então, se
fez um grande circulo de oração na igreja. Eles
começaram a gemer e chorar diante de Deus. Em sua
casa, na manhã do outro dia, ele disse à sua esposa:
“Se há um Deus no céu, nossa filha foi liberta hoje”.
No dia seguinte, a campainha de sua casa tocou,
e a sua filha entrou em prantos e se ajoelhou aos pés
de seu pai, soluçando, quebrantada, transformada pelo
poder de Deus.
Imediatamente, ela falou ao pai, que na noite
anterior ela foi tomada por uma profunda convicção
de pecado, sem nenhuma explicação. Aquela moça foi
liberta, foi salva, em resposta as orações.
Débora: Sueli Machado Rosa.

Fonte: Publicado em 03 de Julho de 2007 em
www.Portas abertas.comAmai-vos

Não desista de orar pelos
seus filhos!
Tim Cimbala é um obreiro cujos frutos aparecem.
Ele é pastor do Tabernáculo do Brooklin em Nova
York.
Sua
igreja
estava
crescendo
extraordinariamente. Sua esposa, na liderança da
música, testemunhava verdadeiros pródigos de
Deus. Pecadores estavam se convertendo, cativos
sendo libertos, doentes estavam sendo curados, e a
mão de Deus a cada dia operava maravilhas ate o
dia que Tim começou a perceber que a sua filha.
.

A Visão Mundial tem compromisso de difundir o
conceito da responsabilidade social pelas empresas,
promovendo ações que enfrentam a pobreza e exclusão
social, buscando o desenvolvimento local sustentável nas
comunidades menos favorecidas. Acreditamos que as
parcerias são mecanismos de cooperação e
transformação social que ampliam a quantidade e a
qualidade dos laços entre as empresas e as comunidades
atendidas. A Visão Mundial assiste principalmente a
crianças carentes através da parceria com pessoas do
mundo todo, que contribuem monetariamente todos os
meses, como por exemplo, Ana Paula Valadão do
Ministério Diante do Trono, Brooke Fraser, uma
vocalista da banda cristã Hillsong United, entre outros.
Se você gostaria de apadrinhar uma criança pela visão
mundial, acesse WWW.VISAOMUNDIAL.ORG.BR, ou
ligue 0800 7070 374.

2ª feira: Provérbios 07/08/09
3ª feira: Provérbios 10/11/12
4ª feira: Provérbios 13/14/15
5ª feira: Provérbios 16/17/18
6ª feira: Provérbios 19/20/21
Sábado: Provérbios 22/23/24
Domingo: Provérbios 25/26/27

Além de concluir na próxima
semana o livro dos Provérbios,
leremos os livros de 1 Timóteo
e Eclesiastes.

A ORAÇÃO DA VELHA
SENHORA
Conta-se de uma mulher que
observava sua tia, que já era uma velha
senhora orando antes de dormir. Em
oração, pedia por praticamente todos
que vinham em sua memória pra orar, e
dessa forma acabou fazendo uma
prolongada oração. Mas o curioso é que
a cada um que lembrava, ressaltava que
haviam
nascido
do
pecado
—
mencionando o fato de que todos os
seres humanos nascem de relação
sexual, lógico, mas erroneamente
dizendo que isso era em geral, pecado.
“—Senhor, dá emprego pra fulano,
esse mesmo fulano que nasceu do
pecado!
Toma
também
beltrano,
restabelece a saúde dele, de seu corpo
que nasceu do pecado! Toma o
casamento de cicrano, Jesus, ele nasceu
do pecado; faça com que seu filho tenha
paz em seu lar!”.
E ainda observando sua tia orar, a
mulher começou a orar também a Jesus:
“—Senhor! Atende os pedidos de
sua serva, mas cuidado pra não ser
convencido por ela a mandar todos pro
inferno de tanto que ela diz que eles
vieram do pecado!”

Hahahaha... ficando véia!!! E agora? Zoação
de lado, minha amiga, que hoje, nesse dia em
que Deus escolheu pra trazer ao mundo uma
pessoa tão especial pra nós, que Deus
derrame lá do céu, com as próprias mãos, as
mais ricas e belas bênçãos, reservadas
exclusivamente pra você. Que Ele te unja
com alegria nesse dia, fazendo com que seu
caminho a partir de hoje seja ainda mais
repleto de sorrisos, lembranças felizes,
momentos especiais, e tudo de bom que Deus
possa trazer pra sua vida. Que Ele te cerque
com tudo que você deseja no fundo do seu
coração, mas que acima de tudo, esse dia se
torne mais especial através dos abraços das
pessoas que te amam, através de emoções
trazidas através dos gestos de carinho dos
seus queridos, e com certeza, muitos
presentes [afinal, é muito bom também!].
Que Deus conserve teu coração confiante,
tua atitude vencedora, e prospere seus
talentos, sua alegria, seu bolso [hehehe], sua
vida e seu ministério. Amo você, amo sua
amizade e amo o fato de ser seu amigo.
Beijãozãozaço! Neto.

O SENHOR, o Soberano, é a minha força; ele
faz os meus pés como os do cervo; faz-me
andar em lugares altos. (Hc. 3:19) Que na
força do Senhor, você alcance os lugares
altos, que Deus preparou para seus pés. De
seus pastores, com carinho.

A Rede de Casais da Comunidade
Amai-vos de Cabo Frio, por mais
um anos de aliança abençoada em
Deus, parabeniza os casais:
JEFFERSON
E
ELEUZA
(20/06),
PEDRO
E
NETE
(04/07), E JOSÉ LAÉCIO E
ADRIANA (08/07).

“Eu Te louvarei, ó Senhor,
pois foi Tua mão que fez
todas essas coisas!”

,

Estudo para a família (para toda família)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

O bom humor de Deus
“O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de
acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.”
(Filipenses 4:19)
Anos atrás, uma senhora cristã vivia sozinha em uma pequena
vila. Ela havia utilizado seu último centavo para comprar pão.
Então, recorreu a Deus pedindo que ele suprisse sua necessidade
de alimento.
Alguns jovens arrogantes que também moravam naquela vila e
gostavam de ridicularizar a fé daquela senhora ouviram enquanto
ela orava. Irreverentes, decidiram fazer uma brincadeirinha.
Foram até a padaria, compraram pão, embrulharam, voltaram à
casa daquela senhora, subiram no telhado e deixaram o embrulho
escorregar lentamente pela chaminé. Nesse meio tempo, ela
continuava ajoelhada orando, quando ouviu o pacote caindo na
lareira.
Ao abrir o embrulho, lá estava o pão que ela tinha pedido a
Deus. A velhinha começou a louvar ao Senhor em voz alta porque
o seu coração estava explodindo de alegria. No mesmo instante,
os rapazes entraram em sua casa às gargalhadas, dizendo que
aquele pão não tinha sido providenciado pelo Senhor, mas que
eles haviam comprado na padaria.
Então, aquela santa mulher respondeu calmamente:

“— Vocês estão enganados. Deus enviou sim, o pão que eu pedi,
só que mandou o diabo entregá-lo!”
Deus sabe utilizar uma variedade de agentes para fazer
cumprir a sua Palavra. Tenham certeza de que, seja da maneira
que for, o Senhor cumpre o que promete.
Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

>>> Engraçado, mas uma lição de vida!

Havia duas vizinhas que vivam em pé de guerra. Não
podiam se encontrar na rua que era briga na certa.
Depois de um tempo, dona Maria descobriu o verdadeiro
valor da amizade e resolveu que iria fazer as pazes com dona
Clotilde. Ao se encontrarem na rua, muito humildemente,
disse dona Maria:
— Minha querida Clotilde, já estamos nessa desavença
há anos e sem nenhum motivo aparente. Estou propondo para
você que façamos as pazes e vivamos como duas boas e
velhas amigas.
Dona Clotilde, na hora, estranhou a atitude da velha
rival e disse que iria pensar no caso. Pelo caminho foi
matutando:
— Essa dona Maria não me engana: está querendo me
aprontar alguma coisa e eu não vou deixar barato. Vou
mandar-lhe um presente para ver sua reação.
Chegando em casa, preparou uma bela cesta de
presentes, cobrindo-a com um lindo papel, mas encheu-a de
esterco de vaca. "Eu adoraria ver a cara da dona Maria ao
receber esse 'maravilhoso' presente. Vamos ver se ela vai
gostar dessa". Mandou a empregada levar o presente à casa
da rival, com um bilhete: "Aceito sua proposta de paz e, para
selarmos nosso compromisso, envio-te esse lindo presente".
Dona Maria estranhou o presente, mas não se exaltou.
“Que ela está propondo com isso? Não estamos fazendo as
pazes? Bem, deixa pra lá.”. Alguns dias depois, dona Clotilde
atende a porta e recebe uma linda cesta de presentes
coberta com um belo papel.
— É a vingança daquela asquerosa da Maria. Que será
que ela me aprontou!
Qual não foi sua surpresa ao abrir a cesta e ver um lindo
arranjo das mais belas flores que podiam existir num jardim,
além de um cartão com a seguinte mensagem: "Estas flores
são o que te ofereço em prova da minha amizade. Foram
cultivadas com o esterco que você me enviou e que
proporcionou excelente adubo para meu jardim. AFINAL,
CADA UM DÁ O QUE TEM EM ABUNDÂNCIA EM SUA
VIDA".

Estudo sobre o livro de Salmos
Divisões do livro: O nosso livro de Salmos contém
cinco partes ou livros:
Livro I — Salmos 1 - 41
Livro II — Salmos 42 - 72
Livro III — Salmos 73 – 89
Livro IV — Salmos 90 - 106
Livro V — Salmos 107-150
Autores dos salmos: Os títulos identificam os
autores da maioria dos salmos.
Davi escreveu 38 ou 39 de 41 salmos no Livro I
Davi — 3-9,11-32,34-41 (2*)
Autor não identificado — 1,10,33 (Alguns atribuem
Salmo 10 a Davi, pois parece uma continuação do 9
em estilo e mensagem. Estes dois aparecem como
um só Salmo na LXX e em algumas traduções
modernas da Bíblia)
Ele, Davi. escreveu 18 de 31 salmos no Livro II
Davi — 51-65,68-70
Filhos de Corá — 42,44-49
Asafe — 50
Salomão — 72
Autor não identificado — 43,66,67,71 (Salmo 43 é
uma continuação do 42, e assim provavelmente
fosse escrito pelos Filhos de Corá, também).
Asafe e os Filhos de Corá, cantores em Jerusalém,
escreveram quase todos os salmos no Livro III
Davi — 86
Asafe — 73-83
Filhos de Corá — 84-85,87-88
Etã, ezraíta — 89
O autor não se identifica na maioria dos salmos no
Livro IV:
Davi — 101,103 (95*, 96*, 105*, 106*)
Moisés — 90
Autor não identificado — 91-94, 97-100, 102,104
Davi escreveu 15 dos salmos no Livro V. A maioria
não tem autor identificado:
Davi — 108-110,122,124,131,133,138-145
Salomão — 127
Autor não identificado — 107,111-121,123,125-126,
128-130,132,134-137,146-149. O Salmo 150 é a
doxologia final do livro (encerramento).

Davi — 108-110,122,124,131,133,138-145
Salomão — 127
Autor não identificado — 107,111-121,123,125-126,
128-130,132,134-137,146-149. O Salmo 150 é a
doxologia final do livro (encerramento).
*Obs.: Ao todo, Davi é identificado pelos títulos como
autor de 73 dos Salmos. 1 Crônicas 16 contém porções
de Salmos 96 e 105 e a doxologia no final do 106, os
atribuindo a Davi. Segundo comentários no Novo
Testamento, podemos lhe atribuir mais dois (Atos
4:25 – Salmo 2; Hebreus 4:7 – Salmo 95). Se
acrescentarmos Salmo 10 à lista (veja comentário
acima), teríamos 79 Salmos escritos total ou
parcialmente por Davi. Ainda é provável que ele tenha
contribuído com mais alguns, sem se identificar.
Datas dos salmos: Alguns se referem a seu contexto
histórico (51,52,54, etc.). Em geral, abrangem 900
anos, de Moisés (90) até o cativeiro na Babilônia (veja
137:1), e continuando até a volta do cativeiro (veja
147:2).
Ritmo, uma das características de muita poesia,
geralmente se perde no processo de tradução de um
idioma para outro. Por isso, conseguimos cantar os
salmos somente com alguma adaptação métrica.
Mas há uma outra característica de poesia muito
evidente em livros como Salmos e Provérbios.
Paralelismo é uma colocação de idéias, normalmente
duas, numa estrutura que enfatiza a semelhança ou o
contraste entre elas.
Diversos estudiosos identificam vários tipos de
paralelismo nesses livros. Entre os exemplos mais
comuns são:
1. Paralelismo sinonímico: Repete idéias idênticas ou
semelhantes usando palavras diferentes.
Salmo 15:1 — Quem, Senhor, habitará no teu
tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?
Salmo 19:2 — Um dia discursa a outro dia, e uma noite
revela conhecimento a outra noite.
2. Paralelismo antitético: Apresenta um contraste
entre idéias ou imagens.
Salmo 1:6 — Pois o Senhor conhece o caminho dos
justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Provérbios 14:28 — Na multidão do povo, está a glória
do rei, mas, na falta de povo, a ruína do príncipe.
Provérbios 14:34 — A justiça exalta as nações, mas o
pecado é o opróbrio dos povos.
3. Paralelismo sintético ou construtivo: A segunda
parte completa ou acrescenta à primeira parte. Às

vezes, repete uma parte da primeira
frase
e
continua
com
maior
desenvolvimento da mesma idéia.
Salmo 29:1 — Tributai ao Senhor, filhos
de Deus, tributai ao Senhor glória e
A minha alma descansa somente em
força.

Deus; dele vem a minha salvação.

Salmo 145:18 — Perto está o Senhor de
Somente ele é a rocha que me
todos os que o invocam, de todos os que
salva; ele é a minha torre segura!
o invocam em verdade.
4. Paralelismo emblemático ou simbólico:
Uma linha serve como ilustração paralela
ao ensinamento real da outra. Os
tradutores, freqüentemente, simplificam
a expressão usando palavras de
comparação: “como....assim”.

Jamais serei abalado! (Salmo
62:1,2). Que o Senhor a abençoe
com o que há de mais rico no céu
pra
você
reservado.
Feliz
aniversário da Rede de Mulheres.

Provérbios 11:22 — Como jóia de ouro em
focinho de porco, assim é a mulher
formosa que não tem discrição.
Provérbios 25:25 — Como água fria para
o sedento, tais são as boas-novas vindas
de um país remoto.

2ª feira: Provérbios 28/29/30/31
3ª feira: 1 Timóteo 01/02/03
4ª feira: 1 Timóteo 04/05/06
5ª feira: Eclesiastes 01/02/03
6ª feira: Eclesiastes 04/05/06
Sábado: Eclesiastes 07/08/09
Domingo: Eclesiastes 10/11/12
Em seqüência, faremos a leitura de
Cantares, 2 Timóteo e iniciaremos a
leitura do livro de Isaias.

A
Rede
de
Casais
da
Comunidade Amai-vos de Cabo
Frio, por mais um anos de
aliança abençoada em Deus,
parabeniza o casal: José
Ricardo e Priscila (Dia 17).
“Para sempre te louvarei pelo
que fizeste; na presença dos
teus fiéis proclamarei o teu
nome, porque tu és bom”

,

Estudo para a família (para os jovens solteiros)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

Porque vale a pena esperar?
“15 Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu
os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma! 16
Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois,
como está escrito: ‘Os dois serão uma só carne’.” (1 Coríntios 6.15,16)

Diz uma linda lenda árabe que dois amigos
viajavam pelo deserto e, em um determinado
ponto da viagem, discutiram. O outro,
ofendido, sem nada a dizer, escreveu na
areia:
HOJE, MEU MELHOR
BATEU NO ROSTO.

Este é um depoimento verídico:

“Eu sabia que era ingênua no que diz respeito a sexo. Até então, eu sabia
o que havia lido em livros ou em conversas com amigos. Gostei de alguns
rapazes, mas nenhum deles percebeu que eu existia. Aos dezesseis anos
aprendi, sob muita pressão, o que significa permanecer firme nas próprias
convicções. Namorei um garoto e até hoje não esqueci do primeiro beijo que
trocamos. Depois de nos beijar, ele quis levantar minha roupa. Então, eu o
afastei com severidade e disse: ‘Não!’. Em seguida, expliquei quais eram
minhas idéias sobre sexo prematuro. Ele ficou muito contrariado, eu até
diria que com raiva, e me levou para casa em silêncio. Tristemente, percebi
que meu primeiro namoro havia chegado ao fim. Confesso que me senti
rejeitada, mas, ao mesmo tempo, sabia que tinha tomado a decisão correta,
pois minha dignidade e meu auto-respeito continuavam inalterados”.
Não foi fácil, mas essa jovem conseguiu ter uma
atitude correta. Ele soube preservar seu valor e
respeito próprios.

AMIGO

ME

No entanto seguiram viagem e chegaram
a um oásis, onde resolveram banhar-se. O
que havia sido esbofeteado começou a
afogar-se, porém sendo salvo pelo amigo. Ao
recuperar-se, pegou uma faca e escreveu
numa pedra:
HOJE, MEU MELHOR AMIGO SALVOUME A VIDA.
Intrigado, o amigo perguntou:
― Por que depois que te bati, você
escreveu na areia e agora escreveu na
pedra?

Toda pessoa é muito especial para Deus. Ele nos
criou à sua imagem e semelhança. Por sermos criados
à sua imagem, somo preciosos aos seus olhos, tão
valiosos que não hesitou em entregar seu Filho Único
para morrer em nosso lugar e nos garantir a salvação.
O mais admirável é que recebemos esse presente sem nenhum mérito
pessoal. Foi Deus, em sua sabedoria e amor, que resolveu nos escolher.
Quando reconhecemos que ele nos ama e nos aceita como somos — apesar de
sermos imperfeitos, compreendemos tudo o que somos e temos por causa da
sua graça para conosco, isso desperta dignidade, segurança e confiança e
nosso coração.
Jaime Kemp

ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Sorrindo, o outro amigo respondeu:
― Quando um grande amigo nos ofende,
deveremos escrever na areia onde o vento do
esquecimento e do perdão se encarregam de
tudo apagar; porém, quando o amigo nos faz
algo grandioso, deveremos gravar na pedra
da memória do coração, onde vento nenhum
do mundo poderá apagar.

China expulsa mais de
missionários em apenas
meses

100
três

Que a China
está se preparando
para
receber
os
Jogos Olímpicos de
2008, em Pequim, o
mundo todo já sabe
através das notícias
sobre o andamento
das obras. O que o
mundo não sabe é
que
o
"gigante
asiático"
expulsou
silenciosamente do
país, nos últimos três meses, mais de 100
missionários estrangeiros que plantavam um
trabalho de evangelização para as Olimpíadas.
A ação da polícia chinesa, autorizada pelo
governo, visa reprimir qualquer ação religiosa em
massa pouco antes e durante os Jogos de 2008.
Esta é a mais ostensiva ação do gênero desde
1954. Os missionários deportados são oriundos
dos Estados Unidos, Canadá, Coréia do Sul,
Cingapura, Austrália e Israel.
As expulsões têm ocorrido principalmente
em Pequim, Xinjiang, Tibet e Shandong. Só em
Xinjiang, mais de 60 trabalhadores cristãos —
entre professores de inglês, homens de negócios
e funcionários de organizações humanitárias —
foram expulsos. Alguns deles já viviam na região
há pelo menos 15 anos.
Na China, a religião é controlada pelo
governo e as poucas igrejas evangélicas,
geralmente, têm seus cultos monitorados pelo
governo. Qualquer manifestação religiosa
autônoma é punida com a deportação ao país de
origem ou a prisão. Entretanto, a "Igreja
perseguida" cresce em número e em qualidade,
atingindo a marca de 1 milhão de pessoas,
inclusive enviando missionários ao exterior,
segundo informações de missionários que atuam
entre os chineses.

"Se alguém quiser fazer a vontade de Deus..."
(João 7:17)
A vida nos ensina que aprendemos fazendo.
Os médicos dedicam-se a muito estudo,
entretanto, o sucesso vem somente depois da
prática. O músico gasta anos no estudo da teoria,
mas a aprendizagem depende da execução. É
assim com tudo na vida. Os crentes mais
consagrados não são aqueles que gostam de
discutir doutrinas bíblicas, mas os que fazem a
vontade de Deus.
Assim como um artista inicia a sua profissão
aprendendo as técnicas rudimentares e pondo-as
em prática, da mesma maneira o crente começa
cumprindo os mandamentos mais simples que se
encontram na Bíblia. À medida que vai
descobrindo o que Deus deseja, ele vai fazendo
tudo isto segundo a sua capacidade. Deus revelará
a Sua vontade progressivamente a todo aquele
que quiser de fato, fazê-la.
Enquanto o homem disser que não poderá
aceitar Jesus como Salvador, por não entender
tudo na Bíblia, ele permanecerá nas trevas. É
preciso que se disponha a fazer aquilo que Deus
espera de um recém-nascido.
É tão bom crescer na vida cristã! Problemas
que
causam
ansiedade
ao
novo
crente
transformam-se em bênçãos para os que, através
dos anos, têm exercido a sua fé. Dificuldades que
parecem barreiras àquele que está iniciando a sua
jornada com Cristo, tornam-se oportunidades
para o crente maduro. Deus não espera que os
seus filhos cumpram toda a sua vontade de uma só
vez, contudo, deseja que façam aquilo que já
sabem e podem fazer.
Conta-se que certa noite, uma criança, ao
sair dos fundos de sua casa para ir à casa da avó,
no mesmo terreno, assegurou à mãe que não tinha
medo porque levava a sua lanterna. Essa pequena
luz clareava apenas alguns passos na sua frente,
mas era suficiente para a criança andar segura na
luz que tinha diante dela. Que sigamos o seu
exemplo no cumprimento da vontade de nosso Pai
celeste!

2ª feira: Cantares 01/02/03
3ª feira: Cantares 04/05/06
4ª feira: Cantares 08/09
5ª feira: 2 Timóteo 01/02
6ª feira: 2 Timóteo 03/04
Sábado: Isaias 01/02/03
Domingo: Isaias 04/05/06
Nos aplicaremos somente a
leitura do livro de Isaias na
semana que vem.

Não desista de orar
pelos seus filhos!
Reuniões
todas
as
terças-feiras, às 19h
antecedendo
o
Culto
semanal
de
Oração
Profética.

A Rede de Casais da
Comunidade Amai-vos de
Cabo Frio, por mais um ano
de aliança abençoada em
Deus, parabeniza o casal:
Gustavo e Iara (Dia 30).

“Sei que tudo o que
Deus faz permanecerá
para sempre”

Quem de vocês viu este templo em seu
primeiro esplendor? Comparado a ele, não
é como nada o que vocês vêem agora?
“Coragem,
Zorobabel”,
declara
o
SENHOR. “Coragem, sumo sacerdote
Josué, filho de Jeozadaque. Coragem! Ao
trabalho, ó povo da terra!”, declara o
SENHOR. “Porque eu estou com vocês”,
declara o SENHOR dos Exércitos. (Ageu
2:3,4) – parabéns! Classe Discípulos de
Jesus.

O Senhor é a força do seu povo, a
fortaleza que salva o seu ungido. Salva o
teu povo e abençoa a tua herança! Cuida
deles como o seu pastor e conduze-os
para sempre. (Salmo 28:8,9), felicidades!
Abraços apertados de suas amigas da
Rede de Mulheres.

Nele fomos também escolhidos, tendo
sido predestinados conforme o plano
daquele que faz todas as coisas segundo o
propósito da sua vontade, a fim de que
nós, os que primeiro esperamos em Cristo,
sejamos para o louvor da sua glória
(Ef.1:11,12). Parabéns a você, que alegra a
todas nós. Parabéns pelos presentes que
já ganhou do Senhor esse ano,
principalmente por sua filha. Te amamos!
Rede de Mulheres.

Levante-se, refulja! Porque chegou a sua
luz,e a glória do Senhor raia sobre você..
(Isaias 60:1) – Parabéns, da Rede de
Mulheres.

Então se abrirão os olhos dos cegos e se
destaparão os ouvidos dos surdos. Então
os coxos saltarão como o cervo, e a língua
do mudo cantará de alegria. Águas
irromperão no ermo e riachos no deserto.
(Is.35:5,6). Que sua vida seja repleta de
milagres. Parabéns nossos, da Juventude
Judá.

,

Estudo para a família (para Toda família)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

A família que ora unida permanece unida
Vocês cobiçam coisas, e não as têm; matam e invejam, mas não conseguem
obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque
não pedem (Tiago 4:2)
Praticamente quase todo final de semana eu viajo para as diversas
cidades do Brasil para ministrar meus seminários, que têm como enfoque a
família. Nessas ocasiões, tenho conversado com um número cada vez maior
de pais desesperados. Eles sofrem e choram por suas filhas e filhos — pelas
adolescentes grávidas, pelos rapazes que saíram de casa e nunca mais deram
sinal de vida, por aqueles que estão perdidos vagando pelo mundo das drogas,
sem terem forças para achar uma saída, por outros que aderiram à
atividades ocultistas e muitas outras coisas de arrepiar os cabelos.
Mas eu tenho consolado esses pais pedindo que eles tenham coragem,
porque Deus tem uma solução para o desespero que a alma deles está
enfrentando.
Realizamos uma pesquisa no Ministério Lar Cristão, cujo resultado foi
surpreendente. Apenas 8% das famílias oram uma vez por semana e 92%
simplesmente não oram juntos.
Eis um fator, entre outros, porque tantas famílias não conseguem
solucionar seus problemas. Quando os familiares se conectam com o Criador
do Universo e intercedem uns pelos outros, os filhos percebem a prioridade
da oração e se sentem motivados a orar. Quando as famílias conseguem ver
Deus atuando a seu favor, respondendo suas orações — seja positiva ou
negativamente —, sua fé é fortalecida. Os filhos aprendem a confiar no
Senhor quando ouvem seus pais testemunhando sobre a fidelidade dele.
Aqueles que são pais sabem que não é fácil criar nos dias de hoje.
Precisamos de muita sabedoria divina, orientação, paciência e ‘jogo de
cintura’. Será que não chegou a hora de vocês dedicarem algum tempo,
diariamente, para lerem a Palavra, meditarem sobre ela e orarem todos
juntos?
Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

O homem por detrás do balcão olhava a rua de forma distraída.
Uma garotinha se aproximou da loja e amassou o narizinho contra o
vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu, brilhavam quando viu um
determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de
turquesa azul.
— É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? - diz ela.
O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe
perguntou:
— Quanto de dinheiro você tem?
Sem exitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho
e foi desfazendo os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz, disse:
— Isso dá?
Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa.
— Sabe, quero dar este presente para minha irmã mais velha.
Desde que morreu nossa mãe ela cuida da gente e não tem tempo para
ela. É aniversário dela e tenho certeza que ficara feliz com o colar que
é da cor de seus olhos.
O homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um
estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço
caprichado com uma fita verde.
— Tome! disse para a garota. Leve com cuidado.
Ela saiu feliz saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabara o dia
quando uma linda jovem de cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis
adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho
desfeito e indagou:
— Este colar foi comprado aqui?
— Sim senhora.
— E quanto custou?
— Ah! falou o dono da loja. O preço de qualquer produto da minha
loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente.
A moça continuou:
— Mas minha irmã tinha somente algumas moedas! O colar é
verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo!
O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo
carinho, colocou a fita e o devolveu a jovem.
— Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar.
ELA DEU TUDO O QUE TINHA.
O silêncio encheu a pequena loja e duas lágrimas rolaram pela
face emocionada da jovem enquanto suas mãos tomavam o pequeno
embrulho.
"A verdadeira doação é dar-se por inteiro, sem restrições.
Gratidão de quem ama não coloca limites para os gestos de ternura.
Seja sempre grato, mas não espere pelo reconhecimento de ninguém.
Gratidão com amor não apenas aquece quem recebe, como reconforta
quem oferece."

Um novo “inimigo” surge no contexto missionário da Rússia: a
acelerada multiplicação na internet de sites, blogs e fóruns que
explicam aos visitantes como se suicidar. Em vários endereços
pode-se ler pedidos de pessoas — em sua esmagadora maioria,
entre 17 e 35 anos – pedindo informações sobre como se matar.
São perguntas do tipo: “Alguém me aconselha um modo rápido para
me matar usando qualquer droga?” ou “Qual a melhor maneira:
saltar de um prédio ou tomar vários remédios controlados?”.
Tal comportamento depressivo retrata a realidade espiritual de um “mundo moderno” na Rússia.
Especialistas em medicina comportamental e em psicologia, além de antropólogos e oficiais do governo
russo pesquisaram sobre o tema e alertam para o crescimento das comunidades cibernéticas que
incentivam essa prática e do número de suicídios de jovens na sociedade. Os pesquisadores,
infiltrados nesses sites como leigos, detectaram que os “suicidas” querem ceifar suas vidas por
motivos considerados por eles banais, como o desemprego, frustrações familiares e amorosas,
incompreensão e rebeldia explícita. Para os especialistas, as razões apresentadas demonstram a
fragilidade da estrutura familiar na Rússia, fruto das repressões que muitos pais sofreram durante o
período comunista e da Guerra Fria contra os países capitalistas comandados pelos Estados Unidos.
“Antes, eles canalizavam essas mágoas para o vício do álcool, algo bem mais fácil de se lidar; agora, a
situação ficou mais complicada de controlar pois os irresponsáveis que manipulam estes sites
contribuem para a disseminação da idéia de suicídio entre os jovens”, diz um dos pesquisadores.
Foram pesquisados 124 sites e blogs na internet. No espaço dessas comunidades, além de
perguntas sobre como se suicidar, alguns procuram um parceiro para o gesto: “Não acredito que usar
drogas ou remédios seja o melhor modo para se matar; melhor é saltar de um prédio”, escreve um
blogueiro. “Estou procurando uma pessoa que faça isso comigo. Tenho medo de tentar sozinho, mas
junto com alguém seria mais fácil”, diz outro internauta, que realçou no texto sua urgência em tirar a
própria vida.
Na Rússia o percentual de suicídios caiu consideravelmente nos anos 1990, mas continua alto.
Segundo os números oficiais, o país apresenta a terceira taxa mais alta de suicídios no mundo, com
34,3 mortos para cada 100 mil habitantes. Entre os jovens, as estatísticas vêm crescendo
sistematicamente desde 1995. Segundo os especialistas, estas estatísticas se explicam pela pequena
presença de centros de apoio psicológico gratuitos. Um consulta com um psicólogo na Rússia custa
cerca de 30 euros a hora – aproximadamente R$ 80. Os telefones de ajuda, que normalmente fazem o
serviço de aconselhamento aos depressivos e suicidas, também são poucos no país.
Oremos...
O crescimento dos números de suicídios entre os jovens na Rússia, além da colocação do país
como o 3º que registra mais casos como este no mundo, revela um grande desafio para os missionários
no país. Levantemos um clamor ao Senhor para que cristãos comprometidos com a Sua Palavra possam
cuidar, com atenção e amor redobrados, dessas pessoas traumatizadas e que estão desejosas de
ceifar a própria vida. Peça também que Deus dê estratégias criativas aos missionários, para que eles
consigam brechas para penetrar na vida dessas pessoas e possam apresentar-lhes Jesus, o dono da
vida, como o único e suficiente Salvador e que pode ajudá-los na solução de seus problemas
existencial. Interceda para que, em breve, através do trabalho dos missionários e do governo russo,
as estatísticas de suicídios na Rússia retrocedam, para a glória de Deus.

2ª feira: Isaias 07/08/09
3ª feira: Isaias 10/11/12
4ª feira: Isaias 13/14/15
5ª feira: Isaias 16/17/18
6ª feira: Isaias 19/20/21
Sábado: Isaias 22/23/24
Domingo: Isaias 25/26/27
Na próxima semana,
ainda e o livro de Tito.

Sei onde você vive — onde está o trono de
Satanás. Contudo, você permanece fiel ao
meu nome e não renunciou à sua fé em mim.
No entanto, tenho contra você algumas
coisas: você tem aí pessoas que se apegam
aos ensinos de Balaão.

Conheço as suas aflições e a sua pobreza;
mas você é rico! Seja fiel até a morte, e eu
lhe darei a coroa da vida.

Isaías

Não desista de orar pelos
seus filhos!
Reuniões todas as terçasfeiras, às 19h antecedendo
o Culto semanal de Oração
Profética.

Quando você vem até Jesus, deve
deixar de viver para si mesmo: “Fui
crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu
quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida
que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no
filho de Deus, que me amou e se entregou
por mim” (Gl.2:20). Este é o padrão de vida
que Deus tem para nós, mas se a tua vida
não procede exatamente dessa forma,
Jesus, no livro de Apocalipse, mandou que
se escrevesse sete cartas, pois Ele via, com
Seu poder, com toda Sua Onisciência, que
haveria sete tipos de pessoas, ou de igrejas
existindo na Terra. Sem sombra de dúvida,
você se enquadra a um desses grupos. Jesus
enviou sete cartas, e com certeza, uma
delas é pra você.

Conheço as suas obras, o seu trabalho
árduo e a sua perseverança. Contra você,
porém, tenho isto: você abandonou o seu
primeiro amor. Lembre-se de onde caiu!

Conheço (...), o seu amor, a sua fé, o seu
serviço e a sua perseverança, e sei que você
está fazendo mais agora do que no princípio.
No entanto, contra você tenho isto: você
tolera Jezabel, aquela mulher que se diz
profetisa. Com os seus ensinos, ela induz os
meus servos à imoralidade sexual e a
comerem alimentos sacrificados aos ídolos.

Estas são as palavras daquele que tem os
sete espíritos de Deus e as sete estrelas...
você tem fama de estar vivo, mas está morto.

Estas são as palavras daquele que é santo e
verdadeiro, que tem a chave de Davi... Eu te
amo. Venho em breve! Retenha o que você
tem, para que ninguém tome a sua coroa.

...sei que você não é frio nem quente. Melhor
seria que você fosse frio ou quente. Assim,
porque você é morno, não é frio nem quente,
estou a ponto de vomitá-lo da minha boca.
Em todas as cartas, Jesus diz: Conheço
as tuas obras. E hoje, agora, Jesus está
dizendo pra você: Conheço você, o seu nome,
suas obras, seu interior, sua vida, e te
pergunto: até quando você vai ficar como
está? Pois Deus nos chamou para vivermos
como a igreja de Filadélfia. Essa é a igreja
que Ele que você se enquadre, pois Ele te ama
e quer um dia estar contigo, e te dar uma
coroa de glória.
Em todas as cartas, Jesus diz: Aquele
que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às
igrejas. Só ouve quem está vivo. Se você não
está, saia para fora.
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Estudo para a família (para os homens)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

Aos maridos
Quando me perguntaram qual é, em minha opinião, o grande problema
dos nossos lares, costumo responder o seguinte: “Há uma completa falta de
conhecimento ou compreensão do papel que o marido e a esposa,
respectivamente devem desempenhar em seu lar”.
O casamento é um intervenção divina. Deus o criou e, também,
determinou princípios e definiu papeis para que o que os cônjuges pudessem
desfrutar de um relacionamento estável, bem-sucedido e mutuamente
recompensador.
Sabendo assim, como deve agir o marido que leva Deus a sério? Em
Efésios 5:22-29, o apostolo Paulo, falando sobre o papel do marido no
casamento, destaca duas carateristicas:
* A liderança (v.23): “pois o marido é o cabeça da mulher, como também
Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador.”;
* O Amor (v.25): “Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como
Cristo amou a igreja e entregou-se por ela”;

Existem momentos na vida em que alguém toca o seu coração
sem perceber a profundidade daquela influência.
Dois irmãozinhos maltrapilhos, provenientes da favela — um
deles de cinco anos e o outro de dez — iam pedindo um pouco de
comida pelas casas da rua que beira o morro. Estavam famintos:
vai trabalhar e não amole, ouvia-se detrás da porta; aqui não há
nada moleque!, dizia outro... As múltiplas tentativas frustradas
entristeciam as crianças... Por fim, uma senhora muito atenta
disse-lhes: Vou ver se tenho alguma coisa para vocês...
coitadinhos! E voltou com uma latinha de leite.
Que festa! Ambos se sentaram na calçada. O menorzinho
disse para o de dez anos: você é mais velho, tome primeiro... e
olhava para ele com seus dentes brancos, a boca semi-aberta,
mexendo a ponta da língua.
Eu, como um tolo, contemplava a cena... Se vocês vissem o mais
velho olhando de lado para o pequenino! Leva a lata à boca e,
fazendo gesto de beber, aperta fortemente os lábios para que
por eles não penetre uma só gota de leite. Depois, estendendo a
lata, diz ao irmão:Agora é sua vez. Só um pouco.
E o irmãozinho, dando um grande gole exclama: como está
gostoso!
— Agora eu, diz o mais velho. E levando a latinha, já meio
vazia, à boca, não bebe nada.
Depois disso uma seqüência de Agora você, Agora eu, Agora

Praticar uma liderança amorosa não é uma tarefa fácil. Ao mesmo tempo
que o marido se vê pressionado por inúmeras responsabilidades, que superam
os privilégios, a sociedade não cansa de coagi-lo para adotar seus padrões.

você, Agora eu...

Todo homem que deseja desempenhar bem o seu papel precisa, em
primeiro lugar, conhecer pessoalmente o “Arquiteto do lar”, o próprio Deus.
Depois, ele deve procurar seguir os ensinamentos do “Manual de instruções”
que o Senhor preparou — a Bíblia —, pedir constantemente força e graça
para amar a esposa (como Cristo amou a Igreja) e lidera-la com sabedoria e
discernimento. O Senhor sabe muito bem que somos humanos, falhos e que
algumas vezes nos desviaremos dos seus propósitos. E é justamente por isso
que precisamos tanto dele. Deus está sempre pronto a recolocar-nos no
caminho certo, porém é necessário querer agir corretamente e buscar nele,
a única Fonte que nos pode fortalecer.

Esse agora você, agora eu, encheram-me os olhos de
lágrimas...

Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

E, depois de três, quatro, cinco ou seis goles, o menorzinho, de
cabelo encaracolado, barrigudinho, com a camisa de fora, esgota
o leite todo... ele SOZINHO.

E então, aconteceu algo que me pareceu extraordinário.
O mais velho começou a cantar, a sambar, a jogar futebol com
a lata de leite. Estava radiante, o estômago vazio, mas o coração
trasbordante de alegria.
Pulava com a naturalidade de quem não fez nada de
extraordinário, ou melhor, com a naturalidade de quem está
habituado a fazer coisas extraordinárias sem dar-lhes maior
importância.
Daquele moleque nós podemos aprender a grande lição, “quem
dá é mais feliz do que quem recebe”. É assim que nós temos de
amar. Sacrificando-nos com tal naturalidade, com tal elegância,
com tal discrição, que os outros nem sequer possam agradecernos o serviço que nós lhe prestamos.

Evangélicos
serão
maioria
na
Guatemala até o fim deste século,
afirmam estudiosos
Segundo a previsão de especialistas em
antropologia e estudos em religião, a Guatemala
pode se tornar o primeiro país da América Latina
em que o número de protestantes e evangélicos vai
superar o de católicos neste século. A notícia foi
divulgada pela imprensa internacional nos últimos
dias. Embora as estimativas variem, calcula-se que
hoje mais de 30% da população do país, de cerca
de 13 milhões de pessoas, pertençam a alguma das
numerosas
denominações
protestantes
e
evangélicas, que o torna o país das Américas com
maior proporção de evangélicos e protestantes. Em
segundo lugar está o Chile com 25%. No Brasil, o
grupo representa 15,4% da população.
O crescimento das igrejas evangélicas e
protestantes – que na Guatemala são chamadas
apenas de "cristãs" – começou em 1976, ano em
que um forte terremoto devastou o país, e
expandiu-se na década de 1980, período onde a
guerra civil que assolava o país há cerca de 20 anos
tomou proporções alarmantes. Tanto que várias
igrejas com sedes nos Estados Unidos enviaram
missões de ajuda. Como resultado, muitos
guatemaltecos deixaram a Igreja Católica para se
tornaram evangélicos e protestantes.
Uma igreja missionária - Segundo as
informações vindas do país, as igrejas evangélicas
e protestantes guatemaltecas são as maiores
enviadoras de missionários ou pastores da América
Central para diversos países, como Portugal,
Espanha e Estados Unidos, aproveitando o grande
fluxo de imigrantes para estes países. O
despertamento para a obra missionária é
considerado como fruto do trabalho dos primeiros
missionários americanos no país, desde o século
passado, e do apoio prestado durante o período da
guerra civil no país.
Comunicação - Assim como no Brasil, na
Guatemala os evangélicos também usam bastante
os meios de comunicação para evangelizar. O
formato de suas estações de rádio é ágil e tem
desenvoltura. Há, inclusive, emissoras destinadas
exclusivamente a jovens, com programações mais
.

mais dinâmicas e músicas modernas. Uma igreja
local possui, sozinha, uma emissora de televisão
e 25 estações de rádio em toda a Guatemala.
A Igreja Católica, por sua vez, reconhece
que ficou atrasada no uso da mídia. Enquanto os
evangélicos têm programas quase diários com
seus pastores carismáticos, os católicos não
têm sequer um canal de televisão de alcance
nacional. Para muitos, a Igreja Católica "ficou
adormecida".
Oremos... Para que o crescimento dos
evangélicos e protestantes na Guatemala seja
algo concreto e genuinamente conduzido pelo
Senhor. Que os crentes guatemaltecos cresçam
em
sua
fé
em
Cristo,
dêem
um
excelente testemunho para a sociedade e que
muitos venham para Jesus através deles. Ore
também pelo movimento missionário naquele
país, para que o Senhor de Missões os use
poderosamente para levar o Evangelho aos
hispanos que moram nos Estados Unidos e
Europa e aos confins da terra.

Dia 10 - Gustavo Silva

O Codex Sinaiticus contém
algumas
passagens
do
Antigo
Testamento e todas as do Novo
Testamento. Ele foi escrito perto de
um mosteiro no monte Sinai, no Egito.
O documento ficou no local até a
metade do século 19, quando um
estudioso alemão, Constantin von
Tischendorf,
levou
partes
do
manuscrito para a Alemanha e para a
Rússia. Atualmente o códice está
dividido em quatro partes. A maior
delas – 347 de suas 400 páginas –
está na Biblioteca Britânica. As outras
estão na biblioteca da Universidade
de Leipzig (Alemanha), na biblioteca
nacional
da
Rússia,
em
São
Petersburgo, e no próprio monastério.

Bíblia mais antiga do mundo será
colocada na internet
O Codex Sinaiticus, a mais antiga Bíblia
existente no mundo, deve ser colocada na
internet por uma equipe de especialistas da
Europa, do Egito e da Rússia. Os cientistas
estão em fase final de digitalização do
documento. O projeto é muito significativo para
estudiosos e cientistas por causa da raridade e
da importância do manuscrito. A Bíblia, cuja
maior parte está na Biblioteca Britânica, em
Londres, data do século IV.
Acredita-se que o códice, escrito em
grego arcaico, seja uma das 50 cópias das
Escrituras encomendadas pelo imperador
romano Constantino depois que ele se converteu
ao cristianismo. O documento original é tão
precioso que foi visto por apenas quatro
estudiosos nos últimos 20 anos.

Proclamarei o decreto do Senhor: Ele
me disse: “Tu és meu filho; eu hoje te
gerei. Pede-me, e te darei as nações
como herança e os confins da terra
como tua propriedade. (Sl.2:7,8). Que
Deus continue fazendo de vocês dois
esse canal de bênçãos. Que Ele
prospere cada vez mais a vida da sua
família, os abençoando em todos os
sentidos
imagináveis.
Que
vocês
continuem a alegrar nossas vidas e a de
todos os que te amam como nós Por
vários e vários aniversários ainda. Te
amamos. Elma e Neto.
O Senhor escolheu Sião, com o desejo
de fazê-la sua habitação: Este será o
meu lugar de descanso para sempre;
aqui firmarei o meu trono, pois esse é
o meu desejo.” (Sl.132:13,14). Que sua
vida, sua casa, sua família, sejam
sempre a habitação escolhida do
Senhor, e que sua vida venha ser usada
por Deus para abençoar muitas outras.
Parabéns, Classe Discípulos de Jesus.

2ª feira: Isaias 28/29/30
3ª feira: Isaias 31/32/33
4ª feira: Isaias 34/35/36
5ª feira: Tito 01/02/03
6ª feira: Isaias 37/38/39
Sábado: Isaias 40/41/42
Domingo: Isaias 43/44/45

A conclusão da seqüência
no livro de Isaías será
feita no boletim da
próxima semana.

Não desista de orar
pelos seus filhos!

Reuniões todas as
terças-feiras, às
19h antecedendo o
Culto semanal de
Oração Profética.
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Estudo para a família (para toda a família)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

O que você vai pedir a Deus hoje?
“6 Salomão ofereceu ao SENHOR mil holocaustos sobre o altar de bronze,
na Tenda do Encontro. 7 Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse:
‘Peça-me o que quiser, e eu lhe darei’. 8 Salomão respondeu: ‘Tu foste muito
bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. 9 Agora, SENHOR
Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre
um povo tão numeroso quanto o pó da terra. 10 Dá-me sabedoria e conhecimento,
para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande
povo?’ 11 Deus disse a Salomão: ‘Já que este é o desejo de seu coração e você não
pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida
longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz
rei, 12 você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra,
como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá’.”
Você pode imaginar qual seria sua reação se Deus lhe fizesse essa pergunta
hoje? O que você pediria?
•
•
•
•
•

[
[
[
[
[

] Riquezas?
] Bens?
] Honras?
] A morte dos seus inimigos?
] Vida longa?

A resposta de Salomão a Deus foi essa: “...me fizeste rei sobre um povo tão
numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu
possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo” (vv.9,10).
O pedido de Salomão agradou o Senhor, que, alem de lhe conceder o que
desejava, ainda acrescentou mas bênçãos à sua vida: “você receberá o que pediu,

mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você
teve e nenhum depois de você terá” (v.12).
O nosso Deus ainda faz essa mesma pergunta aos seus filhos hoje: “O que
quer que eu lhe dê?”. Em Mateus 7.7-11, somos incentivados a orar pedindo a Deus
o que necessitamos ao Senhor, nosso Pai; e, em Tiago 4.1-3, descobrimos a razão
pela qual, algumas vezes, não somos atendidos. Esses dois trechos bíblicos,
portanto, nos oferecem uma orientação adequada sobre como devemos pedir a
Deus.
Diante dessa pergunta que o Senhor lhe faz à luz dos trechos mencionados,
o que você vai pedir a Deus hoje?
Judith Kemp

ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Um jovem chegou diante de seu professor e disse...
— Venho aqui, professor, porque me sinto tão pouca coisa, que não
tenho forças para fazer nada. Dizem-me que não sirvo para nada, que
não faço nada bem, que sou lerdo e muito bobo. Como posso
melhorar? O que posso fazer para que me valorizem mais?
O professor, sem olhá-lo, disse:
— Sinto muito meu jovem, mas não posso te ajudar, devo primeiro
resolver o meu próprio problema. Talvez depois.
E fazendo uma pausa, falou:
— Se você me ajudasse, eu poderia resolver este problema com mais
rapidez e depois talvez possa te ajudar.
— Cla... claro, professor, gaguejou o jovem, que se sentiu outra vez
desvalorizado e hesitou em ajudar seu professor. O professor tirou
um anel que usava no dedo pequeno e deu ao garoto e disse:
— Monte no cavalo e vá até o mercado. Devo vender esse anel porque
tenho que pagar uma dívida. É preciso que obtenhas pelo anel o
máximo possível, mas não aceite menos que uma moeda de ouro. Vá e
volte com a moeda o mais rápido possível.
O jovem pegou o anel e partiu. Mal chegou ao mercado, começou a
oferecer o anel aos mercadores. Eles olhavam com algum interesse,
até quando o jovem dizia o quanto pretendia pelo anel. Quando o
jovem mencionava uma moeda de ouro, alguns riam, outros saíam sem
ao menos olhar para ele, mas só um velhinho foi amável a ponto de
explicar que uma moeda de ouro era muito valiosa para comprar um
anel. Tentando ajudar o jovem, chegaram a oferecer uma moeda de
prata e uma xícara de cobre, mas o jovem seguia as instruções de não
aceitar menos que uma moeda de ouro e recusava as ofertas.
Depois de oferecer a jóia a todos que passaram pelo mercado,
abatido pelo fracasso montou no cavalo e voltou. O jovem desejou ter
uma moeda de ouro para que ele mesmo pudesse comprar o anel,
assim livrando a preocupação e seu professor e assim podendo
receber ajuda e conselhos. Entrou na casa e disse:
— Professor, sinto muito, mas é impossível conseguir o que me pediu.
Talvez pudesse conseguir 2 ou 3 moedas de prata, mas não acho que
se possa enganar ninguém sobre o valor do anel.
— Importante o que disse, meu jovem, contestou sorridente o
mestre. - Devemos saber primeiro o valor do anel. Volte a montar no
cavalo e vá até o joalheiro. Quem melhor para saber o valor exato do
anel? Diga que quer vendê-lo e pergunte quanto ele te dá por ele. Mas
não importa o quanto ele te ofereça, não o venda. Volte aqui com meu
anel.
O jovem foi até o joalheiro e lhe deu o anel para examinar. O
joalheiro examinou-o com uma lupa, pesou-o e disse:
— Diga ao seu professor, se ele quiser vender agora, não posso dar
mais que 58 moedas de ouro pelo anel.
O jovem, surpreso, exclamou:
— 58 MOEDAS DE OURO!
Continua na próxima página...

— Sim, replicou o joalheiro, eu sei que com tempo
poderia oferecer cerca de 70 moedas , mas se a venda é
urgente...
O jovem correu emocionado para a casa do professor
para contar o que ocorreu.
— Sente-se, disse o professor, e depois de ouvir tudo
que o jovem lhe contou, disse:
— Você é como esse anel, uma jóia valiosa e única. E que
só pode ser avaliada por um expert. Pensava que
qualquer um podia descobrir o seu verdadeiro valor?
E dizendo isso voltou a colocar o anel no dedo.
— Todos somos como esta jóia. Valiosos e únicos, porém
andamos pelos mercados da vida pretendendo que
pessoas inexperientes nos valorizem.

Localizada na metade setentrional da Península
da Coréia, no leste asiático, a Coréia do Norte é
caracterizada por altas montanhas separadas por
vales estreitos e profundos. Densas florestas
cobrem cerca de dois terços do país.
A população coreana é de aproximadamente 24
milhões de pessoas. Uma parcela de 33% desse
total possui idade inferior a quinze anos,
enquanto 60% dos habitantes vivem em áreas
urbanas. A expectativa de vida é de 50 anos.
Etnicamente, a população norte-coreana é
constituída quase que totalmente por coreanos
(99%). Há um pequeno número de chineses, mas
pouquíssimas minorias étnicas. Tal situação –
similar à realidade sul-coreana – permitiria que o
Evangelho se difundisse rapidamente no país,
ainda que enfrentasse algumas barreiras
culturais.
A história recente da Coréia do Norte tem
sido bastante sofrida. A Coréia foi dividida em
dois países logo após a II Guerra Mundial como
uma conseqüência da Guerra Fria. Antes disso,
porém, o país foi ocupado pelo Japão por 35 anos,
entre 1910 e 1945. Em junho de 1950, tropas
norte-coreanas invadem a Coréia do Sul em uma
tentativa de unificação do regime comunista. O
conflito armado durou três anos e culminou com a
vitória sul-coreana, tendo causado sofrimentos
significativos à região. A zona desmilitarizada
entre os dois países continua sendo uma das
áreas mais fortificadas e impenetráveis do
mundo. A guerra quase irrompeu novamente no
fim da década de 90, mas foi evitada graças a
.

esforços diplomáticos. Não obstante, ainda há
uma grande tensão entre as duas Coréias.
Atualmente, a Coréia do Norte é um estado
comunista controlado ditatorialmente por um
homem — o presidente Kim Jong Il. A nação
permanece fechada para o mundo exterior,
porém as dificuldades econômicas e a fome
crescente
geraram
alguma
abertura,
especialmente para ministérios de cunho social.
A economia norte-coreana é pobre e o
trabalhador ganha em média apenas US$ 900 por
ano. Quase metade da força de trabalho atua na
agricultura ou na pesca. A grande maioria da
população é alfabetizada e tem acesso à
educação. Apesar de alguma modernização, a
fome ainda é um grande problema social.
Observadores estimam que três milhões de
norte-coreanos já morreram de inanição, embora
os dados oficiais sejam muito inferiores,
informando apenas 220 mil mortes.
Quase 70% da população não professa
nenhuma religião. O restante segue crenças
asiáticas como xamanismo, confucionismo ou
budismo. A Coréia do Norte tem sido
profundamente marcada por um "culto à
personalidade" que elevou o falecido ditador King
Il Sung à posição de um deus. O governo utiliza
severos controles para incutir essa ideologia
sobre cada cidadão, que inclui o culto a Kim Il
Sung e a seu filho Kim Jong Il, o atual
presidente. Todas as religiões contrárias a esta
ideologia são proibidas.
A Igreja - Menos de 2% da população é cristã,
apesar de o cristianismo ter uma longa história
na região. Antes da guerra, o país era palco de
um reavivamento. A capital, Pyongyang, abrigava
quase meio milhão de cristãos, constituindo na
época cerca de 13% da população. Após a guerra,
muitos cristãos fugiram em direção ao sul ou
foram assassinados. Atualmente, há três igrejas
na cidade, mas elas são basicamente "igrejas de
fachada", servindo à propaganda política. Quase
todos os cristãos na Coréia do Norte pertencem
a igrejas não registradas e clandestinas.
A Perseguição - A perseguição aos cristãos foi
intensa durante o período de dominação
japonesa, especialmente devido à pressão
exercida pelos dominadores para a adoção do
Xintoísmo como religião nacional. Desde a
instalação do regime comunista, a perseguição
.

Dia 10 - Gustavo Silva

tem assumido várias formas. Em um
primeiro momento, os cristãos que
lutavam por liberdade política foram
reprimidos. Depois, o governo tentou
obter o apoio cristão ao regime, mas
como não obteve êxito em sua
tentativa, acabou por iniciar um
esforço sistemático para exterminar
o cristianismo do país.

“Vocês que temem o Senhor, confiem no
Senhor! Ele é o seu socorro e o seu
escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos
abençoará;
abençoará
os
israelitas,
abençoará os sacerdotes, abençoará os
que temem o Senhor, do menor ao maior.”
Edifícios onde funcionavam igrejas
(Sl.115:11-13). Que você seja abençoado
foram confiscados e líderes cristãos pelo Senhor. Parabéns da classe
receberam voz de prisão. Ao serem Discípulos de Jesus.

derrotados na Guerra da Coréia,
soldados norte-coreanos em retirada
freqüentemente
massacravam
cristãos
com
a
finalidade de
impedirem sua libertação. O governo
norte-coreano exige o registro de
todas as igrejas e de seus membros.
O Futuro - Apesar das pressões
atuais, o futuro da igreja é muito
promissor. O número de cristãos,
estimado hoje em 450 mil, está
crescendo rapidamente e poderá
somar mais de um milhão por volta de
2050. Observadores da Coréia do
Norte também acreditam que muitas
das restrições atuais serão suspensas
ainda no início deste século, talvez
com uma possível mudança de governo.
Se isso ocorrer, espera-se que o
Evangelho seja rapidamente difundido
entre a população norte-coreana,
assim como ocorreu na Coréia do Sul.

2ª feira: Isaias 46/47/48
3ª feira: Isaias 49/50/51
4ª feira: Isaias 52/53/54
5ª feira: Isaias 55/56/57
6ª feira: Isaias 58/59/60
Sábado: Isaias 61/62/63
Domingo: Isaias 64/65/66
Após
esta
seqüência,
onde
concluímos a leitura do livro do
profeta Isaías, passaremos ao
livro de Filemon e Jeremias.

“Como pode o jovem manter pura a sua
conduta? Vivendo de acordo com a tua
palavra. (...) Meditarei nos teus preceitos
e darei atenção às tuas veredas. Tenho
prazer nos teus decretos; não me esqueço
da tua palavra” (Sl.119:9,15,16). Feliz
aniversário da Classe Crescendo em Graça.
“Bendirei o Senhor o tempo todo! Os meus
lábios sempre o louvarão. Minha alma se
gloriará no Senhor; ouçam os oprimidos e
se alegrem. Proclamem a grandeza do
Senhor comigo; juntos exaltemos o seu
nome. Busquei o Senhor, e ele me
respondeu; livrou-me de todos os meus
temores.” (Sl.34:1-4). Parabéns
da
classe Discípulos de Jesus.

A rede de casais louva ao Senhor pela
vida de vocês, por sua aliança, pelo seu
amor, pelos seus belos frutos. Que
Deus fortaleça suas vidas cada vez
mais abençoando e prosperando-as em
todas as áreas. Parabéns.

Não desista de orar
pelos seus filhos!
Reuniões todas as terçasfeiras, às 19h antecedendo
o Culto semanal de Oração
Profética.

,

Estudo para a família (para toda a família)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

Reverenciar somente a Deus
“Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de
mim? Não, não existe nenhuma outra Rocha; não conheço
nenhuma.” (Isaias 44:8)
Os israelitas deram as costas para Jesus Cristo, apesar de
tudo que tinham ouvido e sabiam sobre ele. Em Isaias 1.2, o
profeta afirma: Ouçam, ó céus! Escute, ó terra! Pois o SENHOR

falou: Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram
contra mim.
Aqueles que são pais podem sentir o que Deus deve ter
sentido. Em vez de o adorarem, seus filhos o abandonaram,
blasfemaram conta ele (1.4), com suas palavras e ações
desafiaram e ofenderam a presença gloriosa do Pai (3.8),
rejeitaram-no e a sua lei (5.24).
Os resultados de tais ações podiam ser previstos. Deus
retirou sua benção sobre o povo. Logo estavam ameaçados de
cativeiro pelos assírios. Foram tempos de aflição e dor (1.5);
suas orações não eram respondidas (1.15), e estava
envergonhados e desonrados (1.29).
Em suas terras, passara, a reinar a quietude e o silêncio.
Nada mais de festejos, do barulho de pandeiros e de música
alegre (24.8). Havia somente tristeza, culpa e gemidos. Estavam
prestes a ser jogados para bem longe, num país enorme, para
morrerem ali (22.18). Um dia do tumulto, terror e derrota os
esperava (22.5)!

O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a
manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu
povo nada compreende (Isaias 1.3).
Judith Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
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(Vale relembrar)
Uma mulher morava em uma humilde casa com sua neta muito
doente. Como não tinha dinheiro para levá-la ao médico, decidiu
enfrentar a caminhada de duas horas até a cidade próxima, em busca
de ajuda.
Ao nos ensinar a orar, Jesus frisou que não seria pelo muito
falar, que seríamos atendidos por Deus, nosso Pai. Ao contrário,
enfatizou aos apóstolos que a oração do publicano tinha maior poder,
pela humildade de que se revestia. Alguns de nós, quando convidados
a orar em público, recusamos, dizendo que não sabemos dizer
palavras bonitas. Pensando nesses termos, é que a história a seguir
faz-se muito oportuna:
Uma mulher morava em uma humilde casa com sua neta muito
doente. Como não tinha dinheiro para levá-la ao médico, decidiu
enfrentar a caminhada de duas horas até a cidade próxima, em busca
de ajuda. No único hospital público da cidade, foi orientada a
retornar trazendo a neta, que deveria ser examinada.
A mulher fez o caminho de volta desconsolada, pensando no que
faria para trazer a criança, pois ela não conseguia sequer se manter
em pé. Ao passar em frente a uma igreja, decidiu entrar. Viu outras
pessoas orando e pediu a elas que orassem por sua netinha.
Passados alguns minutos, ela mesma se animou a fazer sua
oração e em voz alta foi falando: “Jesus, sou eu. Olha, a minha neta
está muito doente. Eu gostaria que o Senhor fosse lá para curá-la.
Jesus, o Senhor pega uma caneta que eu vou dizer onde fica”.
Depois de uns segundos, continuou: “Já está com a caneta,
Jesus? Então o Senhor vai seguindo em frente e quando passar o rio
com a ponte, o Senhor entra na segunda estradinha de terra. Não vá
errar, tá?”
Os que estavam por perto acharam interessante aquele
monólogo. Alguns, no entanto, mal podiam conter no riso. Mas a
senhora, de olhos fechados, continuou: “Andando mais uns vinte
minutinhos, tem uma vendinha. Pega a rua da mangueira que o meu
barraquinho é o último da rua. Pode entrar que não tem cachorro.
Olha, Jesus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do
tapetinho vermelho, na entrada. O senhor pega a chave, entra e cura
a minha netinha. Mas, olha só Jesus, por favor, não esqueça de deixar
a chave de novo embaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo
entrar”.
Terminada a oração, ela se levantou e foi para casa. Ao entrar,
sua netinha veio correndo recebê-la. “Minha neta, você está de pé?
Como é possível?”. E a menina respondeu: “Vovó, eu ouvi um barulho
na porta e pensei que fosse a senhora voltando. Aí, entrou em meu
quarto um homem alto, com um vestido branco, e mandou que eu me
levantasse. E eu me levantei. Depois, ele sorriu, beijou minha testa e
disse que tinha que ir embora, mas pediu que eu avisasse a senhora
que ele iria deixar a chave embaixo do tapetinho vermelho”.

Circundada pelo Mar Vermelho e pelo Golfo Pérsico,
a Arábia Saudita está localizada no coração do Oriente
Médio e possui fronteiras com sete países. Grande parte
de seu território é desértico, com a presença de alguns
poucos oásis. A maioria dos quase 22 milhões de sauditas
vive em grandes cidades, tais como Riad (sede do
reinado), Jidá (onde se localiza o mais importante porto
do país), Meca (o coração do Islã, para onde todos os
muçulmanos do mundo devem peregrinar pelo menos uma
vez na vida), Medina (cidade sagrada e centro cultural) e
Ad Damman.
Acredita-se que a Arábia Saudita era o lar original
de alguns povos bíblicos, como os cananeus e os amorreus.
Muitos impérios antigos dominaram o território saudita
nos períodos anteriores ao nascimento de Cristo.
Alexandre, o Grande, tinha planos de conquistar a região,
mas morreu antes de realizá-los. O primeiro grande
acontecimento que marcou a Arábia Saudita foi o
nascimento de Maomé, em 570 d.C. Por seu intermédio, o
Islã foi fundado no século VII e, desde então, as
batalhas políticas e históricas ocorridas no país foram
restritas às várias vertentes islâmicas lutando pelo
poder.
Séculos mais tarde, em 1938, a cultura e a economia
do país eram muito pouco diferentes dos tempos de
Maomé. O povo seguia o islamismo, enquanto camelos e
tendas ocupavam os desertos. Naquele ano, entretanto, o
primeiro reservatório de petróleo foi descoberto e o país
iniciou um amplo programa de modernização. Desde então,
a Arábia Saudita tem procurado caminhar sobre uma
frágil linha entre o relacionamento com o mundo exterior
e o isolamento para preservar a pureza da fé islâmica.
Atualmente, o país continua sendo governado por uma
monarquia baseada na sharia, a lei muçulmana. Em março
de 1992, uma série de decretos reais criou o primeiro
código de direito do país. Não há poder legislativo e as
leis são estabelecidas pelo rei e por seus ministros.
O islamismo é praticado por 97% da população.
Embora haja minorias de outras vertentes, a grande
maioria segue a tradição sunita. A Arábia Saudita é o
coração do Islã e abriga as mais sagradas localidades
islâmicas. Quase um milhão de peregrinos acorrem ao país
todos os anos. As sedes de algumas das mais importantes
organizações internacionais islâmicas encontram-se no
país, com destaque para a Liga Islâmica Mundial,
responsável pela divulgação e expansão do Islã pelo
mundo por meio de missões, apoio financeiro e
radiodifusão.
A Igreja
De acordo com a tradição, o apóstolo Barnabé foi o
primeiro a levar o Evangelho à Arábia Saudita. Quando o
.

islamismo chegou à região, já havia uma grande população
de cristãos que até mesmo auxiliou Maomé durante o seu
período de exílio. Quando o islamismo assumiu o controle,
no século VII, todos os cristãos foram expulsos. Desde
então, nenhuma missão foi autorizada a entrar no país.
Atualmente, a maioria dos cristãos no território saudita é
constituída de estrangeiros que vivem e trabalham nas
bases militares ou para as companhias de petróleo. Há um
pequeno grupo de cristãos sauditas não declarados, que
vivem sob constante temor de serem descobertos, presos e
executados. Eles encaram os novos convertidos não com
júbilo, mas com medo e suspeita. Essa atitude impede o
crescimento da igreja.
História da Igreja
1º século – A península arábica foi uma das primeiras
regiões onde o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado.
Judeus da Arábia ouviram no dia de Pentecoste os
discípulos falar em sua própria língua (At 2:11) e em Gálatas
1:17 Paulo menciona casualmente que estivera na Arábia.
4º – 7º século – O Najd (centro da península) e o
Hijaz (costa oeste) são habitados por tribos beduínas que
são dominadas pelos reinos iemenitas. No final do 5º século
os bizantinos mobilizam os ghassan, um povo árabe cristão,
para impedir a penetração pelos beduínos na Síria e na
Palestina. Os persas mantêm um Estado ‘isolador’
semelhante – o reino de Lakhm, parcialmente cristão, ao
longo da fronteira entre o Iraque e o deserto. Os ghassan
e os lakhm se desintegram no curso do 6º século e no início
do 7º século os impérios bizantino e persa estão envolvidos
em exaustivas guerras mútuas.
570 – 632 – Vida de Maomé. Ele nasceu em Meca,
onde introduziu o islamismo. Ainda não existia uma
tradução árabe da Bíblia. Estima-se que de um milhão de
pessoas que viviam na Arábia na chegada do islamismo,
cerca de 100 mil eram cristãos. Quando Maomé morreu, a
península arábica se une sob o islamismo.
632 – 661 – Reino dos rashidun (amigos pessoais de
Maomé), Abu-Bakr, Umar, Uthman e Ali. É Umar quem
decreta que não pode haver duas religiões ao mesmo tempo
na península arábica. Entretanto, um diminuto grupo de
cristãos permanece em Najran (hoje, uma área de
fronteira entre a Arábia Saudita e o Iêmen).
8º século – A presença cristã na península é aos
poucos reduzida a nada. De acordo com um historiador
árabe, os cristãos de Najran queixam-se ao sultão no ano
717 de que "eles estavam correndo o risco de extinção, que
as contínuas incursões dos árabes os sobrecarregavam com
pesados impostos para supri-los com mantimentos e que
sofriam com os tratamentos injustos do governador". O
sultão ordena que seja feito um recenseamento e descobre
que "eles foram reduzidos a um décimo da quantidade
original".
1938 – Descobre-se petróleo na Arábia Saudita. A
Segunda Guerra Mundial atrasa a exploração até fins dos
anos 40. Até essa época, a principal fonte de renda é a
peregrinação anual a Meca. Com os lucros do petróleo, o
país desenvolve-se em ritmo acelerado. Como resultado
.

disso surge a grande necessidade de mãode-obra, por isso trabalhadores do mundo
todo são recrutados. Após doze séculos de
ausência, os cristãos entram novamente na
península arábica em grande número na
condição de trabalhadores.

“Nossa esperança está no Senhor; ele

Igrejas na Arábia Saudita e o é o nosso auxílio e a nossa proteção.
número estimado de membros - Igreja Nele se alegra o nosso coração, pois
Católica: 395.000; Igreja Protestante: confiamos no seu santo nome”
128.000; Igreja Ortodoxa: 119.000; Igrejas
(Sl.33:20). Classe Semelhantes a
independentes: 117.000; Grupos marginais:
Jesus.
30.000; Outras denominações: 18.000
(Fonte: Operation World 2001).
O Futuro
O número de cristãos na Arábia
Saudita varia constantemente. Em geral, o
crescimento ocorre em função de cristãos
de outros países que entram na Arábia
Saudita para trabalhar. Já a participação
dos cristãos de cidadania saudita na
população geral permanece estática. Há o
acréscimo de novos convertidos, mas não em
número
suficiente
para
superar
percentualmente o crescimento populacional.
É provável que por volta do ano 2050 os
cristãos continuem a constituir uma pequena
minoria no país, enquanto a população como
um todo terá somado outros 14 milhões de
muçulmanos.
A Arábia Saudita viola regularmente os
direitos humanos de seus cidadãos e de
trabalhadores estrangeiros, negando-lhes a
liberdade
religiosa
assegurada
pelas
convenções das Nações Unidas. Em função
disso e dos rigorosos esforços da polícia
religiosa local, é pouco provável que neste
século a população cristã cresça de modo a
tornar-se uma parcela significativa da
sociedade saudita.

“Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó
e a tua lei a Israel. Ele te oferece
incenso e holocaustos completos no
teu altar. Abençoa todos os seus
esforços, ó Senhor, e aprova a obra
das suas mãos. Despedaça os lombos
dos seus adversários, dos que o
odeiam,
sejam
quem
forem”
(Dt.33:10,11). Classe Discípulos de
Jesus.

“Cantem ao Senhor um novo cântico;
cantem ao Senhor, todos os habitantes
da terra! Cantem ao Senhor, bendigam
o seu nome; cada dia proclamem a sua
salvação! Anunciem a sua glória entre
as nações, seus feitos maravilhosos
entre todos os povos!” (Sl.96:1-3). Que
a cada dia a mão do Senhor esteja
sobre você, e que ela continue te
fazendo essa serva de Deus que
amamos. Parabéns, dos amigos Elma e
Neto.

A rede de casais parabeniza ao casal
pelo seu aniversário. Que Deus os
abençoe tremendamente. Parabéns.

2ª feira: Filemon 01
3ª feira: Jeremias 01/02/03
4ª feira: Jeremias 04/05/06
5ª feira: Jeremias 07/08/09
6ª feira: Jeremias 10/11/12
Sábado: Jeremias 13/14/15
Não desista de orar
Domingo: Jeremias 16/17/18
Na próxima seqüência de leitura pelos seus filhos!
ainda nos fixaremos à Jeremias, Reuniões todas as terças-feiras,
mas estaremos também lendo o às 19h antecedendo o Culto
livro de Hebreus.
semanal de Oração Profética.

,

Estudo para a família (para toda a família)

Dê sempre o melhor, e o melhor virá.

Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

Reverenciar somente a Deus (parte 2)
O que Deus queria que o seu povo reconhecesse?

“Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador
de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto; sua sabedoria é insondável. Ele
fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam
e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem; mas aqueles que esperam no Senhor
renovam as suas forças. Voam alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e
não se cansam.” (Isaias 40.28-31)
“Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu,
o Senhor, que sou o primeiro, e que sou eu mesmo com os últimos” (Isaias 41.4)
“Eu sou o Senhor; este é o meu nome! Não darei a outro a minha glória nem a
imagens o meu louvor.” (Isaias 42.8)
“Vocês são minhas testemunhas”, declara o Senhor, “e meu servo, a quem escolhi,
para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim
nenhum deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu, eu mesmo, sou o Senhor,
e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei; eu, e não um deus
estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus”, declara o Senhor.
“Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão.
Agindo eu, quem o pode desfazer?” A Misericórdia de Deus e a Infidelidade de Israel”
(Isaias 43.10—13)

“Assim diz o Senhor, o rei de Israel, o seu redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu
sou o primeiro e eu sou o último; além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que
ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que
estabeleci meu antigo povo, e o que ainda está para vir; que todos eles predigam as
coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo.Não anunciei isto e
não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além
de mim? Não, não existe nenhuma outra Rocha; não conheço nenhuma” (Isaias 44.6—8)
“Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro; além de mim não há Deus. Eu o
fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao
poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum
outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça; eu, o Senhor,
faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça; derramem-na as
nuvens. Abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela; eu, o Senhor, a
criei”. (Isaias 45.5—8).
“Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas! Eu sou Deus, e não há
nenhum outro; eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o
fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo: Meu propósito permanecerá em pé, e
farei tudo o que me agrada. Do oriente convoco uma ave de rapina; de uma terra bem
distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei
acontecer; o que planejei, isso farei” (Isaias 46.9—11)
“Por isso o meu povo conhecerá o meu nome; naquele dia eles saberão que sou eu
que o previ. Sim, sou eu” (Isaias 52.6)
Judith Kemp

ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Às vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e
insensatas.
Perdoe-as assim mesmo.
Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de
egoísta e interesseiro.
Seja gentil assim mesmo.
Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos
e alguns inimigos verdadeiros.
Vença assim mesmo.
Se você é honesto e franco, as pessoas podem
enganá-lo.
Seja honesto e franco assim mesmo.
O que você levou anos para construir, alguém
pode destruir de uma hora para outra.
Construa assim mesmo.
Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem
sentir inveja.
Seja feliz assim mesmo.
O bem que você faz hoje pode ser esquecido
amanhã.
Faça o bem assim mesmo.
Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode
nunca ser o bastante.
Dê o melhor de você assim mesmo.
E veja você que, no final das contas, é entre
VOCÊ e DEUS. Nunca foi entre você e eles!

A Perseguição:
A Arábia Saudita é uma monarquia islâmica sem proteção legal à liberdade de religião. O islamismo é a religião
oficial e a lei exige que todos os cidadãos sejam muçulmanos.
O sistema legal é baseado na Sharia (lei islâmica), com tribunais próprios embasando largamente seus julgamentos
num código derivado do Alcorão e da Sunna (tradição).
O governo proíbe a prática pública de religiões não-muçulmanas. O governo reconhece o direito de cristãos
estrangeiros cultuarem em particular. Entretanto, na prática ele nem sempre respeita este direito. As pessoas detidas
pela prática do culto não-muçulmano quase sempre são deportados pelas autoridades algumas vezes depois de longos
períodos de detenção durante a investigação. Em alguns casos eles são também sentenciados a receberem açoites antes
da deportação.
Os cristãos que empreendem a observância religiosa em particular e discretamente quase sempre não são
incomodados. Entretanto, os problemas ocorrem quando cidadãos se queixam às autoridades a respeito dos cultos
realizados pelos vizinhos. Alguns cristãos alegam que informantes pagos pelas autoridades se infiltram em seus grupos
particulares de adoração.
O governo não permite que clérigos não-muçulmanos entrem no país com o propósito de dirigir cultos, apesar de
alguns o fazerem sob outros patrocínios e dirigirem cultos religiosos em segredo. Tais restrições tornam muito difícil à
maioria dos cristãos manterem contato com clérigos e freqüentarem cultos.
A maioria dos cidadãos sauditas é composta por muçulmanos sunitas, que seguem a estrita interpretação do
islamismo ensinada pela escola Wahhabi (o islamismo como foi interpretado por Muhammad Ibn Abd al-Wahhab,
reformador religioso do século 18). A maioria deles apoia um Estado islâmico e opõe-se ao culto público não-muçulmano.
O Comitê para Promoção da Virtude e Prevenção do Vício (comumente chamada de "polícia religiosa" ou
"Mutawwa’in") é uma entidade governamental e seu presidente tem condição ministerial. A Mutawwa’in tem autoridade
para deter pessoas por não mais que 24 horas por violação dos estritos padrões de vestuário e comportamento
adequados. Entretanto, às vezes eles ultrapassam esse limite antes de liberarem os detidos para a polícia.
É ilegal o proselitismo por não-muçulmanos, incluindo a distribuição de materiais religiosos não-muçulmanos, como
Bíblias. As autoridades alfandegárias rotineiramente abrem correspondência e carregamentos à procura de
contrabando, incluindo materiais cristãos, como Bíblias e fitas de vídeo. Tais materiais estão sujeitos ao confisco,
apesar das normas parecerem aplicar-se arbitrariamente.
De acordo com a Sharia, a conversão de um muçulmano a outra religião é considerada apostasia, um crime
punível com a morte se o acusado não se retratar.
Sob o patrocínio do ministério dos assuntos islâmicos, aproximadamente 50 dos assim chamados centros de
"Apelo e Orientação" empregam aproximadamente 500 pessoas trabalhando na conversão de estrangeiros ao
islamismo. Alguns estrangeiros não-muçulmanos se convertem ao islamismo durante a estada no país. De acordo com
relatórios oficiais, 942 trabalhadores estrangeiros converteram-se ao islamismo em 2001. A imprensa sempre traz
artigos sobre essas conversões, incluindo testemunhos.
A educação religiosa islâmica é obrigatória nas escolas públicas em todos os níveis. Todas as crianças das
escolas públicas recebem instrução religiosa de acordo com a versão oficial do islamismo. Os alunos não-muçulmanos
das escolas particulares não são obrigados a estudar o islamismo. Não são permitidas escolas religiosas para os nãomuçulmanos.
As mulheres não podem se casar com não-cidadãos sem permissão do governo. Os homens devem obter
aprovação do ministério do interior para se casarem com mulheres de países fora dos seis Estados do Conselho de
Cooperação do Golfo. De acordo com a Sharia, as mulheres são proibidas de se casarem com não-muçulmanos. Os
homens podem se casar com cristãs, judias e muçulmanas.

A Arábia Saudita é uma monarquia
fortemente
comprometida
com
a
manutenção do islamismo em todo o seu
território e no exterior. O rei detém poder
absoluto no país e é reconhecido como o
guardião dos locais sagrados islâmicos, além “Andando pelo caminho das tuas
de ser o líder espiritual (imã) de todos os
ordenanças esperamos em ti, Senhor.
muçulmanos espalhados pelo mundo. O
O teu nome e a tua lembrança são o
governo saudita apóia a maioria sunita e
encoraja a prática desta tradição islâmica desejo do nosso coração” (Is.26:8).
por intermédio de benefícios financeiros. Classe Discípulos de Jesus.
Além disso, o governo ainda impõe o
islamismo sunita por meio de detenções
arbitrárias, vigilância, restrições a viagens
e discriminações político-econômicas contra
os não sunitas. O rei mantém uma milícia 2ª feira: Jeremias 19/20/21
pessoal encarregada de preservar a prática 3ª feira: Jeremias 22/23/24
pública do islamismo. As reuniões nos lares
4ª feira: Jeremias 25/26
de cristãos estrangeiros são proibidas, mas
normalmente toleradas. A mesma tolerância 5ª feira: Hebreus 01/02/03
não se aplica à evangelização. O culto 6ª feira: Hebreus 04/05/06/07
público praticado por qualquer não Sábado: Jeremias 27/28/29
muçulmano é uma grave ofensa e qualquer
Domingo: Jeremias 30/31/32
tentativa de evangelização é passível de
condenação criminal. Cristãos que tentam
O livro de Jeremias será o único a
evangelizar recebem punições diferentes
de acordo com suas nacionalidades. Aqueles ser lido na próxima semana.
provenientes de países ocidentais, tais
como os Estados Unidos, são, em geral,
expulsos do país com discrição. Já cristãos
provenientes de nações asiáticas mais
Ore pelos eventos que acontecerão nos
pobres, como as Filipinas, são aprisionados
próximos meses. São os seguintes:
e torturados, podendo, eventualmente, ser
executados — muitas vezes sob falsas Encontro Famintos III
acusações.

Festa dos Tabernáculos 2007

Os não muçulmanos são rigorosamente
proibidos de entrar na cidade sagrada de
Meca; os que ultrapassam os limites podem
ser assassinados. Além disso, os cristãos da
Arábia Saudita vivem sob constante risco
devido à atuação de radicais islâmicos que
podem tentar assassinar os líderes das
comunidades
cristãs
ou
infiltrar
informantes entre os membros das igrejas.
O governo oferece uma recompensa
equivalente a um ano de salário — um
prêmio tentador para muitos — a qualquer
pessoa que denunciar uma reunião cristã em
alguma casa.

Os filhos de pais sauditas são considerados muçulmanos, independentemente do país ou da tradição religiosa
nos quais eles tenham sido criados. Em alguns casos, os filhos criados em outros países e em outras tradições
religiosas que foram para a Arábia Saudita ou que para lá foram levados por seus pais sauditas, segundo notícias,
foram coagidos a se adequarem às normas e práticas islâmicas, apesar de ser proibida a conversão forçada.
O governo restringe a liberdade de expressão e de associação e a imprensa exerce a autocensura com relação a
assuntos sensíveis, como a liberdade de religião. Não há organizações não governamentais independentes que
monitorem a liberdade de religião. A linguagem ofensiva e discriminatória sobre os cristãos é vista nos livros-texto
das escolas patrocinadas pelo governo, nos sermões das mesquitas e nos artigos e comentários na imprensa.

Reuniões todas as terças-feiras,
às 19h antecedendo o Culto
semanal de Oração Profética.

Atenção também aos tópicos de oração
propostos para esse semestre:
1.
Cobrir todo local onde se ora pelo
sangue de Jesus;
2.
Conversão de almas;
3.
Orar por Israel e Paz em Jerusalém;
Santidade em unidade sobre todas as
4.
comunidades;
5.
Orar pelo pastor Paulo e Sua família;
6.
Orar por toda liderança na igreja.
Fazer batalha espiritual contra todo
7.
ataque do inferno contra a Igreja;
8.
Orar pelos cultos, para que haja
avivamento na Igreja;
9.
Quebra de jugo sobre todos os ímpios
que assistem aos cultos;
10. Batismo no Espírito Santo;
11. Libertação, cura, sinais e prodígios
dentro da igreja.
12. Orar por todos os dizimistas;
13. Orar por todos os departamentos da
igreja.

,

Estudo para a família (para toda a família)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

Reverenciar somente a Deus (parte 3)
Como você responderia às perguntas que Deus fez em alguns
versículos?

Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel: ‘O Senhor
não se interessa pela minha situação; o meu Deus não considera a minha
causa’? (Isaias 40:27)
Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o
princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro, e que sou eu mesmo com os
últimos. (Isaias 41:7)
Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha
diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo, e o que
ainda está para vir; que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá
acontecer. (Isaias 44:7)
... Há outro Deus além de mim? (Isaias 44:8)
Quais são as lições que podemos aprender com essa experiência do
povo de Israel?
Você já tentou ser conselheiro de Deus? Quem definiu limites para o
Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? (Isaias 40:13)
Você já insinuou ao seu Criador que ele não sabe o que está fazendo?

Vocês viram as coisas pelo avesso! Como se fosse possível imaginar que o
oleiro é igual ao barro! Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o
formou: “Ele não me fez”? E o vaso poderá dizer do oleiro: “Ele nada sabe”?
(Isaias 29:16)
Você já brigou com Deus? “Ai daquele que contende com seu Criador,
daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro
pode dizer ao oleiro: ‘O que você está fazendo?’ Será que a obra que você
faz pode dizer: ‘Você não tem mãos?’ (Isaias 45:9)
Você já preferiu confiar em seus próprios recursos, ao invés de confiar
em Deus? Judá ficou sem defesas. Naquele dia vocês olharam para as armas

do palácio da Floresta e viram que a Cidade de Davi tinha muitas brechas em
seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior, contaram as casas
de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês
construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho,
mas não olharam para aquele que fez estas coisas, nem deram atenção àquele
que há muito as planejou. (Isaias 22:8—11)
Reúna sua família, e façam juntos as orações de Isaias 26:12,13 e Isaias
64:2,3.
Judith Kemp

ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Um homem tinha quatro filhos. Ele queria que seus
filhos aprendessem a não julgar as coisas de modo
apressado, por isso, ele mandou cada um em uma viagem, para
observar uma pereira que estava plantada em um distante
local.
O primeiro filho foi lá no Inverno, o segundo na
Primavera, o terceiro no Verão, e o quarto e mais jovem, no
Outono.
Quando todos eles partiram, e retornaram, ele os
reuniu, e pediu que cada um descrevesse o que tinham visto.
O primeiro filho disse que a árvore era feia, torta e
retorcida.
O segundo filho disse que não, que ela era recoberta
de botões verdes, e cheia de promessas.
O terceiro filho discordou; disse que ela estava
coberta de flores, que tinham um cheiro tão doce e eram tão
bonitas, que ele arriscaria dizer que eram a coisa mais
graciosa que ele jamais tinha visto.
O último filho discordou de todos eles; ele disse que a
árvore estava carregada e arqueada, cheia de frutas, vida e
promessas.
O homem então explicou aos seus filhos que todos
eles estavam certos, porque eles haviam visto apenas uma
estação da vida da árvore. Ele falou que não se pode julgar
uma árvore, ou uma pessoa, por apenas uma estação, e que a
essência de quem eles são, e o prazer, a alegria e o amor que
vêm daquela vida podem apenas ser medidos ao final, quando
todas as estações estão completas.
Se você desistir quando for Inverno, você perderá a
promessa da Primavera, a beleza de seu Verão, a expectativa
do Outono.
Não permita que a dor de uma estação destrua a
alegria de todas as outras. Não julgue a vida apenas por uma
estação difícil. Persevere através dos caminhos difíceis, e
melhores tempos certamente virão de uma hora para a outra!
Pois lembrem-se do que diz a Bíblia: “O choro pode
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!” e “No mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo, EU venci o mundo!”
Colaboração:
Diáconos José Carlos e Joana Ferreira

A Perseguição (2):
Donnie Lama é um cristão filipino que foi preso e torturado na Arábia Saudita. Tudo começou com uma
confusão de identidades. Donnie estava no lugar errado na hora errada. Ainda assim, ao relembrar os
acontecimentos daquele fatídico dia, ele tem certeza de que estava servindo ao propósito de Deus. Donnie
retornou a Riad no dia 5 de outubro de 1995 para reassumir sua função na companhia aérea onde trabalhava.
Três dias antes de seu retorno, um trabalhador hospitalar filipino foi assassinado na cidade. O assassino
estava à solta e a polícia estava investigando o crime. O colega de apartamento de Donnie conhecia o chefe
do homem que fora assassinado, fato que só chegou ao conhecimento de Donnie cinco dias mais tarde.
Na noite do dia 10 de outubro, a polícia tentou, sem sucesso, arrombar seu apartamento, mas no dia
seguinte alcançaram seu objetivo. Donnie foi preso e levado para interrogatório. O único objeto de interesse
em seu apartamento era seu álbum de fotografias, pois sua Bíblia e seus livros cristãos já haviam sido levados
para a casa de um amigo, em conseqüência da primeira tentativa da polícia. Ele estava agora nas mãos da
mutawa, a temida polícia religiosa saudita. Apesar dos maus tratos e da tortura a que foi submetido, a polícia
não conseguiu ligá-lo ao crime em questão. A única incriminação contra ele era uma foto de 1984, onde ele
aparecia liderando um serviço religioso à frente de um grupo de cristãos filipinos. Após passar a noite na
prisão, em isolamento, ele foi liberado. Uma semana mais tarde, no entanto, os pesadelos com algemas, dor,
brutalidade e tormentos recomeçaram. Agora, a acusação contra ele era a de exercer a função de pastor
durante 15 anos. Após uma semana sob constante tortura, seu corpo ficou inchado e coberto de hematomas.
Agindo contra sua vontade, Donnie colocou sua impressão digital em um documento que acabou por selar o seu
destino. A confissão forjada resultou em sua condenação. Na prisão, ele começou a ministrar aos outros
prisioneiros, em especial para aqueles desprovidos de qualquer esperança. Após cumprir mais de um ano de
sua sentença, Donnie foi levado a comparecer em duas ocasiões perante um tribunal para que fosse
averiguado se ele havia se convertido ao islamismo. Como Donnie admitiu não ter abandonado sua fé cristã,
ele foi sentenciado a receber 70 chicotadas, que foram devidamente aplicadas.
No cárcere, Donnie foi encorajado pelas cartas enviadas por cristãos de todo o mundo. Um mês antes de
sua soltura, ele foi levado de volta à delegacia de polícia onde fora preso inicialmente. Lá foi informado que
somente seria solto se o seu empregador lhe providenciasse uma passagem de avião para as Filipinas. Durante
o longo período de espera que ainda teve que enfrentar, Donnie prosseguiu com seu ministério e, apenas um
dia antes de sua libertação, conseguiu levar um prisioneiro suicida a Cristo. Finalmente, em 28 de março de
1997, Donnie embarcou no vôo 864 da Saudi Arabian Airways com destino a Manila, capital das Filipinas. Era
sábado, véspera da Páscoa, e ele celebrou a sua vitória pessoal sobre a morte. Atualmente, Donnie assumiu a
missão de auxiliar prisioneiros filipinos e suas famílias, pois a batalha ainda não acabou.

Meca, a cidade sagrada do islamismo - Situada na rota do comércio de Damasco e Gaza para o sul
da Arábia (estrada do incenso) e no começo da rota comercial para a Mesopotâmia, Meca desenvolveu-se em
uma próspera cidade no fim do 6º século. Os habitantes de Meca transportavam especiarias, couro, remédios,
roupas e escravos que vinham da África ou do Extremo Oriente para a Síria e voltavam com dinheiro, armas,
cereais e vinho para a Arábia. Duas vezes por ano uma caravana era provida e na qual todos podiam investir
dinheiro. Lucros de 50% não eram demais.
Além do comércio das caravanas, Meca tinha outra importante fonte de ganhos: a peregrinação religiosa
cujo santuário, a Caaba, atraía pessoas de toda a Arábia. Além Alá, vários deuses eram venerados ali,
principalmente as filhas de Alá, Alaat (al-Uzza, comparável a Vênus) e Manaat. Alguns habitantes de Meca
deixaram seu politeísmo árabe e aderiram a um tipo de monoteísmo, inspirado pelos judeus e pelos cristãos
que também viviam na cidade
A tribo que estava no poder naqueles dias era dos quraysh e foi em uma de suas importantes famílias, os
hashemitas, que Maomé nasceu por volta do ano 570. Os habitantes de Meca não ficaram satisfeitos quando
ele começou a pregar uma religião monoteísta, receando que isso pudesse ameaçar os lucros da peregrinação.
No ano 622 Maomé e seus seguidores tiveram de fugir da cidade. A hégira (fuga para Medina) marca o início
da era islâmica.
Durante sua estada em Medina, Maomé começou a enfatizar a importância de Meca. Ele dizia a seus
seguidores, por exemplo, que orassem em direção à Caaba e nasceu a idéia de uma peregrinação a Meca. Os
muçulmanos conquistaram Meca em 630 e até 661 a cidade foi o centro de um império muçulmano em
.

expansão. Foi o segundo sucessor de
Maomé, Umar, quem ordenou que os
cristãos e judeus saíssem da península
arábica, supostamente porque Maomé lhe
havia dito isso no leito de morte.
Entretanto, há sinais de evidência de que
nem todos eles saíram de Meca
imediatamente. Um "cemitério para os
infiéis" ainda existiu durante muito
tempo. O próprio Umar foi assassinado
por um cristão de Medina.
Através dos anos, muitos nãomuçulmanos tentaram visitar Meca. Bem
poucos deles sobreviveram à tentativa.
O mais famoso que teve sucesso, foi o
espanhol Domingo Badia y Leblich, que
assumiu o nome de Ali Bey al-Abbasi, e
fez a peregrinação em 1807 no mais
magnífico estilo, fazendo-se conhecer
publicamente como um descendente dos
califas abássidas do Ocidente e viajando
com um grande séquito de servos e
auxiliares. Há muito mistério a respeito
de Ali Bey. Alguns afirmaram que ele era
judeu, e muitos outros escritores
pensavam que ele era um autêntico
muçulmano de origem marroquina. O
fato, entretanto, que quando ele morreu
na Arábia em sua segunda viagem em
1818, uma cruz encontrada sob suas
vestes e seu enterro ter sido negado
pelos árabes por causa disso, é a prova
conclusiva de que ele era cristão.

“Aonde fores irei, onde ficares ficarei!
O teu povo será o meu povo e o teu
Deus será o meu Deus! Onde morreres
morrerei, e ali serei sepultada. Que o
SENHOR me castigue com todo o rigor,
se outra coisa que não a morte me
separar de ti!” (Rute 1.16,17). Uma
homenagem da Rede de Casais pra
vocês. Parabéns.

2ª feira: Jeremias 33/34/35
3ª feira: Jeremias 36/37/38
4ª feira: Jeremias 39/40/41
5ª feira: Jeremias 42/43/44
6ª feira: Jeremias 45/46/47
Sábado: Jeremias 48/49/50
Domingo: Jeremias 51/52
Iniciaremos o livro de Lamentações e
Ezequiel na próxima seqüência.

Ore pelos eventos que acontecerão nos
próximos meses. São os seguintes:

Encontro Famintos III
Festa dos Tabernáculos 2007
Atenção também aos tópicos de oração
propostos para esse semestre:

Não desista de orar pelos
seus filhos!
Reuniões todas as terças-feiras,
às 19h antecedendo o Culto
semanal de Oração Profética.

Nossa esperança está no Senhor; ele
é o nosso auxílio e a nossa proteção.
Nele se alegra o nosso coração, pois
confiamos no seu santo nome
(Sl.33:20).
Jesus.

Classe

Discípulos

de

1.
Cobrir todo local onde se ora pelo
sangue de Jesus;
2.
Conversão de almas;
3.
Orar por Israel e Paz em Jerusalém;
4.
Santidade em unidade sobre todas as
comunidades;
5.
Orar pelo pastor Paulo e Sua família;
6.
Orar por toda liderança na igreja.
7.
Fazer batalha espiritual contra todo
ataque do inferno contra a Igreja;
8.
Orar pelos cultos, para que haja
avivamento na Igreja;
9.
Quebra de jugo sobre todos os ímpios
que assistem aos cultos;
10. Batismo no Espírito Santo;
11. Libertação, cura, sinais e prodígios
dentro da igreja.
12. Orar por todos os dizimistas;
13. Orar por todos os departamentos da
igreja.

,

Estudo para a família (para famílias cristãs)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

“O Senhor me viu crescendo em segredo e
me amou desde então”
As mulheres grávidas costumam dizer que a sensação de um filho
mexendo em sua barriga é maravilhosa; um milagre indescritível!
Há muito, muito tempo, uma mulher chamada Isabel sentiu o mesmo
que algumas futuras mamães costumam sentir: o bebê, ainda em sua
barriga, reagindo a presença de pessoas especiais. Em muitos casos, o
bebê se move quando ouve a voz do pai ou de algum irmão. No texto
bíblico, a criança se mexeu ao ouvir a voz de Maria, que estava grávida
do Senhor Jesus.
Na verdade, quando uma mulher engravida não é apenas um feto que
se desenvolve em seu ventre. É um ser completo cuja vida Deus observa
e acompanha muito antes do nascimento. Ele se envolve com esse ser
desde a sua concepção até o momento em que nasce e, por isso, jamais
poderia concordar que um feto seja descartado como algo indesejável.
Cada pequeno ser é uma criatura de Deus e, o mais importante,
criado à sua imagem e semelhança. Além disso, sua vida pertence ao
Criador, e ele não admite que nem uma delas seja impedida de viver.
Diante de tais argumentos, fica óbvio que o Senhor condena o
aborto. Quando nos conscientizamos de que cada fecundação, seja ela
planejada ou não pelos pais, tem como Criador daquela vida o próprio
Deus, resta-nos agradecer, humildemente, a formação de mais um ser.
Cada embrião, desde a sua concepção, é uma pessoa única, valiosa e
amada aos olhos do nosso Deus, Pai e Criador. Como cristãos, sabemos
pela Palavra que o Senhor desaprova enfaticamente a prática do aborto:
uma violência a que são submetidos seres ainda não-nascidos, que são
formados por ele com tanto amor, mas que, muitas vezes, têm sua vida
interrompida por motivos egoístas. Precisamos demonstrar nossa
tristeza pela morte deliberada de tantos inocentes e formar
trincheiras ao lado daqueles que lutam contra o aborto.
Jaime Kemp

ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Contam que um certo homem estava perdido no deserto,
prestes a morrer de sede. Foi quando ele chegou a uma
casinha velha, uma cabana desmoronando, sem janelas, sem
teto, batida pelo tempo. O homem perambulou por ali e
encontrou uma pequena sombra onde se acomodou, fugindo
do calor do sol desértico. Olhando ao redor, viu uma bomba a
alguns metros de distância, bem velha e enferrujada. Ele se
arrastou até ali, agarrou a manivela, e começou a bombear
sem parar. Nada aconteceu. Desapontado, caiu prostrado
para trás e notou que ao lado da bomba havia uma garrafa.
Olhou-a, limpou-a, removendo a sujeira e o pó, e leu o
seguinte recado: "Você precisa primeiro preparar a bomba
com toda a água desta garrafa, meu amigo. PS.: Faça o favor
de encher a garrafa outra vez antes de partir."
O homem arrancou a rolha da garrafa e, de fato, lá
estava a água. A garrafa estava quase cheia de água! De
repente, ele se viu em um dilema: Se bebesse aquela água
poderia sobreviver, mas se despejasse toda a água na velha
bomba enferrujada, talvez obtivesse água fresca, bem fria,
lá no fundo do poço, toda a água que quisesse e poderia
deixar a garrafa cheia pra próxima pessoa... mas talvez isso
não desse certo. Que deveria fazer? Despejar a água na
velha bomba e esperar a água fresca e fria ou beber a água
velha e salvar sua vida? Deveria perder toda a água que
tinha na esperança daquelas instruções pouco confiáveis,
escritas não se sabia quando?
Com relutância, o homem despejou toda a água na
bomba. Em seguida, agarrou a manivela e começou a
bombear... e a bomba começou a chiar. E nada aconteceu! E a
bomba foi rangendo e chiando. Então surgiu um fiozinho de
água; depois um pequeno fluxo, e finalmente a água jorrou
com abundância! A bomba velha e enferrujada fez jorrar
muita, mas muita água fresca e cristalina. Ele encheu a
garrafa e bebeu dela até se fartar. Encheu-a outra vez para
o próximo que por ali poderia passar, arrolhou-a e
acrescentou uma pequena nota ao bilhete preso nela:
"Creia-me, funciona! Você precisa dar toda a água antes
de poder obtê-la de volta!"

Informações
de
agências
internacionais de notícias
Ao regressarem a Seul, capital da Coréia
do Sul, os 19 missionários que foram
seqüestrados no Afeganistão por terroristas do
Talibã afirmaram que foram pressionados,
ameaçados e até agredidos para negarem a fé
em Jesus e serem libertos. Em declaração à
imprensa internacional, que os aguardava no
saguão do aeroporto, os sul-coreanos disseram
também que se sentiam de "volta à vida" depois
de um cativeiro de seis semanas. Eles foram
capturados em 19 de julho e libertos na última
semana de agosto.
Visivelmente cansados e abatidos, os
missionários pediram desculpas à nação sulcoreana pelos, segundo eles, problemas e
preocupações que causaram. "Temos uma grande
dívida para com o país e as pessoas. Basicamente
estivemos mortos e recebemos de volta nossas
vidas. Esperamos viver de maneira a deixá-los
orgulhosos", declarou à imprensa Yoo Kyung-sik,
uma das mulheres mantidas em cativeiro.
O pastor da Igreja Presbiteriana
Saemmul em Bundang, Park Eun-Jo, que
organizou a missão no Afeganistão, declarou que
alguns dos reféns sofreram agressões por se
recusarem a negar a fé em Jesus e não
abraçarem o islamismo. "O calvário deles foi
mais intenso do que imaginamos, uma vez que as
mulheres foram ameaçadas de estupro e os
homens duramente golpeados ao se recusarem a
negar uma conversão ao Islã", contou o pastor,
depois de um culto de ação de graças no hospital
onde estão internados em observação.
Em 19 de julho, os talibãs seqüestraram
23 evangelistas sul-coreanos, no Afeganistão.
Dias depois, assassinaram dois deles para
pressionar o governo afegão a fazer a troca dos
reféns asiáticos por prisioneiros. Em meados de
agosto, os talibãs libertaram as duas primeiras
reféns doentes, como “um gesto de boa
vontade”; e até o fim do mês, os outros 17
missionários foram liberados em pequenos
grupos.

Um estudo de Erasmo Vieira
Palestrante e Consultor em Finanças Pessoais
Fonte: Lagoinha.com

“Status é comprar uma coisa que você não
quer, com dinheiro que você não tem, para mostrar
para alguém que você não gosta, uma pessoa que
você não é”.
Recebi esta definição de status pela internet
de autor desconhecido, e desde então faço uso
desta frase em meus cursos e palestras. E em
quase todos eles recebo exemplos que comprovam
a definição acima mencionada. Vou compartilhar
com você alguns.
Um porteiro do condomínio onde moro e sou
síndico, estava saindo de férias. Como bom
administrador, fui desejar-lhe boas férias e
perguntar-lhe se já havia recebido o dinheiro das
férias. Resposta: “Já sim, e estou agora mesmo
indo ao Extra Supermercados (Pão de Açúcar)
comprar este som”, com um folheto promocional na
mão. Eu lhe disse: “Alessandro, este som é caro,
2000 watts de potência, você vai comprar à vista?
Você gosta tanto de som assim?” Resposta:
“Erasmo, vou comprar financiado, mas estou
comprando para mostrar para aquele meu vizinho
que me perturba, quem é que vai comandar o som lá
na minha rua”.
O Alessandro é uma pessoa calma e estava
comprando o som para incomodar o vizinho e
mostrar-se ser uma pessoa que ele não era. Disselhe que ele estava buscando apenas o status de
melhor som da rua, e que ele poderia fazer outras
coisas muito mais interessantes com o dinheiro.
Ouvi também em um curso que ministrava, o
Deon relatar a experiência de um amigo seu. Ele
me disse que um conhecido estava com problemas
financeiros, pensando até em suicídio, porém, não
abria mão de vender uma das casas que possuía
(tinha 10 e vivia de aluguel). O Aluguel das casas
não cobria as suas despesas mensais, e ele não
queria abrir mão de uma delas para não falarem
que ele estava ‘quebrado’ e vendendo tudo.
O amigo do Deon estava preocupado em
perder o status por ter 10 casas. Com certeza, a
dívida dele era corrigida por altos juros e isso o
levara a pensar em suicídio.

Outro exemplo, é que logo após
os lançamentos de carros, vários
destes modelos já começam a circular
e,
segundo
informação
das
montadoras, a maioria é financiada.
Será que se todo mundo estivesse
bem financeiramente para trocar de
carro,
seria
necessário
financiamentos, pagar juros?
Vejo que muitas pessoas estão
muito preocupadas com o STATUS. O
Ter Humano está sendo mais
importante que o Ser Humano. Isto
tem levado pessoas há grandes
problemas financeiros pessoais e
também
empresariais.
Existem
algumas
empresas
com
lojas,
escritórios ou fábricas imponentes,
mas as contas estão péssimas.
Muito cuidado com o STATUS e
viva em paz com seu dinheiro.

Não desista de orar
pelos seus filhos!
Reuniões todas as terçasfeiras, às 19h antecedendo o
Culto semanal de Oração
Profética.

2ª feira: Hebreus 08/09/10
3ª feira: Hebreus 11/12/13
4ª feira: Lamentações 01/02/03
5ª feira: Lamentações 04/05
6ª feira: Ezequiel 01/02/03
Sábado: Ezequiel 06/07/08
Domingo: Ezequiel 07/08/09

Junto com o livro do
profeta Ezequiel, faremos a
leitura também de Tiago na
próxima semana.

O SENHOR, o Soberano, é a minha
força; ele faz os meus pés como os do
cervo; faz-me andar em lugares altos.
(Hc. 3:19) Uma homenagem da Rede de
Mulheres e Classe Firmadas na Rocha.

Que o Senhor o abençoe desde Sião,
para que você veja a prosperidade de
Jerusalém todos os dias da sua vida, e
veja os filhos dos seus filhos.
(Sl.128:5,6) Deus abençoe.pra sempre a
aliança de vocês dois e que ela sempre
seja a fonte de tantos bons frutos
abençoados por Deus. Abraços da Rede
de Casais.

Ore pelos eventos que acontecerão
nos próximos meses. São os seguintes:

Encontro Famintos III
Festa dos Tabernáculos 2007
Atenção também aos tópicos de oração
propostos para esse semestre:
1.
Cobrir todo local onde se ora pelo
sangue de Jesus;
2.
Conversão de almas;
3.
Orar por Israel e Paz em Jerusalém;
4.
Santidade em unidade sobre todas as
comunidades;
5.
Orar pelo pastor Paulo e Sua família;
6.
Orar por toda liderança na igreja.
7.
Fazer batalha espiritual contra todo
ataque do inferno contra a Igreja;
8.
Orar pelos cultos, para que haja
avivamento na Igreja;
9.
Quebra de jugo sobre todos os ímpios
que assistem aos cultos;
10. Batismo no Espírito Santo;
11. Libertação, cura, sinais e prodígios
dentro da igreja.
12. Orar por todos os dizimistas;
13. Orar por todos os departamentos da
igreja.

,

Estudo para a família (para famílias cristãs)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

O sucesso profissional não vale o fracasso
familiar
“18 Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: comer e beber, e
gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo
do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua
porção. 19 E a todo o homem, a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe
deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu
trabalho, isto é dom de Deus.” Eclesiastes 5:18.19
Mesmo o trabalho sendo um dom de Deus, não podemos perder a
perspectiva correta sobre ele. Seguir uma carreira é apenas uma
dimensão a ser conquistada para uma vida bem-sucedida. A Bíblia
recomenda que o trabalhados desempenhe suas tarefas arduamente,
com entusiasmo, disciplina e dedicação. A sociedade também privilegia
essa recomendação e supervaloriza os bons trabalhadores.
Embora Deus considere a família como a instituição mais
importante existente na face da terra, porque ela é a base de toda
sociedade, hoje em dia a carreira, a produção, a iniciativa, a excelência
e a diligência assumem o espaço principal na vida de uma pessoa, mesmo
que isso implique em sacrifício À sua família. Toda vez que o trabalho é
colocado ao lado da família, ela sofre.
Vamos encarar a realidade. Eu e você podemos trabalhar vinte
horas por dia, mas pergunto: para quê? Provérbios 23.4-5 responde:
“Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso.
Pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e
voado para longe como uma águia”.
Se você não consegue dormir à noite, provavelmente seja porque
assumiu trabalho demais. Lembre-se: o sucesso de sua carreira não
compensará o fracasso de sua família. Ser bem-sucedido
profissionalmente é importante, mas falhar como marido/esposa e
pai/mãe é falhar completamente.
Jaime Kemp

A mãe de um garoto de nove anos, Marcos, recebeu um
telefonema num começo da noite. Era a professora de seu filho.
"Dona Marta, uma coisa muito estranha aconteceu hoje na
minha turma de 3ª série. Seu filho fez algo que me surpreendeu
muito e eu acredito que a senhora deva ficar a par
imediatamente".
Mães dificilmente gostam de ouvir isso de uma professora.
A mãe ficou preocupada com esse começo de conversa. "O que
foi agora?", a mãe quis saber. A professora continuou: "Eu tenho
dado aulas por muitos anos, mas nada como isso jamais me
aconteceu. Essa manhã eu estava dando aula de redação. E como
sempre fiz, eu contei a história da cigarra e da formiga. A
formiga trabalha duro durante o ano todo e guarda bastante
comida. Mas a cigarra brinca durante o ano todo e não trabalha.
Então, o inverno chega. A cigarra começa a passar fome porque
não há mais comida. Depois de um tempinho, ela vai à casa da
formiga e começa a suplicar: ‘Por favor, D. Formiga, você tem
tanta comida, por favor, me deixe comer também...’ Agora,
meninos e meninas, falei, seu trabalho é escrever o fim da
história. Seu filho Marcos levantou a mão".
"Professora, eu posso fazer um desenho?", perguntou.
"Bem, sim, Marcos, se você quiser, você pode fazer um desenho.
Claro. Mas, antes você precisa escrever o fim da história",
respondi.
As redações começaram a chegar. Como nos anos passados,
a maioria das crianças disse que a formiga dividia sua comida
com a cigarra e ambas, cigarra e formiga, viviam. Como sempre,
algumas poucas crianças escreveram: "A formiga disse: ‘não, D.
Cigarra. Você devia ter trabalhado no verão e não ficar
cantando. Agora, eu só tenho comida para mim’. Então, a formiga
vivia e a cigarra morria".
No entanto, seu filho terminou a história de uma forma
diferente de qualquer outra criança que eu tenha conhecido. Ele
escreveu: "Então a formiga deu toda a sua comida para a cigarra
conseguir ficar viva no inverno. Mas a formiga morreu".
"E o desenho?", a mãe perguntou.

ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

"No topo da página, Marcos tinha desenhado três cruzes e
escreveu: ´Ele deu tudo que tinha para que nós pudéssemos
viver; mas Jesus morreu`".

O fundo histórico "E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, di-zendo: No mês sétimo, ao
primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil
fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor". Levítico 23.23-25
Um dos fatos fascinantes sobre o feriado de Rosh Hashanah, é que ele é considerado o "Ano Novo". A
verdade é que esta data ocorre no sétimo mês no calendário anual. Será que alguém fez um cálculo desastroso? O
ano bíblico começa na primavera do mês de Nissan (Ex 12.2). Há uma certa lógica nisso. É o início da época da
colheita. Entretanto os rabinos dão um significado especial ao primeiro Shabat (descanso) do ano (é o primeiro dos
feriados nacionais) que eles consideram como o Ano Novo "espiritual". Aqui o nome muda também. Biblicamente
conhecido como Yom Teruah (O Dia do Sonido / Festa das Trombetas), o segundo dia de Tisrih co-meçou a ser
chamado de Rosh Hashanah, o principal dia do ano. O propósito deste feriado é relembrado numa palavra - reunião.
Desde que ao feriados chamam-nos a comunhão, para termos uma fé pura em Deus, Rosh Hashanah vem para
representar o dia do arrependimento. É o dia quando o povo de Israel avalia sua condição espiritual e faz as
mudanças necessárias para garantir que o recém-nascido ano será agradável diante de Deus. O dia de Rosh
Hashanah é tão importante que, de fato, o que prefacia o mês hebreu de Elul traz um sentido santo em si só. Os
rabinos enfatizam que o quarto dia de Elul até o primeiro dia de Tishri (Yom Kippur) deva ser um período especial de
preparação. Isto esta baseado na crença de que foi no primeiro dia de Elul que Moisés subiu ao Monte Sinai para
receber o segundo conjunto das Tábuas da Lei e que ele desceu no Yom Kippur. Nas sinagogas o shofar, um chifre de
carneiro, é tocado para alertar ao fiel que a hora do arrependimento se aproxima. Muitos ortodoxos tomam banhos
especiais (Hebraico, tevilha mikveh), simbolizando a pureza destes dias. Desde que o tema em Rosh Hashanah é
arrependimento, a observação do feriado traz uma característica sombria, já quando sugere-se a esperança por
causa do perdão de Deus.
Na casa dos judeus tradicionais, o entardecer inicia-se com um jantar festivo com os pratos costumeiros.
Então termina-se na sinagoga com o culto da noite. Uma boa parte do dia seguinte é gasto em oração e adoração. A
liturgia, música e orações enfatizam o tema periódico do arrependimento, voltando-se sempre para Deus. Desde que
este dia é um shabbat, a maioria do povo judeu deixa os trabalhos ou estudos para observar este dia corretamente.
Nos grupos tradicionais, o entardecer de Rosh Hashanah é gasto num banho com água (no oceano, lago ou ribeirão)
observando-se os antigos cultos, Tashlich. A palavra deriva-se de Miquéias 7.19 onde o profeta diz: "...e tu lançarás
todos os seus pecados nas profundezas do mar". Para ilustrar esta bela verdade, o povo lança pedaços de pão ou
seixos na água e se regozijam nas promessas de Deus do perdão. Com estes temas em mente é costume na
comunidade judaica enviar cartões de felicitações para a família e amigos com desejos de um Ano Novo abençoado.
O costume mais notório é o toque do shofar, a trombeta mencionada nos textos bíblicos. O shofar é tocado
na sinagoga com quatro diferentes notas: tekia (clangor), shevarie (notas tristes), teruah (alarme) e tekia gedohah
(o grande clangor). Estas notas nos trazem lições espirituais. Os rabinos observam que o shofar era usado
antigamente para aclamar um rei. Então, também em Rosh Hashanah todo o Israel é chamado para aparecer diante
do Rei dos Reis em antecipação a um julgamento pessoal. Também freqüentemente na Bíblia o shofar era tocado
para reunir as tropas para a batalha (ver Js 6). Neste caso, o shofar é nosso despertamento, um alarme que nos
chama para um tempo determinado.
O cumprimento profético
Como em todas as festas bíblicas, é tão profético quanto histórico o significado de Rosh Hashanah. Muitos
rabinos clássicos vêem uma conexão entre Rosh Hashanah como um dia santo de livramento e o Messias que será o
agente do livramento. Por exemplo, num escrito do oitavo século encontramos o seguinte comentário:
"O Messias bem Davi (filho de Davi), Elias e Zorobabel, paz sobre eles, virão sobre o Monte das Oliveiras. E
o Messias ordenará Elias no toque do shofar. A luz dos seis dias da criação retornarão e serão vistas, a luz da lua
será como a luz do sol, e Deus enviará completa cura sobre o Israel ainda doente. O segundo toque que Elias dará
fará os mortos ressuscitarem. Eles sairão das sepulturas e cada um reconhecerá seu companheiro, e também seu
marido e esposa, pai e filho, irmão e irmã. E virão ao Messias dos quatro cantos da terra, do leste e do oeste, do
norte e do sul. Os filhos de Israel voarão nas asas das águias e virão para o Messias..." (Ma'ase Daniel como citado
em Patai, pg. 143).
Enquanto a ênfase histórica do feriado é o arrependimento, o tema profético aponta para o dia futuro
quando o completo livramento espiritual ocorrerá sob o Messias. Todos os detalhes de Rosh Hashanah tornam-se
mais interessantes quando consideramos o Novo Testamento e a vida de Yeshua. O volume de evidências bíblicas
levam-nos a concordar com aqueles que dizem que o nascimento do Messias ocorreu no outono, não no inverno. Se
isto é verdade, nós podemos determinar de forma aproximada a época em que Yeshua iniciou seu ministério público.

Como Lucas escreve em seu
Evangelho (3.23) Yeshua "tinha cerca de
trinta anos", então foi batizado e fez sua
primeira pregação no outono daquele ano.
Consideremos os temas paralelos de Rosh
Hashanah. Seria surpreendente que Yeshua
tomasse uma imersão / mikveh especial no
outono daquele ano (Mt 3.13-17)? Há alguma
relação entre os quarenta dias de provação
pelo adversário (Mt 4.1-11)? E qual foi a
mensagem que Yeshua imediatamente
proclamou depois dos quarenta dias?
"Arrependei-vos dos vossos pecados, pois o
reino de Deus está próximo". Que época
melhor seira aquela para o Messias iniciar
seu ministério do que o início do ano novo
espiritual? A evidência histórica aponta
para o mês de Elul que serviu como um
tempo perfeito de preparação para a maior
mensagem que viria para Israel: Voltem-se
para Deus, o Messias chegou! Há uma rica
verdade profética associada com esta
Festa das Trombetas. Isto caracteriza um
tempo de colheita e preparação espiritual,
um futuro cumprimento de Rosh Hashanah
é também visto aqui. Falando sobre a futura
redenção
dos
crentes
no
Messias,
comumente
chamada
"arrebatamento".
Paulo revela uma interessante conexão com
o feriado: I Ts 4.16-18 "Porque o mesmo
Senhor descerá do céu com alarido, e com
voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus;
e os que morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles
nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com
estas palavras".

2ª feira: Ezequiel 10/11/12
3ª feira: Ezequiel 13/14/15
4ª feira: Ezequiel 16/17/18
5ª feira: Ezequiel 19/20/21
6ª feira: Ezequiel 22/23/24
Sábado: Tiago 01/02/03
Domingo: Tiago 04/05

Na próxima semana, a
seqüência lida será somente
no livro do profeta Ezequiel.

SENHOR, tu me sondaste, e me conheces. Tu
sabes o meu assentar e o meu levantar; de
longe entendes o meu pensamento. Cercas o
meu andar, e o meu deitar; e conheces todos
os meus caminhos. (Salmo 139:1―3).
Obrigado pela benção de Deus que é você.
Uma homenagem da Rede de Mulheres,
Classe Firmadas na Rocha e de sua pastora.

Quem de vocês viu este templo em seu
primeiro esplendor? Comparado a ele, não é
como nada o que vocês vêem agora?
“Coragem, Zorobabel”, declara o SENHOR.
“Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de
Jeozadaque. Coragem! Ao trabalho, ó povo da
terra!”, declara o SENHOR. “Porque eu estou
com vocês”, declara o SENHOR dos
Exércitos. (Ageu 2:3,4). Uma homenagem da
Classe Discípulos de Jesus.

“Andando pelo caminho das tuas ordenanças
esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua
lembrança são o desejo do nosso coração”.
(Is.26:8). Uma homenagem da Rede da Classe
Semelhantes à Jesus.

Cumpre a tua promessa para com o teu servo,
para que sejas temido. (Sl.119:38) Deus
abençoe.pra sempre a aliança de vocês.
Abraços da Rede de Casais.

Essa semana teremos culto na
quinta e na sexta-feira, com a
presença
de
pastores
americanos
do
Ministério
Semeadores
de
Fogo
convidados para ministrarem
em nossa comunidade. Não
faltem.

,

Estudo para a família (para famílias cristãs)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

Dinheiro: problema ou solução?
“10 Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente; quem ama as
riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também
não faz sentido. 11 Quando aumentam os bens, também aumentam os
que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui,
senão dar um pouco de alegria aos seus olhos? 12 O sono do trabalhador
é ameno, quer coma pouco quer coma muito, mas a fartura de um homem
rico não lhe dá tranqüilidade para dormir.” (Eclesiastes 5.10-12)
Como disse o Rei Salomão: “Quem ama o dinheiro nunca ficará
satisfeito” (v. 10). Essa frase representa um problema sério para muita
gente. Pessoas que são pobres, muitas vezes dizem: “Se eu tivesse
dinheiro, minhas dificuldades estariam resolvidas”. É claro que esse tipo
de pensamento surge em nossa mente pela insinuação do diabo. Qualquer
milionário sabe que essa idéia passa longe da verdade. Há pessoas que
têm a convicção de que o dinheiro traz felicidade; isso, porque nunca
foram ricas.
Meu ministério é voltado à família, e eu tenho observado que uma
das maiores dificuldades que ela enfrenta relaciona-se ao dinheiro. Às
vezes penso que ele cria mais problemas em vez de resolvê-los. A
realidade é que quanto mais rica a pessoa é, mais preocupações e
transtornos ela tem. A árdua tarefa de administrar o orçamento
familiar, em muitos casos, prejudica a priorização dos relacionamentos.
Outro problema refere-se ao poder que o dinheiro tem de desviar o
ser humano de tudo que é realmente importante. O dinheiro é
temporário, as pessoas são eternas. A preocupação financeira. Muitas
vezes, leva os membros da família a se negligenciarem mutuamente.
Em Mateus 6.24, Jesus disse: “Vocês não podem servir a Deus e
também servir ao dinheiro”. A pobreza coloca em risco o corpo, porém a
prosperidade ameaça a alma. O segredo da vida é sentir-se contente
com o que possui. Salomão garante: “O trabalhador pode ter pouco ou
muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém o risco se
preocupa tanto com as coisas que possui, que nem consegue dormir”
(Eclesiastes 5.12).
Jaime Kemp

ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Como qualquer mãe, quando Karen soube que um bebê estava a
caminho, fez todo o possível para ajudar o seu outro filho, Michael, com
três anos de idade, a se preparar para a chegada. Os exames mostraram
que era uma menina, e todos os dias Michael cantava perto da barriga de
sua mãe.
Ele já amava a sua irmãzinha antes mesmo dela nascer, a gravidez se
desenvolveu normalmente. No tempo certo, vieram as contrações.
Primeiro, a cada cinco minutos; depois a cada três; então, a cada minuto
uma contração. Entretanto, surgiram algumas complicações e o trabalho
de parto de Karen demorou horas. Todos discutiam a necessidade provável
de uma cesariana.
Até que, enfim, depois de muito tempo, a irmãzinha de Michael
nasceu. Só que ela estava muito mal. Com a sirene no último volume, a
ambulância levou a recém-nascida para a UTI neonatal do Hospital Saint
Mary. Os dias passaram. A menininha piorava. O médico disse aos pais:
“Preparem-se para o pior. Há poucas esperanças”. Karen e seu marido
começaram, então, os preparativos para o funeral. Alguns dias atrás
estavam arrumando o quarto para esperar pelo novo bebê. Hoje, os planos
eram outros. Enquanto isso, Michael, todos os dias, pedia aos pais que o
levassem para conhecer a sua irmãzinha: “Eu quero cantar pra ela” – ele
dizia. A segunda semana de UTI entrou e esperava-se que o bebê não
sobrevivesse até o final dela.
Michael continuava insistindo com seus pais para que o deixassem
cantar para sua irmã, mas crianças não eram permitidas na UTI.
Entretanto, Karen decidiu. Ela levaria Michael ao hospital de qualquer
jeito. Ele ainda não tinha visto a irmã e, se não fosse hoje, talvez não a
visse viva. Ela vestiu Michael com uma roupa um pouco maior, para
disfarçar a idade, e rumou para o hospital. A enfermeira não permitiu que
ele entrasse e exigiu que ela o retirasse dali. Mas Karen insistiu: “Ele não
irá embora até que veja a irmãzinha!”. Ela levou Michael até a incubadora.
Ele olhou para aquela trouxinha de gente que perdia a batalha pela vida.
Depois de alguns segundos olhando, ele começou a cantar, com sua voz
pequenininha: “Você é o meu sol, o meu único sol. Você me deixa feliz
mesmo quando o céu está escuro...” Nesse momento, o bebê pareceu
reagir. A pulsação começou a baixar e se estabilizou. Karen encorajou
Michael a continuar cantando. “Você não sabe, querida, quanto eu te amo.
Por favor, não leve o meu sol embora...” Enquanto Michael cantava, a
respiração difícil do bebê foi se tornando suave. “Continue, querido!”,
pediu Karen, emocionada. “Outra noite, querida, eu sonhei que você estava
em meus braços...” O bebê começou a relaxar. “Cante mais um pouco,
Michael”. A enfermeira começou a chorar. “Você é o meu sol, o meu único
sol. Você me deixa feliz mesmo quando o céu está escuro... Por favor, não
leve o meu sol embora...” No dia seguinte, a irmã de Michael já tinha se
recuperado e em poucos dias foi para casa.
O “Womans Day Magazine” chamou essa história de “O milagre da
canção de um irmão”. Os médicos chamaram-na simplesmente de “milagre”.
Karen chamou de “milagre do amor de Deus”. O amor é incrivelmente
poderoso.

Qual foi a mensagem que Yeshua imediatamente proclamou depois dos quarenta dias? "Arrependei-vos dos
vossos pecados, pois o reino de Deus está próximo". Que época melhor seria aquela para o Messias iniciar seu
ministério do que o início do ano novo espiritual? A evidência histórica aponta para o mês de Elul que serviu como um
tempo perfeito de preparação para a maior mensagem que viria para Israel: Voltem-se para Deus, o Messias chegou!
Há uma rica verdade profética associada com esta Festa das Trombetas. Isto caracteriza um tempo de colheita e
preparação espiritual, um futuro cumprimento de Rosh Hashanah é também visto aqui. Falando sobre a futura
redenção dos crentes no Messias, comumente chamada "arrebatamento". Paulo revela uma interessante conexão com
o feriado: I Ts 4.16-18 "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a
trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos
arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o
Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras".
Este feriado é uma figura perfeita do arrebatamento dos crentes! No futuro todos os crentes em Yeshua
serão arrebatados a encontrar com Ele nas nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e serão seguidos
imediatamente pelos crentes vivos na época. Não surpreendentemente, o sinal do arrebatamento será o toque do
shofar. De fato, a referência aqui é o toque especial que é dado em Rosh Hashanah. A palavra normalmente
traduzida por "alarido" no verso 16 vem do hebraico "teruah", melhor traduzido neste contexto por "alarme", o
toque do shofar. Referências similares ao shofar como sinal do "rapto" podem ser achadas em outros lugares do
Novo Testamento (ver I Co 15.50 e 58 e Ap 4.1). Outro importante cumprimento do Rosh Hashanah é o
arrebatamento dos crentes judeus remanescentes na segunda vinda do Messias. Tão distante quanto o sétimo século
antes de Cristo, o profeta Isaías escreveu:
Is 27.12,13 "E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio, até ao rio do
Egito; e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os
que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e
adorarão ao Senhor no monte santo em Jerusalém". Aquilo que esta passagem está se referindo é um dia de resgate
dos crentes restantes está claro e nós ainda esperamos por este toque do shofar para cumprir isto. Igualmente,
Yeshua o Messias, quando questionado acerca do futuro de Israel, confirmou este como um dia final da promessa em
seu próprio ensinamento: Mt 24.31 - "E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os
seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus".
Crentes em Yeshua HaMashiach têem uma profunda apreciação por este rico feriado, Rosh Hashanah! Ele
serviu historicamente como um tempo de preparação espiritual e arrependimento, ambos os temas sobre os quais
de-vemos aprender. Profeticamente, nós somos lembrados da promessa de Deus para resgatar e restaurar seu povo
escolhido, Israel, no último dia. O som do shofar é também uma recordação da abençoada esperança que todo o
crente messiânico possui: nós podemos entrar na presença do Messias a qualquer hora (Tito 2.13). Devemos dar
atenção para o som do shofar e tudo o que Rosh Hashanah tem para nos ensinar.
Um guia prático para os crentes no Messias - Há várias maneiras práticas de observarmos o Rosh Hashanah.
Nas sinagogas a preparação começa no mês que precede, Elul, com o toque do shofar no shabbat. Orações especiais
são feitas em arrependimento, chamadas selikhot. Para os judeus messiânicos e os gentios esta época deve ser
observada com o mesmo espírito. Talvez um deseje comprar um shofar e tocá-lo a cada manhã durante o mês que
precede o Rosh Hashanah. Isto pode ser usado para intensificar o verdadeiro espírito do feriado focando-se no
arrependimento e no andar puro com Deus. Uma noite especial pode ser planejada logo no primeiro dia de Tisrhi.
Assim como a maioria dos feriados judaicos, muito da preparação é gasto com a refeição do feriado. A mesa é posta
com o melhor aparelho de jantar, toalha de mesa e os dois candelabros. O branco é comum para os feriados
baseados na promessa de Deus que tornaria nossos pecados escarlates tão brancos quanto a neve (Is 1.18). Isso
deve incluir a toalha de mesa, e também as roupas pessoais. Para os crentes é uma bela declaração de nossa pureza
em Ye-shua! É tradição acender as velas com uma bênção apropriada que é levemente diferente da bênção usual do
shabbat.
Baruch atah Adonai Elohenu melech há-olham, Asher kideshanu b'mitzvohtav, v'tzi-vanu l'hadleek ner
shel yom tov.
Depois das velas, nós abençoamos o vinho e o pão redondo com uvas passas, que é o challah. Ambos nos
lembram o importante tema de Rosh Hashanah - que nós experimentaremos a doçura e a totalidade de um ano novo
com a bênção de Deus. As comidas para o jantar também seguem esta norma. Devemos ter as tradi-cionais tziemes
(cenouras com mel), assim como também o bolo de mel para a sobremesa. Num dos costumes mais descritivos, nós
mergulhamos as maças no mel para experimentarmos sua incrível doçura, que vem de nosso Pai do céu. Deve ser
notada que a saudação tradicional do feriado é l'shana tova u-metukah (que você tenha um bom e doce ano). Os
.

pratos principais devem ser o peru ou carne
de peito. Um prato simbólico é o peixe
cozido servido com cabeça. Isto ilustra a
promessa de Deus que chegará o tempo
quando Israel não será mais cauda, mas sim
cabeça (Dt 28.13).
Depois do jantar é tempo de celebrar
com adoração e meditação. Normalmente
isso se dá no culto na sinagoga. A compra de
tickets para depois é necessário, pois os
judeus não passam o prato para a coleta de
ofertas no culto. As gratificações dos
associados e os tickets individuais para o
feirado são trocados. Os crentes em
Yeshua em Rosh Hashanah, devem estar nos
cultos em sua congregação messiânica local.
Ali eles celebrarão os vários costumes do
feriado entre outros crentes. Que alegria
ouvir o som do shofar, experimentar
comunhão na oração e adorar com música a
plenitude do Messias. Se não há um grupo
messiânico próximo, talvez deva-se fazer
um culto doméstico. Isto deve incluir vários
elementos que chamem a atenção para este
dia especial. Desde que este dia é um
shabbat, o dia seguinte pode ser especial
começando-se o trabalho normalmente.
Habitualmente há um culto especial em
Rosh Hashanah para continuar a adoração
corporativa ao Rei.
Depois do culto matutino, habitualmente
no fim da tarde, a cerimônia especial
chamada Tashlikh continua. Que culto cheio
de significado este pode ser para os
crentes — lançar migalhas de pão
simbolizando os pecados, dentro de um rio
ou lago! O shofar pode ser tocado e uma
guitarra também, enquanto os cânticos de
louvores são cantados, para celebrar a
verdade de Mq 7.19 - "Tornará a apiedar-se
de nós; sujeitará as nossas iniqüidades, e tu
lançarás todos os seus pecados nas
profundezas do mar".

2ª feira: Ezequiel 25/26/27
3ª feira: Ezequiel 28/29/30
4ª feira: Ezequiel 31/32/33
5ª feira: Ezequiel 34/35/36
6ª feira: Ezequiel 37/38/39
Sábado: Ezequiel 40/41/42
Domingo: Ezequiel 43/44/45
Próxima semana: Junto à finalizando
Ezequiel, leremos 1 Pedro e Daniel.

“Aprendi com meu filho de dez ano que a
poesia é a descoberta das coisas que nunca
vi” (Oswald de Andrade). Obrigado por ser
essa benção de filho pra nós. Te amamos
demais. De seus pais Domingos e Maricélia.

Para realizar os reparos no telhado
do templo da Comunidade Amai-vos
de Cabo Frio, serão necessárias 54
novas telhas para reposição. Você
pode contribuir diretamente para a
compra de uma ou mais telhas
ofertando nos envelopes pretos
com a etiqueta “Eu ofertarei uma
telha – R$ 30,00”. Estes envelopes
estão afixados no quadro de avisos
ao lado da porta da secretaria.

Não desista de orar
pelos seus filhos!
Reuniões todas as terçasfeiras, às 19h antecedendo
o Culto semanal de Oração
Profética.

,

Estudo para a família (para toda família)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

O Senhor lutará por você
“13 Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Fiquem
firmes e vejam o livramento que o SENHOR lhes trará hoje,
porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêem. 14 O
SENHOR lutará por vocês; tão-somente acalmem-se” (Êxodo
14.13—14).
Após séculos de uma vida de escravidão, privações e
horrores no Egito, finalmente o povo de Israel estava livre
seguindo seu líder, Moises, rumo à terra prometida por Deus.
Mas até lá havia um longo caminho a ser percorrido, muitas
dificuldades e inimigos a serem enfrentados. Pouco tempo depois
de terem deixado o Egito, eles se depararam com a imensidão do
mar impedindo-os de continuar sua jornada; e, atrás de si, eram
ameaçados pelo exército de Faraó, que se aproximava para
aniquilá-los. Novamente, o medo e a ansiedade, que antes
dominavam o coração deles, voltaram a assombrá-los. Então,
Moises disse ao povo: “Não tenham medo, fiquem firmes... O
Senhor lutará por vocês”.
Em nossa caminhada para a vida eterna também há um longo
caminho a percorrer. Como aconteceu ao povo de Israel,
certamente termos de enfrentar dificuldades, provações,
tentações. Se nos deixarmos dominar pelo medo, estaremos
duvidando de que Deus pode interferir a nosso fazer em
qualquer circunstância para cumprir seu plano em nossa vida e
suprir nossas necessidades. A Palavra de Deus está repleta de
promessas que visam fortalecer nosso ânimo e não deixam
dúvidas sobre o fato de que o Senhor nunca nos deixará
sozinhos nessa jornada. Familiarize-se com a Palavra de Deus,
apodere-se das promessas que ele faz a todos que crêem nele.
Não tenha medo. O Senhor lutará por você!
Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Vou contar um fato corriqueiro que, inesperadamente, me
trouxe uma grande lição de vida.
Era um fim de tarde de sábado. Eu estava molhando o
jardim da minha casa, quando fui interpelada por um garotinho
com pouco mais de 9 anos, dizendo:
Dona, tem pão velho?
Essa coisa de pedir pão velho sempre me incomodou desde
criança.
Olhei para aquele menino tão nostálgico e perguntei:
— Onde você mora?
— Depois do zoológico.
— Bem longe, hein?
— É... mas eu tenho que pedir as coisas para comer.
— Você está na escola?
— Não. Minha mãe não pode comprar material.
— Seu pai mora com vocês?
— Ele sumiu.
E o papo prosseguiu, até que disse:
— Vou buscar o pão. Serve pão novo?
— Não precisa, não. A senhora já conversou comigo, isso é
suficiente.
Esta resposta caiu em mim como um raio. Tive a sensação de
ter absorvido toda a solidão e a falta de amor daquela criança,
daquele menino de apenas 9 anos, já sem sonhos, sem brinquedos,
sem comida, sem escola e tão necessitado de um papo, de uma
conversa amiga.
Caros amigos, quantas lições podemos tirar desta resposta:
"Não precisa, não. A senhora já conversou comigo, isso é
suficiente!"
Que poder mágico tem o gesto de falar e ouvir com amor!
Alguns anos já se passaram e continuam pedindo "pão velho"
na minha casa...
e eu dando "pão novo", mas procurando antes compartilhar o
pão das pequenas conversas, o pão dos gestos que acolhem e
promovem.
Este pão de amor não fica velho, porque é fabricado no
coração de quem acredita Naquele que disse: "Eu sou o pão da
vida!"
Verifique quantas pessoas talvez estejam esperando uma só
palavra sua.
Autor: Antônio Maia
Colaboração:
Diáconos José Carlos e Joana

A Comunidade Amai-vos de Cabo Frio, a mais ou
menos três anos adotou cinco crianças pela VISÃO
MUNDIAL, um projeto cristão que visa a
transformação da vida humana, buscando a justiça
e a transformação social e a promoção das boas
novas do Reino de Deus.
A Visão Mundial abrange vários países do mundo e
é apoiada por personalidades cristãs conhecidas em
todo mundo, exemplo, Ana Paula Valadão do
Ministério de Louvor Diante do Trono, e Brooke
Fraser, vocalista da banda cristã Hillsong United,
da Austrália, que inclusive esteve à serviço da
Visão Mundial na África no ano passado.
Só em 2006, a Visão Mundial, com a ajuda de
muitos padrinhos comprometidos mensalmente com
ela, ajudou mais de 2,8 milhões de pessoas, a
maioria delas crianças inscritas em seus 92
projetos espalhados pelas Regiões Norte,
Nordeste (na sua maioria) e Sudeste e CentroOeste. Entre seus investimentos estão: Educação,
Desenvolvimento
Econômico,
Saúde,
Desenvolvimento Rural, Testemunho Cristão,
Reabilitação, etc.
Mais três crianças foram apadrinhadas pela
Comunidade Amai-vos de Cabo Frio, duas só esta
semana, porém, estas três, individualmente por
membros da igreja, totalizando oito crianças que
são assistidas pela nossa comunidade, seja pelos
membros, ou como compromisso mensal da
tesouraria da igreja.
Apadrinhar uma criança pela Visão Mundial é
simples. Pelo número 0800 70 70 374 se consegue
todas as informações solicitadas. Ao se decidir
pelo apadrinhamento de uma ou mais crianças, se
solicitado, informe o código de apadrinhamento da
Comunidade Amai-vos: 31.783. Se preferir,
procure a secretaria. Um dos padrinhos na
Comunidade Amai-vos poderá te indicar como
através dos KITS de apadrinhamento recebidos
por eles. Estes KITS já vêm com os dados das
crianças selecionadas pelo cadastro da Visão
Mundial, como idade, escolaridade, estado de
saúde, foto, etc.
Lembre-se que ajudar os órfãos e as viúvas é
papel da Igreja. Sem dizer que é um prazer sem
igual.

Negar-se
“Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se
alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si
mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me; Porque
aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e
quem perder a sua vida por amor de mim achá-laá.” (MT.16:24,25)
Em sua caminhada para um conhecimento mais
profundo de Deus, o homem atravessa os vales
solitários da pobreza de Espírito da renúncia a
todas as coisas.

Para realizar os reparos no
telhado do templo da Comunidade
Amai-vos de Cabo Frio, serão
necessárias 54 novas telhas para
reposição. Você pode contribuir
diretamente para a compra de
uma ou mais telhas ofertando nos
envelopes pretos com a etiqueta
“Eu ofertarei uma telha – R$
30,00”. Estes envelopes estão
afixados no quadro de avisos ao
lado da porta da secretaria.

Dividindo o assunto em partes, para que
possamos entendê-lo melhor, parece que há no
interior de cada um de nós um inimigo que
toleramos e que nos faz correr perigo. Jesus o
denominou de “egocentrismo”. Sua principal
característica é o sentimento e o desejo de posse,
as palavras “ganho” e “lucro” sugerem essa idéia.
Permitir que esse inimigo viva em nós, leva-nos a
perder tudo. Mas repudiá-lo e desistir das coisas
por amor de Cristo, não é perda, mas antes uma
preservação de tudo para a vida eterna.
Não se trata de uma mera figura metafórica
e sim de uma análise cuidadosa de nosso
verdadeiro problema espiritual. Dentro do homem
há um coração endurecido cuja a natureza e
intento é sempre possuir, possuir. Ele ambiciona as
“coisas” com um desejo arraigado e feroz. Os
pronomes quando impressos no papel, mas no seu
emprego
constante
é
muito
significativo,
expressam a natureza real do velho homem
adâmico melhor do que mil volumes de teologia.
As raízes do nosso coração penetram fundo
nas “coisas”; e não ousamos arrancar nenhuma
delas, com medo de morrer. As “coisas” se tornam
necessárias para nós, de um modo que jamais foi
da intenção de Deus.
O Senhor Jesus referiu-se a essa tirania das
“coisas” quando disse aos discípulos: “negue-se a si
mesmo”. O Senhor também nos indica a única
maneira eficaz de destruir esse adversário: “Tome
a sua cruz e siga-me”.
Amai-vos

“Que o amor e a fidelidade jamais o
abandonem; prenda-os ao redor do seu
pescoço, escreva-os na tábua do seu coração.
Então você terá o favor de Deus e dos
homens, e boa reputação. Confie no Senhor
de todo o seu coração e não se apóie em seu
próprio entendimento” (Provérbios 3.3—5).
De seus pastores.

Inscrições para o Seminário
EETAD, procurar diretamente
K-cau.
2ª feira: Ezequiel 46/47/48
3ª feira: 1 Pedro 01/02/03
4ª feira: 1 Pedro 04/05
O que você tem para oferecer pra
5ª feira: Daniel 01/02/03
Deus no seu tempo? Qual a sua
6ª feira: Daniel 04/05/06
profissão? O que você pode doar das
Sábado: Daniel 07/08/09
suas capacidades e talentos para
Domingo: Daniel 10/11/12
Deus tirando uma hora da semana
Na
próxima
seqüência
de para oferecer pra Deus no templo?
estudo: 2 Pedro, Oséias e 1 Preencha uma ficha de cadastro de
Dízimo de tempo. Não fique parado,
João.
sirva ao Senhor!

Não desista de orar
pelos seus filhos!
Reuniões todas as terças-feiras, às
19h antecedendo o Culto semanal de
Oração Profética.

,

Estudo para a família (para toda família)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

Enquanto dormimos, Deus cuida de nós!
“Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando
arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a
quem ele ama.” (Salmo 127.2).
Por que Deus criou o sono se, na verdade, ele nunca dorme?
Por que ele providenciou o sono para suas criaturas? Conforme o
versículo do Salmo 127, o Senhor abençoou o ser humano com o
sono, oferecendo-lhe um presente amoroso. Mas, muitas vezes,
seu presente é rejeitado, pois não conseguimos dormir
atormentados pela ansiedade ou pelo medo.
O sono tranqüilo é o oposto do sono torturado pela
ansiedade. Deus não quer que seus filhos se sintam ansiosos, mas
deseja que confiem nele. Portanto, parece-me que o Senhor
planejou o sono para ser uma lembrança contínua de que não
devemos ficar ansiosos, mas que precisamos descansar no seu
poder.
Além disso, o sono serve como uma recordação diária de que
não somos iguais a Deus: “O protetor do povo de Israel nunca
dorme, nem cochila” (Salmo 121.4). Uma vez ao dia nosso Pai nos
manda repousar, como enfermos que necessitam se
restabelecer.
Deus quer que confiemos nele como um vigia atento e alerta
que nos protege sempre, porque nunca dorme. Ele quer que
joguemos sobre ele a nossa ansiedade porque ele nunca deixa de
cuidar de nós, mesmo enquanto dormimos.
Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Imagine que você tivesse um cavalo puro sangue que
valesse um milhão de reais. Como você o trataria?
Você o encheria de cafeína? Deixaria ele fumar?
Como seria sua alimentação? Você permitiria que ele
ficasse alguns quilos acima do normal? Estressado ou sem
dormir? Sujo, sem tomar banho?
Com certeza absoluta não. Provavelmente cuidaria
dele com imenso carinho e atenção total. Todos os
detalhes seriam rigorosamente supervisionados e
imediatamente resolvidos. Afinal, ali estaria um campeão,
o seu campeão.
Você já deve estar imaginando para onde quero ir
com esta história. Todos os dias temos pessoas à nossa
volta que são muito mais valiosas do que o cavalo desta
história, e muitas vezes não lhe damos a atenção que
merecem, porque estamos sempre muito ocupados com
alguma bobagem de curto prazo que parece muito mais
importante. E no longo prazo muitas vezes perdemos
esses campeões por pura falta de atenção.
Essa atenção pode estar até mesmo faltando para
nós mesmos: como você se trata ? Como campeão ou como
pangaré?
Alimentação,
exercício,
sono?
Nossas
necessidades básicas, em ordem de importância, são as
físicas, as espirituais, as sociais, as intelectuais e só
depois as financeiras. Mas parece que em muita gente a
ordem está totalmente invertida. E depois não entendem
porque não conseguem resultados de campeão.
Mesma coisa com família, principalmente filhos e
marido/esposa. Como você trata as pessoas à sua volta?
Como verdadeiros campeões de um milhão? Se alguém
viesse e perguntasse às pessoas a sua volta quais são as
suas prioridades, qual seria a resposta?
Uma pessoa que trate como verdadeiros campeões
aos outros e também a si mesmo, conseguirá muitos mais
resultados, em todos os sentidos, do que alguém que faça
o contrário. Então não entendo porque tem tanta gente
fazendo o contrário. Pense bem nisso, porque na sua vida
é você quem decide: pangaré ou puro sangue? Então aja
de acordo.

Os Pais Envelhecem
Talvez a mais rica, forte e profunda experiência
da caminhada humana seja a de ter um filho. Plena de
emoções, por vezes angustiante, se pai ou mãe é provar
os limites que constituem o sal e o mel que constituem
o sal e o mel do ato de amar alguém.
Quando nascem, os filhos comovem por sua
fragilidade, seus imensos olhos, sua inocência e graça.
Basta vê-los para que o coração se alargue em riso e
cor. Um sorriso é capaz de abrir as portas de um
paraíso. Eles chegam à nossa vida com promessas de
amor incondicional. Dependem de nosso amor, dos
cuidados que temos. E retribuem com gestos que
enternecem. Mas os anos se passam e os filhos
crescem. Escolhem seus próprios caminhos, parceiros e
profissões. Trilham novos rumos, afastam-se da
matriz.
O tempo se encarrega da formação de novas
famílias. Os netos nascem. Envelhecemos, então algo
começa a mudar. Os filhos já não têm pelos pais
aquelas atitudes de antes. Parece que agora só os
ouvem fazer criticas, reclamar, apontar falhas.
Já não brilha mais nos olhos deles aquela
admiração de infância e isso é uma dor imensa para os
pais. Por mais que disfarcem, todo pai e mãe percebe
as mínimas faíscas no olho de um filho.
É quando pais, idosos, dizem para si mesmos: Que

capacidade de decisão. E, no entanto, no fundo daqueles
olhos cercados de rugas, há tanto amor. Naquelas mãos
trêmulas, há sempre um gesto que abençoa.
A cada dia que nasce, lembre-se de que está mais
perto o dia da separação. Um dia, o velho pai já não estará
mais aqui. O cheiro familiar da mãe estará ausente. As
roupas favoritas para sempre dobradas sobre a cama, os
chinelos em um canto qualquer da casa.
Então valorize o tempo de agora com os pais idosos.
Paciência quando eles se recusaram a tomar os remédios,
quando falam interminavelmente sobre doenças, quando se
queixam de tudo.
Abrace-os apenas, enxugue as lágrimas deles, ouça
as histórias (mesmo que sejam repetidas) e dê-lhes
atenção, afeto.
Acredite, dentro daqueles velhos corações brotarão
todas as flores da esperança e da alegria.
Amai-vos

“Nem muitas águas conseguem apagar o
amor; os rios não conseguem levá-lo na
correnteza. Se alguém oferecesse todas as
riquezas da sua casa para adquirir o amor,
seria totalmente desprezado.” (Cantares
8.7). Parabéns, amados. Que sua união seja
cada vez mais abençoada pelo Senhor. Com
carinho da Rede de Casais.

O que você tem para oferecer pra
Deus no seu tempo? Qual a sua
profissão? O que você pode doar das
suas capacidades e talentos para
Deus tirando uma hora da semana
para oferecer pra Deus no templo?
Preencha uma ficha de cadastro de
Dízimo de tempo. Não fique parado,
sirva ao Senhor!

2ª feira: 2 Pedro 01/02/03
3ª feira: Oséias 01/02/03
Dia
12
de
outubro,
em
4ª feira:Oséias 04/05/06
comemoração ao dia das crianças.
5ª feira:Oséias 07/08/09
6ª feira:Oséias 10/11
Horário 18h30, traga seus filhos.
Sábado:Oséias 12/13/14
Domingo: 1 João 01/02/03
Próxima leitura: Conclusão de 1
João, seguida pela leitura dos
Iniciando-se no dia 14 de
livros dos profetas Joel, Amós,
outubro, culto de celebração
Obadias e Jonas.

eu fiz? Por que o encanto acabou? Por que meu filho á
não me tem como seu herói particular?
Apenas passaram-se alguns anos e parece que
foram esquecidos os cuidados e a sabedoria que antes
era referência para tudo na vida. Aos poucos, a atitude
dos filhos se torna cada vez mais impertinente.
Praticamente não ouvem mais os conselhos. A
cada dia, demonstram mais impaciência. Acham que os
pais têm opiniões superadas, antigas. Pior é quando
implicam com as manias, os hábitos antigos, as velhas
músicas. E tentam fazer os velhos se adaptarem aos
novos tempos, aos novos costumes.
Quanto mais envelhecerem os pais, mais os filhos
assumem o controle. Quando eles estão bem idosos, já
não decidem o que desejam fazer ou o que desejam
comer e beber. Raramente são ouvidos quando tentam
fazer algo diferente. Passeios, comida, roupas, médicos
— tudo passa a ser decidido pelos filhos. E, no entanto,
os pais estão apenas idosos. Mas continuam em plena
posse da mente. Por que então desrespeitá-los? Por
que tratá-los como se fossem inúteis ou crianças sem
discernimento?
Sim, é o que a maioria dos filhos faz. Dá ordens
aos pais, trata-os como se não tivessem opinião ou

Para realizar os reparos no
telhado do templo da Comunidade
Amai-vos de Cabo Frio, serão
necessárias 54 novas telhas para
reposição. Você pode contribuir
diretamente para a compra de
uma ou mais telhas ofertando nos
envelopes pretos com a etiqueta
“Eu ofertarei uma telha – R$
30,00”. Estes envelopes estão
afixados no quadro de avisos ao
lado da porta da secretaria.

Não desista de orar pelos seus filhos!
Reuniões todas as terças-feiras, às
19h antecedendo o Culto semanal de
Oração Profética.

dominical, abrindo a semana
dos festejos dessa festa do
Senhor. Participe fielmente
dos cultos dessa celebração
que durará oito dias em
dedicação ao ato bíblico de
celebrar nossa libertação.

,

Estudo para a família (para toda família)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

Ele esquece!
“Mas eu — eu mesmo — sou o seu Deus e por isso
perdôo os seus pecados e os esqueço” (Isaias 43.25).
O sentimento de culpa é difícil de apagar,
especialmente quando cometemos novamente o
mesmo erro. Quando isso acontece, parece que os
tornamos indignos até de confessar a Deus que
erramos outra vez. Mas este versículo de Isaias nos
diz que Deus esquece os nossos pecados. Isso mesmo,
ele esquece, mas não porque tem um problema de
memória.
Ele nos conhece completamente e sabe tudo a
nosso respeito. Mesmo assim, esquece os nossos
pecados. Ele os esquece porque decidiu assim. Uma
vez perdoados, os nossos pecados não existem mais.
Imagine esta cena: Você ora a Deus e diz
“Senhor, eu fiz aquilo de novo!” e ele responde
“Aquilo o quê? Não me lembro de nada!”. Então,
novamente Deus escuta a sua confissão, perdoa e
apaga o seu pecado! É pura graça. A graça de Deus
nos revelou a morte de Cristo na cruz. Jesus fez com
que o perdão se tornasse realidade. Nos não
precisamos conviver com sentimentos de culpa. Deus
já esqueceu o nosso pecado.
Judith Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Relembrando...
Numa aldeia vietnamita, um orfanato dirigido por um
grupo de missionários foi atingido por um bombardeio.
Os missionários e duas crianças tiveram morte imediata e
as restantes ficaram gravemente feridas. Entre elas, uma
menina de oito anos, considerada em pior estado. Era necessário
chamar ajuda por um rádio e, ao fim de algum tempo, um médico
e uma enfermeira da Marinha dos Estados Unidos chegaram ao
local.
Teriam de agir rapidamente, senão a menina morreria
devido aos traumatismos e à perda de sangue. Era urgente fazer
uma transfusão, mas como? Após alguns testes rápidos, puderam
perceber que ninguém ali tinha o sangue compatível.
Reuniram as crianças e entre gesticulações, arranhadas
no idioma, tentavam explicar o que estava acontecendo e que
precisariam de um voluntário para doar sangue. Depois de um
silêncio sepulcral, viu-se um braço magrinho levantar-se
timidamente. Era um menino chamado Heng. Ele foi preparado às
pressas ao lado da menina agonizante, e espetaram-lhe uma
agulha na veia. Ele se mantinha quietinho e com o olhar fixo no
teto. Passado algum momento, ele deixou escapar um soluço e
tapou o rosto com a mão que estava livre. O médico perguntoulhe se estava doendo e ele negou. Mas não demorou muito a
soluçar de novo, contendo as lágrimas. O médico ficou
preocupado e voltou a perguntar-lhe novamente, e novamente ele
negou. Os soluços ocasionais deram lugar a um choro silencioso,
mas ininterrupto. Era evidente que alguma coisa estava errada.
Foi então que apareceu uma enfermeira vietnamita vinda de
outra aldeia. O médico pediu que ela procurasse saber o que
estava acontecendo com Heng. Com a voz meiga e doce, a
enfermeira foi conversando com ele e explicando coisas e o
rostinho do menino foi se aliviando...
Minutos depois ele estava novamente tranqüilo. A
enfermeira então explicou aos americanos: “Ele pensou que iria
morrer, não tinha entendido direito o que vocês disseram e
achando que ia ter que dar todo o sangue para a menina não
morrer”.
O médico aproximou-se dele e, com a ajuda da
enfermeira, perguntou: “Mas, se era assim por que você se
ofereceu para doar sangue?”. E o menino respondeu: “Ela é minha
amiga”.

Sucot – A Festa dos Tabernáculos
A ordem de Deus para celebrarmos a festa compromisso dos Tabernáculos encontra-se em
Levítico 23:34-43: "Aos quinze dias deste sétimo mês
será a festa dos Tabernáculos ao Senhor, por sete
dias. No primeiro dia haverá santa convocação; nenhum
trabalho servil fareis. Durante sete dias oferecereis
ofertas queimadas ao Senhor, e no dia oitavo tereis
santa convocação, e apresentareis ofertas queimadas
ao Senhor. É dia solene; nenhum trabalho servil
fareis... No primeiro dia tomareis para vós frutos de
árvores formosas, folhas de palmeiras, e ramos de
árvores cheias de folhas , e durante sete dias vos
alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis
esta festa ao Senhor durante sete dias a cada ano. É
estatuto perpétuo pelas vossas gerações...Sete dias
habitareis em tendas ...para que saibam as vossas
gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em
tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu o Senhor
vosso Deus."
O tabernáculo em si, para aqueles não
familiarizados ainda, é onde o Senhor habitava no meio
de seu povo, dele recebia adoração e sacrifício, e com
ele falava, no período da Antiga Aliança. Este é o tema
de Tabernáculos: Deus habitando com Seu povo. É
interessante ver a descrição e o uso das diversas
áreas e utensílios do tabernáculo, assim como a
disposição dos rituais, nos capítulos 25,26 e 27 do
livro de Êxodo.
Quando o apóstolo João nos descreve na passagem
1:14 de seu evangelho, a primeira vinda de Jesus, "O
Verbo se fez carne e habitou entre nós ...", vemos pela
palavra usada, "habitou", que a imagem que ele
percebeu foi a de Tabernáculos, com Deus habitando
no meio de Seu povo.
Há, inclusive, controvérsias sobre a data correta
do nascimento de Jesus em Belém. Há muitos cristãos
que pela falta de uma clara informação bíblica a este
respeito, se recusam a definir uma data. A Igreja
Ocidental, desde o quarto século da era cristã, adota
25 de dezembro como sendo a data deste divino
evento. A maioria dos historiadores, entretanto, diz
que isto tratou-se de uma concessão feita aos pagãos
do império romano. Freqüentemente, aliás, a igreja
primitiva adotou, como cristãs, festividades pagãs,
como uma "estratégia" para obter novas conversões.
Afinal, é mais fácil aproveitar hábitos existentes do
que modificá-los, especialmente se enraizados. 25 de
dezembro é bem um destes exemplos. Tratava-se de
uma festividade pagã, antiqüíssima, para comemorar a
volta do sol, após o solstício de inverno. Nada tem a
ver com o nascimento de Jesus Cristo.
Cremos que Jesus nasceu em plena Festa de
Tabernáculos, no primeiro dia desta Festa. As razões
divinas para isto tornam-se muito claras, quando
examinamos o quadro geral das Festas do Senhor.
Veja, o Plano Redentor de Deus, para facilitar um
.

entendimento mais amplo e promover maior aceitação de
Jesus como o Messias, revelou-se nas datas que o Senhor
santificou e ordenou a Seu povo celebrar, guardando
notáveis paralelos com os significados de cada um desses
eventos: Jesus morreu na cruz, como nosso Cordeiro
Pascal, no exato dia da Páscoa; Jesus ascende ao Pai no
dia das Primícias dos Frutos; o Espírito Santo nos é
enviado , para nosso revestimento, em Pentecostes. E o
nascimento de Jesus, um evento fundamental, se daria
fora de uma destas Festas bíblicas? Certamente que não.
E qual seria a Festa mais apropriada para Jesus nascer,
para Deus habitar entre nós, senão Tabernáculos?
Há várias evidências de que a Festa de Tabernáculos
marca o nascimento de Jesus:
Desde que o ministério terrestre de Jesus durou três
anos e meio, e Ele morreu na Páscoa, que é em
março/abril, o início de Sua obra, aos 30 anos, aponta Seu
nascimento para setembro/outubro, onde temos a Festa
de Tabernáculos, e não para 25 de dezembro.
Como os pastores poderiam estar cuidando de seus
animais no campo - referência que consta da descrição da
nascimento de Jesus, nos evangelhos - em fim de
dezembro, pleno inverno? Estes ficavam confinados,
segundo o costume local, de novembro a fevereiro .
Mais uma pista: sabemos por Lucas, que Maria e José
deslocaram-se para Belém para atender ao censo de
Herodes, que, embora ordenado pelos romanos, mantinha o
costume local de fazê-lo na cidade do patriarca de cada
família. José era de Belém. (Bem, se não fosse por essa
razão prática, outra apareceria, porque era necessário
que o Messias nascesse em Belém, para cumprimento das
profecias). Por que este evento, ao qual se seguia a
cobrança de impostos, se daria no meio do inverno e não
após a colheita? A safra que antecede o inverno, a última
do ano, é colhida no outono local e é seguida
imediatamente pela Festa de Tabernáculos.
Tabernáculos era uma das três ocasiões, como já
vimos, em que se dava a peregrinação em massa, de todo o
país para Jerusalém (as outras duas eram Páscoa e
Pentecostes). Nesta ocasião, não só Jerusalém, mas todas
as áreas circunvizinhas recebiam forte afluxo de
peregrinos. E Belém dista apenas oito quilômetros de
Jerusalém. Isto pode explicar porque Lucas nos relata, em
seu evangelho, 2:7, que os pais terrenos de Jesus não
encontraram acomodações em Belém, utilizando-se então
de uma manjedoura, para abrigo, na situação de Seu
nascimento iminente.
Parece que realmente houve um dia santo marcando o
nascimento de Jesus. Jesus foi Deus habitando no meio
de Seu povo (Emanuel), com Seu nascimento
perfeitamente
tipificado
pela
celebração
de
Tabernáculos.
Entendendo sobre as Festas do Senhor, ganhamos
todos uma compreensão mais profunda e verdadeira do
significado real de inúmeras passagens da vida de Jesus e
de Sua maravilhosa mensagem! Veja mais esta:
Em tabernáculos eram costumeiras as orações rogando
a Deus pelas chuvas de inverno, essenciais para restaurar

a terra para a próxima safra. E, no
cerimonial histórico dos judeus, por ocasião
do segundo Templo, o ponto alto, no último
dia da Festa de Tabernáculos, acontecia
quando o sacerdote, simbolicamente,
derramava água no altar do Templo,
obtendo fervorosa reação da platéia. Falta
acrescentar que as águas buscadas não
eram apenas as da chuva, desde que um
texto bem utilizado era o de Isaías 12:3
"Vós com alegria tirareis água das fontes
da salvação". Então , mais que a chuva, esta
cerimônia ilustrava profeticamente os dias
de redenção messiânica, quando a água do
Espírito Santo seria derramada, pelo
esperado Messias, sobre todo Israel .

Descansar em Deus
"E viu Deus tudo quanto tinha feito, e
eis que era muito bom; e foi a tarde e a
manhã: o dia sexto. Assim, os céus, e a
terra, e todo o seu exército foram
acabados. E, havendo Deus acabado no dia
sétimo a sua obra, que tinha feito,
descansou no sétimo dia de toda a sua obra,
que tinha feito. E abençoou Deus o dia
sétimo e o santificou; Porque nele
descansou de toda a sua obra, que Deus
criara e fizera." (Gn. 1:31.2:1 ao 3). Sete
vezes essa passagem nos faz lembrar que a
criação foi uma obra concluída. Isso
significa que Deus "descansou". Isto é, ele
cessou o que estava fazendo, porque havia
completado sua tarefa divina. Nenhuma
parte deixou de funcionar em perfeita
harmonia com todas as outras, não houve
descuido, nada foi omitido ou passado por
auto.
Os físicos sintetizam três leis da
termodinâmica.A segunda lei afirma que
todos os sistemas da natureza mostram um
movimento invariável rumo à desintegração,
à desordem e à perda de energia. Os
cientistas o chamam de princípio da
entropia.
A criação envolveu precisamente o
oposto. Através de processos bioquímicos e
físicos de imensa complexidade, Deus
transformou um planeta caótico num mundo
de ordem. Quando ele disse que tudo era
"muito bom", foi porque a turbulência havia
acabado, a desordem fora vencida, o caos
se fora. A uma voz, todas as coisas
.

testificavam do amor e da infinita sabedoria
de um Deus que havia planejado e trazido
tudo à existência.
Está claro que o descanso do Criador
nada tem a ver com fadiga. É o descanso que
vem quando a ordem toma o lugar do caos. É
paz que aparece após a tormenta. E nossa fé
em Jesus acrescenta uma nova e gloriosa
dimensão a tudo isso. Como afirma em
Hebreus 4, o repouso do sábado agora
significa que aceitamos que Cristo realmente
alcançou
para
nós
a
salvação."Está
consumado"!
Amai-vos

“Quem converte um pecador do erro do seu
caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que
muitíssimos
pecados
sejam
perdoados”
(Tg.5:20). Que onde você for, sua vida seja
usada pra fazer com que o céu seja povoado
ainda mais! Que Deus te dê a graça de
conquistar cada vez mais vidas para o Reino! Da
Juventude Judá pra você!
“O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele é
a minha salvação. Alegres brados de vitória
ressoam nas tendas dos justos: “A mão direita
do Senhor age com poder!” (Sl.118:15). Que não
só a mão, mas também a face do Senhor sejam
sempre companheiras suas! Te amamos demais.
De Elma e Neto.

Não desista de orar pelos
seus filhos!
Reuniões todas as terças-feiras,
às 19h antecedendo o Culto
semanal de Oração Profética.

2ª feira: 1 João 04/05
3ª feira: Joel 01/02/03
4ª feira: Amós 01/02/03
5ª feira: Amós 04/05/06
6ª feira: Amós 07/08/09
Sábado: Obadias 01
Domingo: Jonas 01/02/03/04

Prosseguindo a seguir, 2 e 3 João,
Miquéias, Naum, Judas, Habacuque,
Sofonias.

,

Estudo para a família (para todo cristão)
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

Sem mancha nem culpa
“Mas agora, por meio da morte de seu Filho na cruz,
Deus fez com que voês ficassem seus amigos a fim de
trazê-los à sua presença para serem somente dele, não
tendo mancha nem culpa.” (Colossenses 1.22)
O pecado deposita um peso em nosso coração, às vezes
difícil de ser superado. Mesmo depois de confessados
nossos erros e de nos arrependermos sinceramente, as
marcas do passado podem nos perturbar durante muito
tempo. Para conseguirmos ter uma vida feliz, sentindo paz
no coração, precisamos superar o que ocorreu no passado.
A única maneira de nos livrarmos do sentimento de culpa é
entregando-o a Jesus. Quando Cristo morreu na cruz, ele
pagou o preço de toda a culpa e perdoou todos os nossos
pecados. Ninguém pode nos acusar de nada, porque o nosso
erro foi deletado. Satanás tenta nos confundir procurando
nos convencer de que não podemos ser perdoados, mas nós
não devemos dar-lhe ouvidos! Em Cristo não temos mais
“mancha nem culpa”. Ele é a nossa paz!
Memorize o texto de Colossenses 1.21—22 e guarde-o
também no coração. Que ele possa ajudá-lo a repudiar as
tentativas de Satanás de fazê-lo sentir-se culpado e de
procurar impedi-lo de viver, em toda a sua exuberância, a
nova vida que há em Cristo Jesus.
Jaime Kemp
ESTAMOS EM OBRAS! Seja ABENÇOADOR, e ajude a erguer o templo do
Senhor. Depósitos na Conta Corrente nº 5718814-9 / Agencia Banco Real
nº 0071 - MINISTERIO AMAI-VOS IGREJA CELULAR.

Um senhor de 70 anos viajava de trem tendo ao seu lado
um jovem universitário, que lia o seu livro de ciências.O senhor,
por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem
percebeu que se tratava da Bíblia, e estava aberta no livro de
Marcos.
Sem muita cerimônia o jovem interrompeu a leitura do
velho e perguntou:
- O senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas e
crendices?
- Sim, mas não é um livro de crendices. É a Palavra de
Deus. Estou errado?
- Mas é claro que está! Creio que o senhor deveria
estudar a História Universal. Veria que a Revolução Francesa,
ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião.
Somente pessoas sem cultura ainda crêem que Deus tenha criado
o mundo em seis dias.
- O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que
os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso.
- É mesmo? E o que pensam e dizem os nossos cientistas
sobre a Bíblia?
- Bem, respondeu o universitário, como vou descer na
próxima estação, falta-me tempo agora, ...mas deixe o seu cartão
que eu lhe enviarei o material pelo correio com a máxima
urgência.
- O velho então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do
paletó e deu o seu cartão ao universitário.
- Quando o jovem leu o que estava escrito, saiu
cabisbaixo sentindo-se pior que uma ameba.
No cartão estava escrito: “Professor Doutor Louis
Pasteur, Diretor Geral do Instituto de Pesquisas Científicas da
Universidade Nacional da França.”
"Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito, nos aproxima."
Louis Pasteur.

Procura
"Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade,
porque o pai procura a tais que assim o adorem". (Jo
4:23)
Essa palavra me dá um pouco de tristeza, pois
mostra que existe um problema alarmente: O pai tem
que procurar adoradores. É doloroso pensar que o
Deus do Universo, o Criador de tudo e de todos nós
que vivemos em meio à sua criação, tenha que andar à
procura de adoradores, já que, nom final das contas,
foi para isso que ele nos criou.Deus quis comunhão,
relacionamento e amizade conosco, e no entanto, ele
tem que procurar quem queira desenvolver essa
relação com Ele.
Deus quer ter comunhão conosco, mas nós lhe
negamos isso. Talvez o façamos por falta de um
entendimento básico de Deus e seus anseios.Ou talvez
seja porque estamos muito ocupados em trabalhar pra
Ele, e não temos tempo para estar com Ele. Alguém
certa vez disse que temos nos envolvido tanto com a
obra do Senhor que nos esquecemos Senhor da
obra.Ocupamo-nos com tantas atividades (Todas boas
é claro), que não nos sobra tempo para estar com
nosso amando.
Em vários textos, a bíblia compara nosso
relacionamento com o Senhor ao vínculo matrimonial. A
igreja é a noiva de Jesus. Pois bem. Se de fato somos
a noiva, vejamos como se comporta essa noiva
O amado diz:
- Me dá um abraço!
A noiva responde:
- Depois que acabar de lavar a roupa dos teus
filhos.
O amado novamente pergunta:
- Agora, podes me dar um abraço?
A noiva diz:
- Assim que terminar de preparar e dar essas
mamadeiras para teus filhos, Senhor.
Não me sai da mente, a imagem de um Deus terno
e amoroso, que deseja ter relacionamento e comunhão
com sua amada. Ele está procurando, chamando,
falando ao coração, esperando que alguém se detenha
pra dar-lhe o abraço que Ele anseia.
Amai-vos

Qual seria a necessidade de um estudo sobre o
Halloween se esta é uma festa americana e de alguns
países europeus? Apesar desta festividade não ser muito
conhecida pela maioria das pessoas no Brasil, ela vem
ganhando um grande espaço em nossa cultura através de
escolas primárias, escolas de inglês, TV, clubes, etc.
O QUE SÃO AS FESTAS DE HALLOWEEN? O
Halloween acontece nas noites dos dias 31 de Outubro que
são geralmente celebradas com festas a fantasia,
fogueiras e com crianças fantasiadas de monstros,
fantasmas, bruxas, etc., saindo de casa em casa pedindo
doces (brincadeira de "trick or treat", "travessuras ou
doces").
Hoje, Halloween é um dia importante para os lojistas
americanos. É uma noite em que "as pessoas decentes se
tornam exibicionistas ultrajantes". Sessenta por cento de
todas as fantasias são vendidas a adultos.
No dia 31 de outubro, uma de cada quatro pessoas
com idades que variam de dezoito a quarenta anos vestem
algum tipo de fantasia representando certo personagem.
Para os leitores psíquicos, clarividentes e os que se
declaram visionários, este é o dia mais agitado do ano. As
editoras que publicam livros que vão desde astrologia até
bruxaria registram um aumento colossal nas vendas.
Salém, no Estado de Massachusetts, sede da bruxaria
norte-americana, celebra na época do Halloween, o
"festival da assombração", para expandir a temporada de
verão.
SIMBOLISMO E SUAS ORIGENS: "Hallowed" é
uma palavra do Inglês antigo que significa "santo", e "e’en"
também de origem inglesa significa "noite", então o
significado é "Noite Santa" ou "All Hallows Eve", "Noite
de Todos os Santos".
O dia 31 de outubro não é uma escolha por acaso. No
calendário celta, este é um dos quatro principais dias de
descanso das bruxas, os quatro dias de "meio trimestre".
O primeiro, 2 de fevereiro, conhecido como Dia da
Marmota, honrava a Brigite, a deusa pagã da cura. O
segundo, um feriado de maio chamado Beltane, era entre
os bruxos, o tempo de plantar. Neste dia os druidas
executavam ritos mágicos para incentivar o crescimento
das plantações. O terceiro, uma festa de colheita em
agosto, era comemorado em honra ao deus sol, a divindade
brilhante, Lugh. Esses três primeiros dias marcavam a
passagem das estações, o tempo de plantar e o tempo de
ceifar, bem como o tempo da morte e ressurreição da
terra. O último, Samhain, marcava a entrada do inverno.
Nesse tempo, os druidas executavam rituais em que um
caldeirão simbolizava a abundância da deusa. Dizia-se que
era tempo de "estado intermediário", uma temporada
sagrada de superstição e de conjurações de espirito.
Para os druidas, 31 de outubro era a noite em que
Samhain voltava com os espíritos dos mortos. Eles
precisavam ser apaziguados ou agradados; caso contrário,
os vivos seriam ludibriados. Acendiam-se enormes
.

fogueiras nos topos das colinas para
afugentar os espíritos maus e aplacar os
poderes sobrenaturais que controlavam os
processos da natureza. Recentemente
alguns imigrantes europeus, de um modo
especial os irlandeses, introduziram o
Halloween nos Estados Unidos. No final do
século passado, seus costumes se haviam
tornado populares. Era ocasião de infligir
danos às propriedades, e consentir que se
praticassem atos diabólicos não tolerados
noutras épocas do ano.
A
Igreja
Católica
celebrava
originalmente o "Dia de Todos os Santos"
no mês de maio e não dia 1 de novembro
como é feito atualmente. O Papa Gregorio
III, em 835, tentando apaziguar a situação
nos territórios pagãos recém conquistados
no noroeste da Europa, permitiu-lhes
combinar o antigo ritual do "Dia de
Samhain" ou "Vigília de Samhain" (algo
parecido com o que os católicos fizeram no
Brasil com os deuses africanos e os santos
da igreja no tempo da escravidão). O
Panteão de Roma, templo edificado para
adoração de uma multiplicidade de deuses,
foi transformado em igreja. Os cristãos
celebravam ali o dia dos santos falecidos no
dia posterior ao que os pagãos celebravam o
dia de seu Senhor dos Mortos.
DRUIDAS: Estes eram membros de
um culto sacerdotal entre os celtas na
antiga França, Inglaterra e Irlanda que
adoravam deuses semelhantes aos dos
gregos e romanos, mas com nomes
diferentes. Pouco se sabe sobre eles, pois
os sacerdotes passavam seus ensinamentos
apenas oralmente jurando e fazendo jurar
segredo. Algumas práticas porém são
conhecidas. Eles moravam nas florestas e
cavernas, e diziam dar instruções, fazer
justiça e prever o futuro através de vôo de
pássaros, do fogo, do fígado e outras
entranhas de animais sacrificados. Os
druidas também ofereciam sacrifícios
humanos e tinham como sagrados a lua, a
"meia-noite", o gato, o carvalho, etc. Os
druidas foram dizimados pelos romanos na
França e Inglaterra antes do final do
primeiro século, mas continuaram ativos na
Irlanda até o quarto século.
BRUXAS
E
FANTASMAS:
Os
antigos druidas acreditavam que em uma
certa noite (31 de outubro), bruxas,
fantasmas, espíritos, fadas, e duendes
saiam para prejudicar as pessoas.

Na próxima semana este estudo
continuará, abordando outros símbolos.

2ª feira: 2 João 01 e 3 João 01
3ª feira: Miquéias 01/02/03
4ª feira: Miquéias 04/05/06/07
5ª feira: Naum 01/02/03
6ª feira: Judas 01
Sábado: Habacuque 01/02/03
Domingo: Sofonias 01/02/03
Na próxima semana faremos a leitura da
penúltima seqüência: Apocalipse, Ageu e
Zacarias, restando apenas uma semana
para completarmos a leitura de toda a
Bíblia em aproximadamente um ano.

Não desista de orar pelos
seus filhos!
Reuniões todas as terças-feiras,
às 19h antecedendo o Culto
semanal de Oração Profética.

Na ultima quinta-feira
deste mês: Culto da
Rede de Mulheres.
COMPAREÇA!

,

ATRAVÉS DA PERSISTÊNCIA
Um homem investe tudo o que tem numa pequena oficina. Trabalha dia e noite,
inclusive dormindo na própria oficina. Para poder continuar nos negócios, empenha as
jóias da própria esposa.
Quando apresentou o resultado final de seu trabalho a uma grande empresa, dizemlhe que seu produto não atende ao padrão de qualidade exigido. O homem desiste? Não!
Volta à escola por mais dois anos, sendo vítima da maior gozação dos seus colegas
e de alguns professores que o tachavam de "visionário". O homem fica chateado? Não!
Após dois anos, a empresa que o recusou finalmente fecha contrato com ele.
Durante a guerra, sua fábrica é bombardeada duas vezes, sendo que grande parte
dela é destruída. O homem se desespera e desiste? Não! Reconstrói sua fábrica, mas,
um terremoto novamente a arrasa. Essa é a gota d'água e o homem desiste? Não!
Imediatamente após a guerra segue-se uma grande escassez de gasolina em todo o
país e este homem não pode sair de automóvel nem para comprar comida para a família.
Ele entra em pânico e desiste? Não! Criativo, ele adapta um pequeno motor a sua
bicicleta e sai as ruas. Os vizinhos ficam maravilhados e todos querem também as
chamadas "bicicletas motorizadas". A demanda por motores aumenta muito e logo ele
fica sem mercadoria.
Decide então montar uma fábrica para essa novíssima invenção. Como não tem
capital, resolve pedir ajuda para mais de quinze mil lojas espalhadas pelo país. Como a
idéia é boa, consegue apoio de mais ou menos cinco mil lojas, que lhe adiantam o capital
necessário para a indústria.
Encurtando a história: hoje a Honda Corporation é um dos maiores impérios da
indústria automobilística japonesa, conhecida e respeitada no mundo inteiro. Tudo porque
o Sr. Soichiro Honda, seu fundador, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que
encontrou pela frente.
Portanto, se você adquiriu a mania de viver reclamando, pare com isso! O que
sabemos é uma gota d'água. O que ignoramos é um oceano. Lembre-se, nosso dia não
se acaba ao anoitecer e sim começa sempre amanhã, não se desanime, vamos acordar
todo dia como se tivéssemos descobrindo um mundo novo.

Estudo para a família
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

JESUS: DEUS CONOSCO!
“A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão
Emanuel, que significa Deus conosco.” (Mateus 1.23)
A história da humanidade se divide em duas fases: antes de Cristo
e depois de Cristo. Jesus transformou o mundo com a sua chegada, com
a sua vida. O Cristianismo pode ser definido como o desejo de Deus
chegar até nós, empenhado em salvar os que dele se aproximam através
do seu Filho, Jesus Cristo.
Quando Jesus nasceu, as pessoas reagiram de forma diferente
umas das outras. O rei Herodes se sentiu ameaçado e quis matá-lo; os
reis magos, vindos do Oriente, o adoraram e lhe deram presentes; os
líderes religiosos estavam muito atarefados com seus próprios interesses
para prestar atenção ao nascimento daquele menino. Hoje, as reações
continuam as mesmas. Contudo, é importante termos em mente quem é
Jesus e o que ele significa para os seres humanos.
Ele sempre não deixou dúvidas de que era o Filho de Deus.
Testemunho pessoal: “Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a
verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês
realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora
vocês o conhecem e o têm visto”. (João 14:16,17)
Testemunho humano: “Jesus realizou na presença dos seus
discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados
neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é
o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome”. (João
20:30,31)
Testemunho do Pai: “E o Pai que me enviou, ele mesmo
testemunhou a meu respeito...” (João 5:37)
Testemunho dos milagres: “Se eu não realizo as obras do meu Pai,
não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim,
creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em
mim, e eu no Pai”. (João 10:37,38)
Testemunho das Escrituras: “Vocês estudam cuidadosamente as
Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as
Escrituras que testemunham a meu respeito; contudo, vocês não querem
vir a mim para terem vida”. (João 5:39,40)
Onde Jesus está agora? Conforme o que a Bíblia nos diz, ele está
sentado à direita do trono do Pai, intercedendo por nós. As Escrituras
também afirmam que ele virá outra vez para buscar aqueles que confiam
nele. Porém, aqueles que não o aceitaram como Salvador terão de
encará-lo como JUIZ.
Jaime Kemp

,

LUA CHEIA, GATOS E MORCEGOS - Acreditava-se que a lua
cheia marcava a época de praticar certos rituais ocultos. O gato
estava associado as bruxas por superstição. Acreditava-se que as
bruxas podiam transferir seus espíritos para gatos, então
acreditava-se que toda bruxa tinha um gato. O gato era tido como
"um espírito familiar" e muitos eram mortos quando se suspeitava
ser uma bruxa. Os druidas também tinham os gatos como animais
sagrados, acreditando terem eles sido seres humanos
transformados em gatos como punição por algum tipo de
perversidade. Representavam portanto seres humanos encarnados,
espíritos malvados, ou os "espíritos familiares" das bruxas. A cor do
gato originalmente não era um fator importante. O morcego, por sua
habilidade de perseguir sua presa no escuro, adquiriu a reputação
de possuir forças ocultas. O mamífero voador também possuía as
características de pássaro (para o ocultismo, símbolo da alma) e de
demônio (por ser noturno). No período medieval acreditava-se que
demônios transformavam-se em morcegos.
CABEÇAS DE ABÓBORA (“JACK-O-LANTERNS”) - A
lanterna feita com uma abóbora recortada em forma de "careta",
veio da lenda de um homem notório chamado Jack, a quem foi
negada a entrada no céu, por sua maldade, e no inferno, por pregar
peças no diabo. Condenado a perambular pela terra como espirito
até o dia do juízo final, Jack colocou uma brasa brilhante num
grande nabo oco, para iluminar-lhe o caminho através da noite.
Este talismã (que virou abóbora) simbolizava uma alma condenada.
"TRAVESSURAS OU DOCES – “TRICK OR TREAT” Acreditava-se na cultura celta que para se apaziguar espíritos
malignos, era necessário deixar comida para eles. Esta prática foi
transformada com o tempo e os mendigos passaram a pedir comida
em troca de orações por quaisquer membros mortos da família.
Também neste contexto, havia na Irlanda a tradição, que um
homem conduzia uma procissão para angariar oferendas de
agricultores, a fim de que sua colheitas não fossem amaldiçoadas
por demônios. Uma espécie de chantagem, que daí deu origem ao
"travessuras ou doces" "Trick or Treat".
AS MÁSCARAS E FANTASIAS - As máscaras têm sido um
meio de supersticiosamente afastar espíritos maus ou mudar a
personalidade do usuário e também de comunicação com o mundo
dos espíritos. Acreditava-se enganar e assustar os espíritos
malignos, quando vestidos com máscaras. Também em outras
culturas pessoas tem usado máscaras para assustar demônios que
acreditavam trazer desastres como epidemias, secas, etc. Grupos
envolvidos com magia negra e bruxaria também usam máscaras
para "criar uma ligação" com o mundo dos espíritos.
AS FOGUEIRAS - A palavra inglesa para fogueira (de
acampamento, festas, etc.) é "Bonfire". Alguém pode até pensar
que quer dizer "fogo bom", mas na verdade vem de "Bone" (osso) +
"Fire" (fogo). Nas celebrações da "Vigília de Samhain" nos dias 31
de outubro, os druidas acreditavam poder ver boas coisas e mal
agouros do futuro através do fogo. Nestas ocasiões, os druidas
construíam grandes fogueiras com cestas de diversos formatos e
queimavam vivos prisioneiros de guerra, criminosos e animais.
Observando a posição dos corpos em chama, eles diziam ver o
futuro.
.

FEITIÇARIA NO PASSADO - Não só os católicos durante as
atrocidades da Santa Inquisição, mas também os primeiros
seguidores protestantes, durante a selvagem perseguição aos
anabatistas, e os calvinistas em sua feroz intolerância, promoveram
barbaridades e injustiças com a desculpa de estarem em "Guerra
Santa".
Acreditava-se que mulheres com poderes de feitiçaria podiam
lançar aos seus vizinhos toda espécie de sorte maléficas, como
morte de gado, perda de colheita, morte de filhos, etc. Segundo a
tradição, o poder mais pernicioso de tais bruxas era tornar seus
maridos cegos a respeito da má conduta de suas esposas e de
fazer com que as chamadas feiticeiras gerassem filhos idiotas ou
aleijados. Como a caracterização de bruxas era a de velhas
megeras desdentadas com hábitos excêntricos e língua venenosa,
muitas mulheres com tais características foram mortas em Salem,
nos EUA em 1692.
Vejam só a barbaridade: ter um filho com alguma deficiência já
caracterizava a mãe como bruxa ou feiticeira. Na Europa, a figura
de feiticeira era a de "uma moça linda e perversa", e grande
número de adolescentes e jovens mulheres casadas foram mortas
na Alemanha e França.
As primeiras perseguições ocorreram no séc. XIII e depois em
1484 com a Santa Inquisição. O papa Inocêncio II recomendava
que seus inquisidores torturassem até obter provas. Durante a
Revolução Protestante essa caça assumiu proporções absurdas. O
conselho era de que se matasse feiticeiras com menos
consideração e misericórdia do que se tinha com criminosos
comuns.
Em 1545, 34 mulheres foram queimadas ou esquartejadas
(vivas) sob acusação de serem ou praticarem feitiçaria. Mulheres,
moças e até crianças eram torturadas com agulhas enfiadas sob
suas unhas, assando-se os pés em fogueiras ou esmagando-se as
pernas sob grandes pesos "até que a medula espirrasse dos
ossos", tudo isso para obriga-las a confessar "orgias repelentes
com os demônios". O ápice desta histeria ocorreu no final do séc.
XVI onde o número de vítimas pode ter chegado a 30 mil. Durante
essa época em cidades alemãs mais de 900 mulheres foram
mortas num só ano, não restando uma só mulher em algumas
cidades. Até pessoas celebrizadas por nós defendiam que pessoas
fossem mortas sob simples suspeita de feitiçaria.

2ª feira: Apocalipse 01/02/03; 3ª feira: Apocalipse
04/05/06/07; 4ª feira: Ageu 01/02; 5ª feira:
Apocalipse 08/09/10; 6ª feira: Apocalipse 11/12;
Sábado: Apocalipse 13/14; Domingo: Zacarias
01/02/03.
Para finalizar a leitura de um ano da Bíblia Sagrada, na
semana que vem, última semana do plano de leitura,
finalizaremos com Zacarias, Malaquias e os últimos
capítulos de Apocalipse.

No último dia 4 de outubro, dois evangelistas foram
espancados por hindus em uma igreja localizada no vilarejo
de Mangalawadi, no distrito de Hassan, Karnataka. A notícia
foi divulgada pelo Conselho Global de Cristãos Indianos
(GCIC, sigla em inglês).
De acordo com o relato, os evangelistas Sudhakar e Issac,
que trabalham em uma organização chamada Ministérios
Indianos (Indian Ministries), foram atacados enquanto
ministravam em Mangalawadi.
Ambos estavam participando de um culto com outros
crentes na Igreja Memorial de Jnanamuni quando, por volta
das 20h30, um grupo de aproximadamente 20 radicais invadiu
o local de culto impedindo os evangelistas de conduzirem o
período de adoração. Então, eles os atacaram brutalmente
com socos e pontapés.
Um dos evangelistas, Sudhakar, foi gravemente ferido e
sangrava profundamente. Ao ver a situação, os extremistas
deixaram o local enquanto ele foi levado ao hospital público
mais próximo, onde está sob cuidados médicos.
Cristãos locais foram às autoridades na delegacia rural de
Holenaresipura no dia seguinte para prestar queixa.
Entretanto, um dos policiais responsáveis os dispensou.
Interceda pelos cristãos na Índia que freqüentemente
sofrem maus tratos físicos e não podem contar com o auxílio
das autoridades locais.

KARLA SANY (dia 28/10) - Meu filho, se o seu coração for
sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria
quando os seus lábios falarem com retidão (Provérbios
23:15,16). Um abraço da juventude pra você, juntamente
com a Classe Semelhantes à Jesus. Parabéns.

Comemorações pelo
aniversário da Rede de
Mulheres. Aguardem.
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DEUS É COMO O AÇÚCAR

Estudo para a família
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

"Um certo dia, a professora de Escola Dominical querendo saber se todos tinham
estudado a lição, perguntou as crianças quem saberia explicar quem é Deus.
Uma das crianças levantou o braço e disse:
- Deus é o nosso pai, Ele fez a terra, o mar e tudo que está nela; nos fez como filhos dele.
A professora, querendo buscar mais respostas, foi mais longe:
- Como vocês sabem que Deus existe, se nunca O viu?
A sala ficou toda em silêncio...
Pedro, um menino muito tímido, levantou as mãozinhas e disse:
- A minha mãe me disse que Deus é como o açúcar no meu leite que ela faz todas as
manhãs, eu não vejo o açúcar que está dentro da caneca no meio do leite, mas se ela tira,
fica sem sabor.
Deus existe, e está sempre no meio de nós, só que não O vemos, mas se ele sair de
perto, nossa vida fica... sem sabor.
A professora sorriu, e disse:
- Muito bem Pedro, eu ensinei muitas coisas a vocês, mas você me ensinou algo mais
profundo que tudo o que eu já sabia.
Eu agora sei que Deus é o nosso açúcar e que está todos os dias adoçando a nossa
vida!
Deu-lhe um beijo e saiu surpresa com a resposta daquela criança."
A sabedoria não está no conhecimento, mas na vivência de DEUS em nossas vidas, pois
teorias existem muitas, mas doçura como a de DEUS não existe, nem mesmo nos melhores
açúcares.
Não se esqueçam de colocar "AÇÚCAR" em suas vidas, sempre.

Comunicado importante:
A Ação Social solicita apoio dos membros para o seu abastecimento de alimentos. Ofertas de
alimentos não-perecíveis podem ser entregues no altar [depositados na caixa de coleta de
alimentos, ao lado do gazofilácio.

TRÊS FRASES QUE ABREM CAMINHO PARA O PERDÃO

“Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos
outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa.
Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros”
(Colossenses 1.13)
Certa vez cheguei em casa ansioso para assistir a um jogo
de futebol, uma final de campeonato em que meu time era um
dos finalistas. Eu já estava um pouco atrasado, então abri a
porta correndo e irrompi pela sala como um furacão.
Imediatamente, liguei o aparelho de televisão. Que frustração, a
imagem estava terrível! Eu não conseguia distinguir
absolutamente nada do que via; era uma névoa distorcida, com
muitos chuviscos.
Naquela época minhas filhas ainda eram adolescente e,k é
claro, elas haviam mexido no aparelho e desregulado. A minha
ansiedade transformou-se em raiva. O jogo estava para
começar e eu não conseguia ajustar a TV. Comecei a
esbravejar e exigi uma chave de fenda. Depois de entregar a
ferramenta, minha esposa e minhas filhas trataram de
desaparecer. Cada uma se abrigou em um quarto até que
nossa cadelinha fugiu assustada para sua casinha.
Depois que a tormenta acalmou e eu já estava assistindo o
jogo com a imagem de televisão perfeita, minha consciência
começou a pesar de modo insuportável. Como eu, que ensino
sobre a necessidade de termos relacionamentos amorosos em
nossos lares, tinha criado um espetáculo como aquele?!
Chamei minha esposa e minhas filhas e humildemente, muito
arrependido, confessei: “Eu estava errado. Por favor, me
perdoem... eu amo vocês”. Elas foram muito compassivas
comigo, por me perdoaram. Assim, nosso relacionamento foi
restaurado. O uso honesto dessas três frases pode restaurar
relacionamentos entre familiares, amigos etc.:
• EU ESTAVA ERRADO: Esta frase revela honestidade. O
primeiro passo para consertar um relacionamento é reconhecer
que não somos perfeitos, que também erramos e devemos
confessar nosso pecado.
Continua na próxima página

Continuação do Estudo para a Família (Capa)
• POR FAVOR, ME PERDOE: Todo relacionamento exige
perdão. Perdoar não é guardar uma lista de ofensas
recebidas e esper5ar o momento apropriado para jogar tudo
na cara do ofensor. É difícil perdoar. O perdão que Deus
nos concedeu custou a vida do seu único Filho. Ao
perdoarmos, temos de colocar de lado nosso orgulho e
autodefesa, a reivindicação dos nossos direitos e o desejo
de vingança. Perdoar significa responder ao ódio com amor,
à raiva com compreensão.
• EU AMO VOCÊ: O amor precisar ser comunicado. Deus
nos amou tanto, que entregou seu Filho Jesus, a
comunicação verbal do seu amor, para morrer em nosso
lugar. Não podemos nos cansar de verbalizar ao nosso
marido, esposa, filhos, familiares e amigos como eles são
amados. O amor pode ser comunicado de muitas maneiras:
um abraço inesperado, um carinho, um presente, um bilhete
de encorajamento e apreciação. Todos esses gestos
também podem ser traduzidos como “Eu amo você!”.
Jaime Kemp

Segundo informações da Aliança Batista Mundial, uma igreja
batista na região sul do Sudão foi atacada por um homem-bomba,
no último dia 27 de setembro, matando seis crianças.
A igreja, localizada na cidade de Khorfullus, na região sul do
país, foi atacada durante o culto da manhã. Pelo menos quatro
adultos foram feridos, incluindo o pastor, John Monykuer Wuor.
De acordo com Saphano Riak Chol, responsável pela Igreja
Evangélica Batista da Fé no Sudão, que prestou apoio aos feridos
da igreja irmã, o suicida estava usando roupas militares e invadiu a
igreja gritando muito. Os motivos do ataque ainda não foram
esclarecidos pelas autoridades que investigam o caso.
Chol, que comunicou a Aliança Batista Mundial sobre o
incidente, e outros líderes cristãos do país repudiaram o ataque e
disseram que não serão intimidados com as tentativas de suprimir o
crescimento evangélico no país.
A região sul do Sudão, de maioria étnica tipicamente africana e
com grande número de cristãos, tem sofrido, há duas décadas, com
a perseguição da maioria árabe que habita o Norte do país.
Segundo estimativas das organizações Mundial de Saúde (OMS) e
das Nações Unidas (ONU), mais de dois milhões de pessoas já
morreram nos conflitos e outros quatro milhões estão
desaparecidas.
Os missionários de Missões Mundiais, enviados pelas igrejas
batistas brasileiras, que moram na região passam bem e não
sofreram com os recentes ataques.
Fonte: Junta de Missões Mundiais

O HALLOWEEN HOJE - O Halloween tem outros aspectos
negativos além de sua herança pagã arraigada na bruxaria e sua
ênfase sobre o diabo e as trevas. Alguns vândalos estão mais
interessados em brincadeiras de mau gosto do que em festas. Há
vários casos de criminosos e loucos distribuindo balas
envenenadas ou guloseimas contendo agulhas ou lâminas. Outro
perigo é o de que os motoristas não vêem as crianças com trajes
típicos de cores escuras andando em ruas escuras. Todavia, tais
associações com o mal não indicam que os pais que permitem
celebrações do Halloween estejam colaborando com o diabo. Mas
seria difícil você pensar numa virtude positiva nos festejos do
Halloween. Seu simbolismo envolve demônios, fantasmas, morte,
trevas, esqueletos, medo e terror.
O QUE A BÍBLIA DIZ:
Sobre o culto ao medo: “Porque Deus não nos deu o espírito
de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação” (2Tm.1:7)
Sobre um dia especial do mal: “Este é o dia que fez o
SENHOR; regozijemo-nos e alegremo-nos nele” (Sl.118:24)
Leia também:
O que Deus pensa dessa práticas e seus praticantes:
Dt.18:9-14; Is. 8:19; Lv. 19:26, 31; 20:6-8; 20:27;
Sobre as chantagens da esmola: Salmos 37:25 No Novo
Testamento: Gal. 5:19-21; Apoc. 21:8; 22:15 Nossa resposta:
Rom. 12:2; I João 4:4; Efés. 6:12; I Pedro 5:8-9; II Cor. 2:11
REFLETINDO - Existe algo de ruim nisto? Quer dizer que esta
simples festividade com pessoas e crianças se fantasiando,
pedindo doces é um remanescente de antigas práticas de magia
negra, culto aos mortos e outras coisas sinistras?
TIRE SUAS PRÓPRIAS CONCLUSÕES - Nos Estados
Unidos foram proibidas as orações públicas. O princípio do
sectarismo tirou das escolas a celebração do Natal. Mas o
Halloween permanece. O abrigo de gatos de Chicago tem uma
procura muito grande de gatos pretos durante os festejos de
Halloween. Temendo que os gatos estivessem sendo usados em
rituais macabros pelos que se auto-proclamam bruxos, a
Sociedade Protetora de Animais excluiu a adoção durante essa
temporada.
No Brasil e no mundo estão aparecendo pessoas se autointitulando bruxos. Simbolismo apenas? Pense em alguns
símbolos e analise-os. Há algum significado? Há alguma
importância? Há alguma influência? Exemplo: cabeça de abóbora,
suástica, crânio com ossos cruzados, a cruz... Deve uma igreja
acolher tais festividades? Deve um crente participar de tais
festividades? Hoje, mais e mais casos de sacrifícios humanos
ocorrem no mundo ocidental justamente nesta época. Até os pais
da Reforma Protestante cometeram absurdos de injustiça nesta
cometeram absurdos de injustiça nesta área. Não estaríamos nós
celebrando a injustiça que tanto desagrada a Deus? (Isaías 6.7-8).
Pode parecer um assunto de pouca importância., mas é algo que
devemos nos colocar a par para um posicionamento ético quando
alguém nos perguntar sobre a questão.

2ª feira: Zacarias 04/05/06; 3ª feira: Zacarias
07/08/09; 4ª feira: Zacarias 10/11/12; 5ª feira:
Zacarias 13/14; 6ª feira: Malaquias 01/02/03;
Sábado: Apocalipse 15/16/17/18; Domingo:
Apocalipse 19/20/21/22.
Na próxima semana começaremos um período pequeno
em que o foco são a vida e os ensinamentos de Jesus.

As
comemorações
pelo
nosso
aniversário acontecerão no mês de
dezembro e não em novembro, como
antes anunciado. Aguardem e apóiem.

PB. JORGE “LÓI” (dia 02/11) – “Lembrem-se
que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo
que ele tem guardado para o seu povo, pois o
verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo”.
(Colossenses 3.24). Felicidades, da Classe
Discípulos de Jesus.
LUCAS (dia 02/11) – “...e se vestiram com uma
nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa
que Deus, o seu criador, está sempre renovando
para que ela se torne parecida com ele, a fim de
fazer com que vocês o conheçam
completamente” (Colossenses 3.11). Abraços da
Juventude Judá.
LENON (dia 06/11) – “Levante-se Jerusalém!
Que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a
sua luz! A glória do Senhor está brilhando sobre
você”. (Isaias 60.1) Parabéns, da Classe
Semelhantes à Jesus.
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SALVO DUAS VEZES
Um excelente nadador tinha o costume de correr até a água e de molhar somente o
dedão do pé antes de qualquer mergulho.
Uma pessoa intrigada com aquele comportamento lhe perguntou qual a razão daquele
hábito. O nadador sorriu, e respondeu: Há alguns anos eu era um professor de natação. Eu
os ensinava a nadar e a saltar do trampolim. Certa noite, eu não conseguia dormir, e fui até
a piscina para nadar um pouco. Não acendi a luz, pois a lua brilhava através do teto de vidro
do clube. Quando eu estava no trampolim, vi minha sombra na parede da frente. Com os
braços abertos, minha imagem formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali
parado, contemplando minha imagem.
Nesse momento pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu significado. Eu não era um
cristão, mas quando criança aprendi que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar pelo
seu precioso sangue.
Naquele momento as palavras daquele ensinamento me vieram a mente e me fizeram
recordar do que eu havia aprendido sobre a morte de Jesus.
Não sei quanto tempo fiquei ali parado com os braços estendidos. Finalmente desci do
trampolim e fui até a escada para mergulhar na água. Desci a escada e meus pés tocaram o
piso duro e liso do fundo da piscina.
Haviam esvaziado a piscina e eu não tinha percebido. Tremi todo, e senti um calafrio na
espinha. Se eu tivesse saltado seria meu último salto.
Naquela noite a imagem da cruz na parede salvou a minha vida. Fiquei tão agradecido a
Deus, que ajoelhei na beira da piscina, confessei os meus pecados e me entreguei a Ele,
consciente de que foi exatamente em uma cruz que Jesus morreu para me salvar.
Naquela noite fui salvo duas vezes e, para nunca mais me esquecer, sempre que vou
até piscina molho o dedão do pé antes de saltar na água...
"Deus tem um plano na vida de cada um de nós e não adianta querermos apressar ou
retardar as coisas, pois tudo acontecerá no seu devido tempo e esse tempo é o tempo Dele
e não o nosso..."

Estudo para a família
Fonte: Bíblia de Estudo da Família, com estudos de Jaime e Judith Kemp

ANTES QUE SEJA TARDE DEMAIS
“Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga
que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno” (Hebreus
12.15b)
Minha mãe casou quatro vezes. Seu sou filho do seu terceiro
casamento, sendo que tenho irmãos de cada uma das uniões. É fácil
concluir, então, que minha família era e continua sendo problemática.
Entretanto, sei que o Senhor, em sua soberania e graça, permitiu
todo o que aconteceu com os meus familiares com o objetivo
específico, em minha vida, de preparar-me para o ministério em que
atuo. Há dois homens na Bíblia que personificaram o mesmo
problema de meu pai e de meu irmão Frank, talvez ate mais
intensamente. Trata-se de Davi e seu filho Absalão. Essa história
pode ser lida em 2 Samuel, capítulos 11 a 16. em 2 Samuel 13, é
relatado o estupro de Tamar, filha de Davi, pelo seu meio irmão,
Ammon pela barbaridade que ele cometeu. Sua omissão provocou
um sério rancor entre Ammon e Absalão. Em 2 Samuel 13.20,
Absalão fala com Tamar e expressa seu ódio contra o irmão. Depois
de dois anos, Davi não havia feito absolutamente nada, e Absalão,
impulsionado pelo ódio calado e alimentado por muito tempo,
planejou matar Ammon (2 Samuel 13.23—31). Depois de tudo
consumado, Absalão fugiu para casa de seu avô, onde ficou morando
por três anos.
Tenho certeza que Davi amava Absalão, como não tenho
dúvida de que meu pai amava meu irmão. No entanto, nem Davi nem
meu pai tomaram qualquer atitude para restaurar o relacionamento
rompido. Em 2 Samuel 14.21, Joabe, que era capitão do exército de
Israel, faz um acordo com uma mulher sábia para que ela confronte o
rei Daí e tente reaproximar pai e filho. Davi, por desencargo de
consciência, manda buscar Absalão, mas impõe uma condição: “Ele
pode vir, mas eu não quero vê-lo!”. O rei optou por fugir do problema
a ter de esclarecê-lo. Ele não quis encarar seus erros, pedir perdão e
perdoar. Seu comportamento só aumentou a dor, a mágoa, o
ressentimento e a amargura entre ambos. Infelizmente, quando Davi
se dispôs a ter uma conversa apaziguadora e definitiva com seu filho,
já era muito tarde. Absalão havia morrido (2 Samuel 18.33—19.4).
Os pais têm o dever de dedicar tempo e atenção aos seus
filhos. Para isso, eles precisam reciclar seus valores e suas
prioridades. Não minimize sua importância na vida de seus filhos!
Jaime Kemp.

"Ainda sou Eu"
Este é o título da biografia do ator Christopher
Reeve, o Superman, que ficou tetraplégico em 1995 em
um acidente numa prova de hipismo. No livro, Reeve fala
de suas lutas, tristezas e desesperanças e fala também
de suas vitórias diante da adversidade que envolve sua
vida. Num trecho, ele escreve o seguinte: "Alguns meses
após o acidente pensei em fazer um curta-metragem
sobre um tetraplégico que vive em um mundo de sonhos.
Durante o dia, deitado na cama do hospital, não
consegue mexer-se. À noite, porém, sonha que está
bem, faz de tudo, locomove-se como quer. Ele foi
marinheiro a vida toda, ama o mar e tem um barco de
madeira que reflete o luar em seu casco branco. No
sonho, ele navega sob a lua cheia, brisa suave,
condições perfeitas em auto-mar que povoa nossa
imaginação. Mas de manhã, está de volta á cama do
hospital e tudo se imobiliza outra vez".
Essa é a realidade de muitas pessoas! Outro dia
conversei com um cliente que a situação na vida
espiritual Dele era muito parecida com a situação física
do marinheiro de Reeve. "Quando estou na igreja
(disse-me ele) ou quando estou lendo a Bíblia e orando,
vivo em um mundo maravilhoso. Sinto-me voando,
experimento uma paz, uma certeza de saber que Deus
está olhando pra mim, e satisfeito com o que vê. Quando
saio, porém para a luta da vida, é como se acordasse de
um sonho maravilhoso para a realidade cruel de minhas
frustrações. Eu nasci para uma vida nova mas não
consigo andar". Esse homem podia dizer como Reeve:
"Ainda sou eu". Ele tinha passado pelo milagre da
conversão, mas não conseguia ser vitorioso. Por que?
Porque embora a conversão seja o nascimento da nova
criatura, ela não envolve o desaparecimento do cadáver
do velho homem que luta contra a nova natureza para
tomar novamente o controle da vida.
Amai-vos

As comemorações pelo nosso aniversário
acontecerão no mês de dezembro.

Segunda-feira: Lucas 01 - Os Preparativos para a
chegada de Jesus.
Terça-feira: Lucas 02 – A história do nascimento de
Jesus.
Quarta-feira: Marcos 01 - O começo do ministério de
Jesus.
Quinta- feira: Marcos 09 – Um dia na vida de Jesus.
Sexta-feira: Mateus 05 – O Sermão do Monte.
Sábado: Mateus 06 – O Sermão do Monte (2)

Programa do pastor Silas Malafaia é
ameaçado pelo Ministério da Justiça

Domingo: Mateus 07 – O Sermão do Monte (3)

[26/10/2007]
http://www.gospelmais.com.br/noticias/
O Ministério da Justiça abriu um processo que pode
resultar na primeira reclassificação de um programa
evangélico, o "Vitória em Cristo", apresentado pelo pastor
Silas Malafaia, da Assembléia de Deus, que passaria a ser
impróprio para antes das 20h.
Para o governo, o programa contém "linguagem
depreciativa e conteúdos verbais que expõem lésbicas,
gays, bissexuais e transgêneros a situações humilhantes ou
degradantes".
Exibido pela Band, Rede TV! e CNT entre 12h e 17h, o
"Vitória em Cristo" está fazendo campanha para que
evangélicos enviem e-mails a senadores contra a aprovação
de "lei que beneficia a homossexualidade", na verdade,
projeto que torna crime a discriminação sexual e de
orientação sexual.
No programa, Malafaia (que compra horários nas TVs)
defende que "ninguém nasce homossexual", porque "não
existe cromossomo homossexual". Diz que o
homossexualismo é "distorção" e "aberração".
Malafaia argumenta que não ofende os gays, que
apenas os critica. Impedir isso, diz, seria censura. "No
Brasil, você critica Deus, o Diabo, a Igreja Católica, os
evangélicos, os políticos. Mas os homossexuais são
incriticáveis. Se criticar, é chamado de homofóbico. Isso é
pior do que Hugo Chávez e Fidel Castro. Já falei para o
ministro Tarso Genro que, se censurarem meu programa,
esse governo será chamado de preconceituoso", afirma o
pastor.
Fonte: O Verbo

Candidato ao Batismo, há uma turma
para estudo na Escola Bíblica Dominical
especial para você. Procure a Presbítera
Rita, ela te encaminhará à essa turma.

ANTÔNIO DA SILVA “TONINHO” (dia 15/11) –
“Em alta voz, darei muitas graças ao Senhor;
no meio da assembléia eu o louvarei, pois ele
se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles
que o condenam.” (Salmo 109:30:31). Abraços
da Classe Discípulos de Jesus.
SÔNIA LOBO (dia 15/11) - Ensina-me o teu
caminho, Senhor, para que eu ande na tua
verdade; dá-me um coração inteiramente fiel,
para que eu tema o teu nome. De todo o meu
coração te louvarei, Senhor, meu Deus;
glorificarei o teu nome para sempre” (Salmo
86:11,12). Parabéns a você, com felicidades
multiplicadas sobre a sua vida. São os votos da
Rede de Mulheres e Classe Firmadas na
Rocha.
LARISSA (dia 17/11) - “Levante-se Jerusalém!
Que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a
sua luz! A glória do Senhor está brilhando sobre
você” (Isaias 60.1). Você é uma filha incrível e
uma irmã maravilhosa. Você é especial demais
para nós três. Te amamos demais! De papai,
mamãe e irmão.

A lista com os aniversariantes do mês está afixada na porta da secretaria; seus recados devem ser entregues até à
terça-feira anterior à data de publicação. Se seu nome não se encontra na lista, pode ter acontecido por vários
motivos: (1) Você não possui cadastro, pois não o fez após seu batismo ou recebimento nesta comunidade em
Assembléia. (2) Seu cadastro está incompleto. (3) Você não foi recebido ainda como membro, por isso não possui
cadastro, neste caso, procure um membro do presbitério e comunique seu desejo de tornar-se membro da
Comunidade Amai-vos. (4) Você ainda não se batizou; se você tem esse desejo no coração, procure a Presbítera
Rita, e assista as aulas para candidatos a batismo na Escola Bíblica Dominical.

,

AMOR PELOS IDOSOS
Um frágil e velho homem foi viver com seu filho, nora, e o seu neto de quatro anos. As
mãos do senhor tremiam, e a vista era embaralhada, e os seus passos eram fracos. Mas as
mãos do avô tremiam muito e com sua visão falhando, ficou difícil comer sem derramar a
comida no chão e na mesa. Ervilhas rolaram da colher dele sobre o chão. Quando ele pegou
seu copo, o leite derramou na toalha da mesa. A bagunça irritou fortemente seu filho e nora:
― Nós temos que fazer algo sobre o Vovô, disse o filho.
― Ele sempre derrama o leite, faz barulho para comer e ainda derruba tudo no chão,
dizia a sua nora. Assim o marido e esposa prepararam uma mesa pequena no canto da sala.
Lá Vovô comia sozinho enquanto o resto da família comia o jantar. Desde que o Avô tinha
quebrado um ou dois pratos, a comida dele foi servida em uma tigela de madeira. Quando a
família olhava na direção do Vovô, às vezes percebiam que ele chorava, por estar só.
Mesmo assim, o casal só falava com ele em tom de briga quando as coisas caiam de
suas mãos. O neto mais velho de quatro anos assistiu tudo em silêncio. Uma noite antes da
ceia, o pai notou que seu filho estava brincando no chão com sucatas de madeira. Ele
perguntou docemente para a criança, -' O que você esta fazendo?' O menino respondeu:
― Eu estou fabricando uma pequena tigela para você e mamãe comerem sua comida
quando eu crescer. As palavras do menino foram como golpes para os pais que ficaram
mudos. Então lágrimas começaram a cair de seus olhos e eles puderam perceber a maldade
que faziam com o vovô. Naquela noite o marido pegou a mão do Vovô e com suavidade o
levou de volta a mesa familiar. Para o resto de seus dias de vida ele comeu sempre com a
família.
E por alguma razão, nem marido nem esposa pareciam se preocupar mais quando um
garfo era derrubado, ou leite derramado, ou que a toalha da mesa tinha sujado. As crianças
são tão inteligentes e sensíveis. Os olhos delas sempre observam, suas orelhas sempre
escutam, e suas mentes sempre entendem as mensagens que elas absorvem. Se elas
percebem bons atos na sua própria casa, elas imitarão aquela atitude para o resto de suas
vidas. O pai sábio percebe isso diariamente, que o alicerce está sendo construído para o
futuro da criança. Sejamos sábios construtores de bons exemplos de comportamento em
nossa casa.

ARREPENDEI-VOS
Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos,
porque é chegado o Reino dos céus (Mateus 4:17)
Jesus começa seu ministério com essa exortação. Afinal o que é
arrependimento? Por que Jesus começa seu ministério com esta
proposta? A grande verdade é que só o senhor é perfeito e não erra!
Arrependimento significa voltar atrás, reconhecer que errou, retomar o
caminho. Uma coisa interessante de se saber é que se uma pessoa quer
ser como diabo é só dizer “eu não me arrependo!” Essa é a característica
número um do diabo, ausência total de arrependimento.
Por que precisamos nos arrepender?
Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento; e,
depois que me conheci, bati na minha coxa; fiquei confuso; sim,
envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade.
(Jeremias 31:19)
O arrependimento é uma dádiva que nós humanos desfrutamos,
pois ele nos leva a lugares mais altos. Ninguém pode chegar ao Senhor
sem arrependimento, pois o arrependimento é o único sentimento que
nos leva a retroceder. Quando voltamos atrás podemos concertar muitas
coisas e a falta de arrependimento, além de levar o homem ao inferno,
pode levá-lo a grandes estados de dor e sofrimento; isso porque uma
pessoa que se arrepende se humilha, e os humilhados serão exaltados.
Quem tem a coragem de voltar atrás resgata um amor perdido, amigos
sinceros, relacionamentos verdadeiros, reconstrói sonhos já há muito
esquecidos, e, enfim, volta para casa, para igreja onde se via um monte
de coisas erradas, mas mesmo assim, era ali que se sentia em família.
Então você descobre no seu arrependimento uma coisa que faziam na
igreja que parecia muito errado: amavam uma pessoa cheia de defeitos
como você.
Porque o crente tem que se arrepender?
Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero e não
sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores,
ao arrependimento. (Mateus 9:13)
Como já disse o arrependimento é um presente de Deus. Esses
são alguns passos para um verdadeiro arrependimento:
1. Abra mão do seu orgulho, abra mão de achar que você é perfeito
e que tem sempre a razão.
2. Pare de ouvir a voz dos outros e a do diabo para ouvir a voz do
Espírito Santo que está dentro de você.
3. Pegue todos os seus motivos e direitos e jogue tudo fora, para
aprender a exercer misericórdia.
4. Se dê o direito de ser uma pessoa normal e saiba que você pode
errar, e como ser humano você ganhou de Deus o direito de se
arrepender e de voltar atrás.
[Continua na próxima página]

,

5. Não tenha medo de voltar atrás saiba que o
AMOR lança fora todo medo.
6. Se dê o direito de restaurar o que você
mesmo destruiu tentando ter direito, endireite tudo
voltando atrás.
7. Seja manso e humilde de coração como o
Senhor Jesus. Ele, na hora de exercer o direito como
o único ser humano perfeito diante de Deus e dos
homens, ao invés de se salvar, abriu mão de seus
direitos. Ele é perfeito, se entregou no lugar dos
pecadores só para agradar ao Pai. O justo morre pelo
injusto, o santo pelo ímpio, tudo isso porque Ele tinha
um alvo bem maior: fazer do injusto justo, do ímpio
santo, e de todos os pecadores filhos de Deus.
8. Desfrute deste presente de Deus pegue
todos os seus fardos e jogue fora.
Continua na próxima semana

Evangélicos querem resgatar Dia
de Ação de Graças
Fonte: Pernambuco Online (10/11/07)
No dia 22 de novembro, às 14h, a bancada
evangélica da Alepe, que integra o Comitê de
Resgate do Dia Nacional de Ação de Graças, vai se
reunir. O anúncio foi feito, ontem, pelo deputado
Pastor Cleiton Collins (PSC), que convidou os
demais parlamentares para o encontro.
A comemoração da data, segundo as
instituições metodistas, teve origem nos Estados
Unidos, quando a boa safra de milho garantiu a
sobrevivência de ingleses recém-chegados à
América do Norte. Após péssimas colheitas e um
inverno rigoroso, os colonos tiveram êxito no verão
de 1621. A tradição virou costume por todo o país,
passando também para outras nações cristãs.
No Brasil, a data foi oficializada no dia 19 de
novembro de 1965, quando o então presidente da
República, marechal Castelo Branco, regulamentou
a lei para comemorar o Dia de Ação de Graças em
território nacional, na quinta-feira do mês de
novembro.

Segunda-feira: João 3 – Uma conversa com Jesus.
Terça-feira: João 14 – As últimas instruções de Jesus.
Quarta-feira: João 17 – A oração de Jesus a favor dos
discípulos.
Quinta- feira: Mateus 26 – A traição e a prisão de Jesus.
Sexta-feira: Mateus 27 – A morte de Jesus na cruz.
Sábado: João 20 – A ressurreição.

Sermão de pastor ajuda a
capturar ladrão nos EUA
Pastor falou sobre os males dos roubos, e
mostrou imagens de uma câmera de segurança. Fiéis
identificaram o ladrão e o denunciaram à polícia.
O que o homem tira, a tecnologia moderna ajuda
a devolver. Uma loja de sanduíche Subway localizada
na igreja batista True Bethel, em Buffalo, foi assaltada
na sexta-feira (2) à noite, mas o crime foi gravado
pelas câmeras de segurança da loja.
Durante o culto de domingo, o pastor Darius
Pridgen deu um sermão sobre o mal que as pessoas
causam umas às outras. Pridgen também incluiu
imagens do assalto que foram mostradas em dois
grandes telões. Seu sermão também ofereceu uma
recompensa de 3 mil dólares pela prisão do suspeito.
Poucos minutos após o culto, quatro dicas
anônimas identificaram o assaltante. E algumas horas
depois, a polícia prendeu David Glass, de 45 anos,
que foi acusado de roubo.

Domingo: Lucas 24 – A aparição de Jesus após a
ressurreição.

Nos dias 01 e 02 de
dezembro, às 19:30h, com
a presença de igrejas
convidadas. Venha você e
sua família, e participe das
comemorações.

GEANDRO (DIA 11/11) – “Eu te louvo porque me
fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras
são maravilhosas! Digo isso com convicção”.
(Salmo 139:14). Parabéns da Classe Discípulos
de Jesus.
PB. JOSÉ EDUARDO “DUDU” (DIA 23/11) –
“Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó
meu Deus; a tua lei está no fundo do meu
coração. Eu proclamo as novas de justiça na
grande assembléia; como sabes, Senhor, não
fecho os meus lábios.” (Salmo 40:8,9). Fala
Duduuuu! Grande abraço pra você que faz
aniversário, mas é um presente de aniversário pra
todos que te conhecem. Abraços dos amigos
Elma e Neto.
SUELI NEVES (DIA 24/11) – “Sempre tenho o
Senhor diante de mim. Com ele à minha direita,
não serei abalado. Por isso o meu coração se
alegra e no íntimo exulto; mesmo o meu corpo
repousará tranqüilo” (Salmo 16:11). Felicidades
da Rede de Mulheres pra você, e da Classe
Firmadas na Rocha.

Para reservar sua vaga para o Retiro
de Carnaval, procure a Presbitera Rita
e peça seu carnê de pagamento.
R$ 80,00 Adulto
R$ 40,00 Crianças até 13 anos.
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MEDO DE DIZER TE AMO...
Um cientista coloca um ratinho numa gaiola. No início, ele ficará passeando de um lado para outro, movido
pela curiosidade. Quando sentir fome, irá à direção do alimento. Ao tocar no prato, no qual o pesquisador
instalou um circuito elétrico, o ratinho levará um choque forte, tão forte que, se não desistir de tocá-lo, poderá
até morrer. Depois do choque, o ratinho correrá na direção oposta ao prato. Se pudéssemos perguntar-lhe se
tem fome, certamente responderia que não, porque a dor provocada pelo choque faz com que despreze o
alimento.
Depois de algum tempo, porém, o ratinho entrará em contato com a dupla possibilidade da morte: a morte
pelo choque ou pela fome. Quando a fome se tornar insuportável, o ratinho, vagarosamente, irá de novo em
direção ao prato. Nesse meio tempo, no entanto, o pesquisador desligou o circuito e o prato não está mais
eletrificado. Porém, ao chegar quase a tocá-lo, o medo ficou tão grande que o ratinho terá a sensação de que
levou um segundo choque. Haverá taquicardia, seus pelos se eriçarão e ele correrá novamente em direção
oposta ao prato.
Se lhe perguntássemos o que aconteceu, a resposta seria: “Levei outro choque”. Esqueceram de avisá-lo
que a energia elétrica estava desligada! A partir desse momento, o ratinho vai entrando numa tensão muito
grande. Seu objetivo, agora, é encontrar uma posição intermediária entre o ponto da fome e o do alimento que
lhe dê uma certa tranqüilidade.
Qualquer estímulo súbito, diferente, que ocorrer por perto, como barulho, luminosidade ou algo que mude
o ambiente, levará o ratinho a uma reação de fuga em direção ao lado oposto do prato.
É importante observar que ele nunca corre em direção à comida, que é do que ele realmente precisa para
sobreviver.
Se o pesquisador empurrar o rato em direção ao prato, ele poderá morrer em conseqüência de uma
parada cardíaca, motivada pelo excesso de adrenalina, causado pelo medo de que o choque primitivo se
repita.
É provável que você esteja se perguntando: “Muito bem, mas o que isso tem a ver com o medo de amar?”
Tem tudo a ver.
Muitas vezes, vemos pessoas tomando choques sem sequer tocar no prato. Quantas vezes, esta semana,
você teve vontade de convidar alguém para sair, para conversar, para ir à praia ou ao cinema, e não o fez,
temendo que a pessoa pudesse não ter tempo ou não gostasse de sua companhia e, desse modo, acabou
sentindo-se rejeitado – sem ao menos ter tentado?
Quantas vezes você se apaixonou sem que o outro jamais soubesse do seu amor?
Quantas vezes você abandonou alguém, com medo de ser abandonado antes?
Quantas vezes você sofreu sozinho, com medo de pedir ajuda e ficar dependente “de alguém”?
Quantas vezes você se afastou de um grande amor, com medo de se comprometer?
Quantas vezes você não se entregou ao amor por medo de perder o controle de sua “liberdade”?
Quantas vezes você deixou de viver um grande amor com medo de sofrer de novo...
Quantas vezes você tomou um choque sem tocar no prato?
Pensem nisso! E Arrisquem-se.
É melhor tentar e perder... do que viver na incerteza!
(Autor Desconhecido)

ARREPENDEI-VOS (2)
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus
3:8
E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento; mas
aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu; não sou digno
de levar as suas sandálias; ele vos batizará com o Espírito Santo e
com fogo. (Mateus 3:11)
O profeta João deixa bem claro quem se
converte e se arrepende apresenta frutos de
arrependimento. Que frutos são esses?

Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança. (Gálatas 5:22)
Não existe arrependimento sem mudança de
mente.

E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus. (Romanos 12:2)
Quando nos convertemos de verdade, não
somos mais donos de nossa própria vida. Agora nossa
vida pertence à outra pessoa e é como um casamento.
Agora nós teremos que nos moldar à vontade do
outro, pois, como casamento, nos sujeitamos por
amor a quem entregamos nossa vida. Quando nos
casamos entregamos a nossa felicidade nas mãos de
outra pessoa e fazemos isso por amor, pois o amor
lança fora todo medo. Quando entregamos nossa vida
para Jesus, nós fazemos uma aliança de amor com Ele
e confiamos a Ele nossa felicidade, nossos direitos, a
nossa vida, tudo! Não podemos ficar no controle;
nosso trabalho agora é confiar e saber é que Ele quem
governa. A partir de agora, até nossa vontade
pertence a Ele, pois, senão, vamos orar, vamos tentar
expulsar demônios e outras coisas, e nada vai
acontecer, pois ainda continuamos no controle.
[Continua na próxima página]
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[Continuação da palavra pastoral]
Existem pessoas que vêm para a
igreja
e
continuam
com
os
mesmos
comportamentos:
não
se
submetem
a
ninguém, são manipuladores, montam dentro
da igreja seu próprio grupinho, esquecem que
a igreja é um corpo. Agora mesmo, se uma
pessoa desta ler isso, a primeira palavra que
ela vai dizer é: eu não faço isso; quem faz isso
é o irmão “tal”. Uma pessoa que tem fruto do
Espírito sempre irá meditar na exortação e
declara: “Senhor, se isso for para mim, trata
de mim, pois quero que seja feita Tua vontade
e não a minha”. Isto é ter o fruto do Espírito.
Por isso peço que cada irmão que esta
palavra, pois é uma ordem minha, do pastor da
igreja, pois cada membro que não ler a palavra
do boletim é uma pessoa que precisa avaliar
seu nível de converção, pois esta palavra faz
parte do alimento pastoral para as famílias
lerem em casa e meditarem em família e nas
células (família de Deus) e nos cultos
domésticos, culto esse que faz parte da visão
do Ministério Amai-vos: que as famílias se
reúnam todos os dias em sua casas para
cultuar ao Senhor. Eu, Pr. Paulo Baptista
Pereira, declaro que esta palavra deverá ser
lida em família e em reuniões que são feitas
nos lares.
Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles; porque
velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta
delas; para que o façam com alegria e não gemendo,
porque isso não vos seria útil. (Hebreus 13:17)

♥
♥
♥
♥

Fábio Henrique & Isabella (13/11)
Francisco e Ana Cláudia (24/11)
Mauro e Ana (26/11)
Glauber e Elis (26/11)

Que Deus fortaleça cada vez mais suas já tão
abençoadas alianças. Parabéns, e que a felicidade,
o companheirismo e o amor sejam sempre seus
companheiros.

Nos dias 01 e 02 de dezembro, às
19:30h, com a presença de igrejas
convidadas. Venha você e sua família, e
participe das comemorações.

Os envelopes para oferta de uma telha (R$
30 Reais) para as reformas do telhado, ainda
estão disponíveis no quadro ao lado da
secretaria. Ainda falta dois meses para a
conclusão dos pagamentos. CONTRIBUA.

Nesta seqüência, a primeira de duas semanas
estudando sobre a vida e ensino do Apostolo Paulo.
Segunda-feira: Atos 09 – A conversão de Paulo.
Terça-feira: Atos 16 – O chamado de Paulo para a
Macedônia e um aprisionamento.
Quarta-feira: Atos 17 – Cenas da Viagem Missionária de
Paulo.
Quinta- feira: Atos 26 – Paulo conta a sua historia a um
rei.
Sexta-feira: Atos 27 – Naufrágio a caminho de Roma.
Sábado: Atos 28 – A chegada de Paulo a Roma.
Domingo: Romanos 03 – Um resumo da teologia de
Paulo.

PB. JOSÉ EDUARDO “DUDU” (DIA 23/11) –
Antes de formá-lo no ventre eu o escolhia; antes de
você nascer, eu o separei e o designei profeta às
nações (...) O Senhor estendeu a mão, tocou a
minha boca e disse-me: “Agora ponho em sua boca
as minhas palavras. (Jeremias 1.5,9) Parabéns, de
Natália e Peter. Te amamos.
MÁRZIO (DIA 28/11) – Cantem ao Senhor um novo
cântico; cantem ao Senhor, todos os habitantes da
terra! Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome;
cada dia proclamem a sua salvação! Anunciem a
sua glória entre as nações, seus feitos
maravilhosos entre todos os povos!” (Salmos 96:13). Abraços da Juventude!
RAÍSSA (DIA 30/11) – Meu filho, se o seu coração
for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei
grande alegria quando os seus lábios falarem com
retidão (Provérbios 23:15,16). Abraços do
Departamento Infanto-juvenil.

Para reservar sua vaga para o Retiro de
Carnaval, procure a Presbitera Rita e
peça seu carnê de pagamento.
KATHERINE “KETHY” (29/11) – Proclamarei o
R$ 80,00 Adulto
decreto do Senhor: Ele me disse: “Tu és meu filho;
R$ 40,00 Crianças até 13 anos.
eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações
como herança e os confins da terra como tua
propriedade. (Sl.2:7,8). Abraços da Rede de
Mulheres.

Os interessados em fazer o Encontro e/ou se
batizarem, favor colocar seu nome na(s)
lista(s) afixada(s) na porta da secretaria.

ATENÇÃO: Os aniversariantes de DEZEMBRO já estão
com seus nomes na lista de aniversariantes na porta de
secretaria. Envie seus recados até a terça-feira anterior à
data de publicação. Verifique também se seu nome está
na lista, caso não esteja, verifique seu cadastro no rol de
membros, fale com Neto.
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A BONECA
Corri ao mercado para comprar uns presentinhos, que eu não havia conseguido comprar antes. Quando eu vi todas
aquelas pessoas no mercado, comecei a reclamar comigo mesmo: “Isto vai demorar a vida toda, e eu ainda tenho tantas
coisas para fazer, outros lugares para ir. Como eu gostaria de poder apenas me deitar, dormir e só acordar após tudo isso”.
Sem notar, eu fui andando até a seção de brinquedos, e lá eu comecei a bisbilhotar os preços, imaginando se as crianças
realmente brincam com esses brinquedos tão caros.
Enquanto eu olhava a seção de brinquedos, eu notei um garoto de mais ou menos 5 anos pressionando uma boneca
contra o peito. Ele acarinhava o cabelo da boneca e a olhava tão triste, que fiquei tentando imaginar para quem seria
aquela boneca que ele tanto apertava.
O menino virou-se para uma senhora próximo a ele e disse: “Vovó, você tem certeza que eu não tenho dinheiro
suficiente para comprar esta boneca?” A senhora respondeu: “Você sabe que o seu dinheiro não é suficiente, meu querido!”
E ela perguntou ao menino, se ele poderia ficar ali olhando os brinquedos por 5 minutos, enquanto ela iria olhar outra coisa.
O pequeno menino estava segurando a boneca em suas mãos. Finalmente eu comecei a andar em direção ao garoto e
perguntei para quem ele queria dar aquela boneca e ele respondeu: “Esta é a boneca que a minha irmã mais adorava, e
queria muito ganhar. Ela estava tão certa que o Papai daria esta boneca para ela este ano”. Eu disse: “Não fique tão
preocupado, eu acho que ele irá dar a boneca para sua irmã”. Mas ele triste me disse: “Não, o Papai não poderá levar a
boneca onde ela está agora. Eu tenho que dar esta boneca pra minha mãe, assim ela poderá dar a boneca à minha irmã,
quando ela for lá”.
Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele falava: “Minha irmã teve que ir embora para sempre. O papai me
disse que a mamãe também irá embora para perto dela em breve. Então eu pensei que a mamãe poderia levar a boneca
com ela e entregar a minha irmã”.
Meu coração parou de bater. Aquele garotinho olhou para mim e me disse: “Eu disse ao papai para dizer a mamãe não
ir ainda. Eu pedi a ele que esperasse até eu voltar do mercado”. Depois ele me mostrou uma foto muito bonita dele rindo, e
me disse: “Eu também quero que a mamãe leve esta foto, assim ela também não se esquecerá de mim. Eu amo minha mãe
e não gostaria que ela não tivesse que partir agora, mas meu pai disse que ela tem que ir para ficar com a minha
irmãzinha”. Ai ele ficou olhando para a boneca com os olhos tristes e muito quietinho. Eu rapidamente procurei minha
carteira e peguei algumas notas e disse para o garoto: “E se nós contássemos novamente o seu dinheiro, só para termos
certeza de que você tem o dinheiro para comprar a boneca?”
Coloquei as minhas notas junto ao dinheiro dele, sem que ele percebesse, e começamos a contar o dinheiro. Depois
que contamos, o dinheiro iria dar para comprar a boneca e ainda sobraria um pouco. E o garotinho disse: “Obrigado,
Senhor por atender o meu pedido e me dar o dinheiro suficiente para compra a boneca!”
Aí ele olhou para mim e disse: “Ontem antes de dormir eu pedi a Deus que fizesse com que eu tivesse dinheiro
suficiente para comprar a boneca, assim a mamãe poderia levar a boneca. Ele me ouviu... e eu também queria um pouco
mais de dinheiro para comprar uma rosa amarela para minha mãe, mas eu não ousaria pedir mais nada a Deus. E Ele me
deu dinheiro suficiente para comprar a boneca e a rosa amarela. Você sabe, a minha mãe adora rosas amarelas”. Uns
minutos depois, a senhora voltou e eu fui embora sem ser notado. Terminei minhas compras num estado totalmente
diferente o que havia começado. Entretanto não conseguia tirar aquele garotinho do meu pensamento.
Então lembrei-me de uma notícia no jornal local de dois dias atrás, quando foi mencionado que um homem bêbado
numa caminhonete, bateu em outro carro, e que no carro estavam uma jovem senhora e uma menininha. A criança havia
falecido na mesma hora e a mãe estava em estado grave na UTI. E pensei, será que seria a família daquele garotinho?
Dois dias após meu encontro com o garotinho, eu li no jornal que a jovem senhora havia falecido. Eu não pude me conter e
sai para comprar rosas amarelas fui ao velório daquela jovem... Ela estava segurando uma linda rosa amarela em suas
mãos, junto com a foto do garotinho e com a boneca em seu peito.
Eu deixei o local chorando, sentindo que a minha vida havia mudado para sempre. O amor daquele garotinho por sua
mãe e irmã continua gravado em minha memória até hoje. É difícil de acreditar e imaginar que numa fração de segundos,
um acidente com um homem alcoolizado tenha tirado tudo daquele pequeno garotinho...

ARREPENDEI-VOS (FINAL)
E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a
verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem,
que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendoas tu, escaparás ao juízo de Deus?Ou desprezas tu as
riquezas da sua benignidade, e paciência, longanimidade,
ignorando que a benignidade de Deus te leva ao
arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração
impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da
manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada
um segundo as suas obras, a saber: a vida eterna aos
que, com perseverança em fazer bem, procura glória, e
honra, e incorrupção; mas indignação e ira aos que são
contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à
iniqüidade; tribulação e angústia sobre toda alma do
homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também
do grego; glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz
o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego;
porque, para com Deus, não há acepção de pessoas
(Romanos 2.2—11)
Quem tem uma vida de arrependimento procura
direcionar a glória sempre para Deus. Quem direciona a
glória sempre para Deus atrai para si muita unção. Quem
tem muita unção atrai para Deus uma multidão, pois tudo
que se faz na igreja se faz para glória de Deus.
Quando uma pessoa se converte, ela muda de
direção, pois a palavra “converter” significa mudar de
direção. Quando vivíamos no mundo vivíamos fazendo
coisas que direcionavam sempre para nós mesmos.
Exemplos: Estudávamos para crescer e ganhar dinheiro e
para nos tornar importantes. Trabalhávamos para ganhar
e gastar naquilo que seria prazeroso para nós. Quando
nos convertemos, passamos a viver uma vida de
arrependimento, e vida de arrependimento é uma vida
totalmente voltada para Deus. Passamos a fazer parte de
um corpo chamado Igreja e trabalhamos neste corpo.
Nossos propósitos agora devem ser voltados para este
corpo, para fazê-lo crescer em unidade, pois tudo que
Jesus fez foi por ele; os apóstolos morreram por amor a
Jesus e pela sua igreja.
Nós da Comunidade Amai-vos cremos que só
existe uma Igreja na terra, mas cremos também que,
assim como a nação de Israel, a Igreja está dividida em
tribos...
[Continua na próxima página]
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[Continuação da palavra pastoral]
Nós,
Corpo
de
Cristo,
estamos
multiplicados
em
congregações,
e
como
congregações, precisamos ter uma boa comunhão
com os irmãos de outras congregações. É
necessário
trabalhar
em
prol
de
nossa
congregação, pois é assim que todos fazem em
sua congregações: trabalham juntos de seus
pastores para que suas congregações se
desenvolvam saudáveis e, assim, todo o corpo de
Cristo em toda Terra vai crescendo em unidade.
Como podemos imaginar pessoas da mesma
congregação trabalhando sem o propósito de ver
sua congregação crescer?
Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é
o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos
estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa
congregação, como é costume de alguns; antes, admoestandonos uns aos outros; e tanto mais quanto vedes que se vai
aproximando aquele Dia (Hebreus 10.23—25).
Uma
igreja
trabalha
sempre
sobre
princípios de autoridade, e a autoridade que Deus
instituiu na igreja é o pastor. Qualquer pessoa que
age dentro da igreja livremente e não se submete
ao pastor não se converteu, pois uma pessoa não
pode estar só preparada para receber elogios,
mas também para ser criticada e corrigida. A
Bíblia deixa bem claro que somos reconhecidos
por Deus como filhos na hora da correção.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco
como filhos: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e
não desmaies quando, por ele, fores repreendido; porque o
Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por
filho. Se suportardes a correção, Deus vos trata como filhos;
porque que filho há a quem o pai não corrija?
Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos
participantes, são, então, bastardos e não filhos. (Hebreus
12.5—8)

Milhões de cristãos são perseguidos
por causa de sua fé
De acordo com informações de agências de
notícias, atualmente cerca de 200 milhões de
cristãos sofrem perseguição ou discriminação por
causa de sua crença em diversos países do mundo,
em especial os que estão localizados no Norte da
África, no Oriente Médio e na Ásia.
A constatação estaria contida no anuário
alemão "Mártires 2007", publicado pela agência de
notícias Idea, na cidade de Wetzlar, e em parceria
com a Aliança Evangélica da Alemanha e a
Sociedade Internacional para Direitos Humanos.
Em alguns dos países estudados, como o Irã,
a China, o Paquistão e o Azerbaijão, a situação se
deteriorou durante o último ano, dificultando a vida
de um em cada 10 cristãos naquelas nações. Ainda
de acordo com o estudo, no Iraque, por exemplo,
três entre quatro iraquianos cristãos deixaram o
país por medo de sofrerem agressões, seqüestros
ou serem assassinados.
A maioria dos países, nos quais os cristãos
sofrem discriminação severa, é predominantemente
muçulmana. Os convertidos à fé cristã enfrentam a
perseguição mais severa, até mesmo assassinato.
Mas também socialistas e ditaduras comunistas
tendem a suprimir os cristãos.
Fonte: Junta de Missões Mundiais

A Comunidade Evangélica Missão Vida convida os
membros da Comunidade Amai-vos a participar de
sua Conferência Missionária nos dias 14, 15 e 16 de
dezembro, com palestras ministradas com
missionários da JOCUM. Haverá também oficinas de
arte e evangelismo de rua. Mais informações no
cartaz afixado ao lado do Gabinete Pastoral. Valor da
inscrição R$ 5,00 — fichas de inscrição na secretaria.

Segunda-feira:. Romanos 07 – A luta contra o pecado
Terça-feira:. Romanos 08 – A vida no Espírito
Quarta-feira: 1 Coríntios 13 – Paulo explica o amor
Quinta- feira: 1 Coríntios 15 – Reflexões sobre a vida após
a morte
Sexta-feira: Gálatas 05 – Liberdade em Cristo
Sábado: Efésios 03 – Paulo resume sua missão
Domingo: Filipenses 02 – Imitar a Cristo

MÔNICA RODRIGUES (DIA 02/12) - Eu, porém,
confio em teu amor; o meu coração exulta em tua
salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que
me tem feito. (Salmos 13.5,6). Parabéns, da Rede
de Mulheres e Classe Firmadas na Rocha.

Para reservar sua vaga para o Retiro de
Carnaval, procure a Presbitera Rita e
peça seu carnê de pagamento.
R$ 80,00 Adulto
R$ 40,00 Crianças até 13 anos.

GRAZYELLA FARIAS (DIA 05/12) - Pois o Senhor
é justo, e ama a justiça; os retos verão a sua face.
(Salmos 11.7). Um abraço da Rede de Mulheres.

Não deixe para última hora, reserve já sua
vaga e de sua família mediante pagamento.
Em breve, as vagas se esgotarão.

Os envelopes para oferta de uma telha (R$
30 Reais) para as reformas do telhado, ainda
estão disponíveis no quadro ao lado da
secretaria. Ainda falta dois meses para a
conclusão dos pagamentos. CONTRIBUA.

OS IRMÃOS GUILHERME E RACHEL (DIA 06/12)
- Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos
firmaste o teu nome como fortaleza. (Salmo 8.2A).
Que Jesus os faça crescer cada vez mais em Sua
Graça e Sabedoria. Abraços do Departamento
Infanto-Juvenil.
ATENÇÃO:

Os interessados em fazer o Encontro e/ou se
batizarem, favor colocar seu nome na(s)
lista(s) afixada(s) na porta da secretaria.
Segundo domingo de dezembro (próxima
semana) dia 09/12, às 9h da manhã. Todos os
membros estão convocados pelo Pr. Paulo,
para tratar do funcionamento do ministério em
2008, recebimentos e desligamentos.

SILVÂNIA RODRIGUES (DIA 05/12) - Não deixe
de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar
nelas de dia e de noite, para que você cumpra
fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os
seus caminhos prosperarão e você será bemsucedido (Josué 1.8). Um abraço da Rede de
Mulheres.

Os aniversariantes de DEZEMBRO já estão com
seus nomes na lista de aniversariantes na porta de
secretaria. Envie seus recados até a terça-feira
anterior à data de publicação. Verifique também se
seu nome está na lista, caso não esteja, verifique
seu cadastro no rol de membros, fale com Neto.
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PRESTE ATENÇÃO EM COMO VOCÊ INTERPRETA AS COISAS!
A comunicação tem que ser eficaz, para não causar confusão. Veja como a má
interpretação provoca uma resposta errada.
Em certa ocasião, uma família britânica foi passar as férias na Alemanha. No decorrer
de certo passeio, os membros da referida família, repararam numa pequena casa de campo
que lhes pareceu boa para alugarem e passarem as férias de verão.
Conversaram com o proprietário, um pastor protestante, e pediram que lhes mostrasse
a casa, que agradou de imediato os visitantes ingleses, que regressaram à Inglaterra com
planos concretos de alugar aquela casa de campo.
Em meio à confabulações sobre as futuras férias, a senhora lembrou-se de não ter visto
o "W.C." em lugar algum da casa, e escreveram ao pastor indagando-o sobre o mesmo. O
Pastor, alemão, não compreendendo a abreviação "W.C." interpretou-a como sendo a
capela da denominação inglesa chamada "White Chapel", assim respondeu:
― Gentil Senhora: Recebi a sua carta e tenho o prazer em comunicar-lhe que o local a
que se refere fica a onze quilômetros da casa. Isto é muito cômodo, sobre tudo tendo-se o
hábito de freqüentá-la assiduamente. Nesse caso, é preferível levar comida para passar o
dia todo. Alguns vão a pé, outros, de bicicleta.
Há lugar para quatrocentas pessoas sentadas e cem de pé. Os assentos são de veludo
(recomenda-se chegar cedo para conseguir lugar sentado).
As crianças permanecem ao lado dos adultos, e todos cantam em coro. À entrada, é
fornecido uma folha de papel a cada pessoa, mas se alguém chegar depois da distribuição,
pode compartilhar da folha do vizinho.
Tal folha deve ser restituída na saída, para ser usada todo mês. Para que o tempo
passe de maneira desapercebida, a maioria canta. Tudo que se recolhe é para as crianças
pobres da região. Fotógrafos especiais tiram flagrantes para os jornais da cidade, de modo
que todos possam ver seus semelhantes no cumprimento de um dever humano.
MORAL DA HISTÓRIA:
Como é bom termos uma comunicação clara, para sermos melhor compreendidos.
(Autor: Giordani Vidal)

PROVAÇÃO
“Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição,
e no Reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada
Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus
Cristo” (Apocalipse 1.9).
Se lermos todo este capítulo, perceberemos que
apesar do apóstolo João estar exilado numa ilha cheia de
feras, em nenhum momento dá a entender que estava
passando por uma prova. Ele nem sequer murmura, e
sabe por quê?
1º — Porque ele estava ali não pelo que fez de
errado, mas pelo que estava fazendo para Deus: “por
causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus
Cristo”. Muitas vezes entramos em provas pelo que
fizemos de errado e ainda murmuramos. Então, como
pode um homem idoso ser colocado num lugar cheio de
provações não pelo que fez de errado, mas pelo que fez
para Deus? Se nós estivéssemos no lugar de João, como
reagiríamos? Humanamente falando, João teria o direito
de murmurar, e mesmo assim não murmurou. O que ele
ganha com isso? Ele tem uma visão do céu e ele vê Jesus,
“O mistério das sete estrelas, que viste na minha destra, e
dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos
das sete igrejas, e os sete castiçais, que viste, são as sete
igrejas” (Apocalipse 1.20); não um Jesus morto cheio de
sofrimento e dor, mas um Jesus cheio de poder e de
autoridade que anda no meio da igreja e que tem seus
pastores em suas mãos. Muitos crentes não entendem
que quando sofremos por fazer a obra de Deus é por que
Deus quer se revelar a nós de uma maneira mais
profunda. As provações nos trazem quebrantamento, e
um coração quebrantado agrada ao Senhor. Um dia
estaremos com Jesus para sempre e nosso sofrimento
aqui não é nada em comparação com o que vamos herdar.
2º — Ele, João, viveu com Jesus. Quando temos uma
relação com Jesus, passamos a entender que vivemos
para Ele e não mais para nós; por diversas vezes vejo as
pessoas cantado “já estou crucificado com Cristo”, mas na
hora de se submeter a autoridade de Deus que são seus
pastores e lideres, fazem igual ao ladrão da cruz que quer
Jesus dessa da cruz e nos liberte devemos seguir o
exemplo de Jesus e olhar somente para Ele, o “autor e
consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava
proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e
assentou-se à destra do trono de Deus” (Hebreus 12.2).

.
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[Continuação da palavra pastoral]
Quem não anda com sua vida fixada em
Jesus não consegue ver sua vitória num ato de
obediência. É certo que muitas vezes o ato da
obediência o leva a um momento de
desconforto ou uma situação em que muitas
vezes não nos agrada, mas não podemos
esquecer do que Jesus disse para o Pai no
Getsêmani antes de ir para cruz “se for possível
afasta de mim este cálice, mas contudo seja
feita sua vontade”. O que mais agradou a Deus
não foi o sacrifício de Jesus somente, mas
também seu ato de obediência diante da
situação de sacrifício. O livro de Hebreus diz
que Jesus veio a aprender algo na terra, você
sabe o que foi?
“O qual, nos dias da sua carne, oferecendo, com
grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o
podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia.
Ainda que fosse Filho, aprendeu a obediência, por
aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a
ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe
obedecem” (Hb. 5.7— 9).
Como pode sendo Deus vir a aprender tudo
isso? É um processo que precisamos aprender:
Jesus, quando encarnou, Ele se esvaziou de si
mesmo.
“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que
houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma
de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de
servo, fazendo-se semelhante aos homens; e, achado
na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo
obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que
também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um
nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de
Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e
na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai”
(Filipenses 2.5—11).
Hoje todo o poder no céu e na terra
pertence a Jesus, mas antes disso, “aniquilouse a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens” e mais
ainda, “humilhou-se a si mesmo, sendo
obediente até à morte e morte de cruz”. O que
iremos fazer? “De sorte que haja em vós o
mesmo sentimento que houve também em
Cristo Jesus” “aniquilou-se a si mesmo...
humilhou-se a si mesmo”.

Continua na próxima semana...

Verbo
"No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o
verbo era Deus." (Jo 1:1)
Qualquer pessoa inteligente, mesmo que não seja
instruído nas verdades do cristianismo, ao ler esse versículo
concluirá que João tinha a intenção de ensinar que falar faz
parte da natureza de Deus, ou seja, ele quer comunicar
seus pensamentos para seres inteligentes. E tinha razão. A
palavra é o meio através do qual os pensamentos são
expressos.
Deus está sempre procurando falar de si mesmo às
suas criaturas. Por força de sua natureza, ele comunica-se
continuamente.
A Bíblia jamais será um livro vivo para nós enquanto não
nos convencermos de que Deus está articulando com o seu
próprio universo.
Acredito que grande parte de nossa incredulidade se
deve a um conceito errôneo a respeito das Escrituras. Deus
está silencioso e, subitamente, começa a falar em um livro.
Terminado o livro, cai no silêncio outra vez, e para sempre.
Por isso, muitos lêem a Bíblia como se fora o registro do
que Deus disse quando estava com vontade de falar. Se
pensarmos dessa forma, como poderemos confiar
plenamente? O fato, contudo, é que Deus não está calado,
e nunca esteve.
Falar faz parte da natureza de Deus. A segunda pessoa
da Trindade é chamada de Verbo (Palavra).
A Bíblia é o resultado inevitável da contínua
manifestação de Deus. E a revelação infalível de sua mente,
a nós dirigia, expressa em termos humanos, para que
possamos compreendê-la.
Os profetas sempre afirmavam: "Assim diz o Senhor"
para que o povo entendesse que Deus fala em um presente
contínuo. Podemos usar o verbo no passado, para indicar
com propriedade que, em certo tempo, determinada palavra
foi profetizada por Deus; mas uma palavra nascida continua
viva, ou um mundo criado, continua a existir.
Se quisermos conhecer cada vez mais ao Senhor,
abramos as Escrituras, confiando que elas nos falarão.
Não pensemos, porém, que a Bíblia seja algo que
podemos torcer à vontade, segundo a nossa conveniência,
porque ela é mais que uma palavra. É uma voz, a palavra
do próprio Deus.
Amai-vos

Enciclopédia Católica (edição de 1911): "A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras
festividades da Igreja... os primeiros indícios dela são provenientes do Egito... os costumes pagãos
relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa do Natal".
Orígenes, um dos chamados pais da Igreja (ver mesma enciclopédia acima): "... não vemos nas
Escrituras ninguém que haja celebrado uma festa ou celebrado um grande banquete no dia do seu
natalício. Somente os pecadores (como Faraó e Herodes) celebraram com grande regozijo o dia em
que nasceram neste mundo".
Autoridades históricas demonstram que, durante os primeiros três séculos da nossa era, os
cristãos não celebraram o Natal. Esta festa só começou a ser introduzida após o início da formação
daquele sistema que hoje é conhecido como Igreja Romana (isto é, no século 4º). Somente no
século 5º foi oficialmente ordenado que o Natal fosse observado para sempre, como festa cristã, no
mesmo dia da secular festividade romana em honra ao nascimento do deus Sol, já que não se
conhecia a data exata do nascimento de Cristo.

Nesta semana (a primeira de duas), estudaremos
alguns capítulos do Velho Testamento.
Segunda-feira:. Gênesis 01 – A História da Criação.
Terça-feira:. Gênesis 03 – A História do Pecado.
Quarta-feira: Gênesis 22 – Abraão e Isaque.
Quinta- feira: Êxodo 03 – Moisés encontra-se com Deus.
Sexta-feira: Êxodo 20 – A entrega dos Dez Mandamentos
Sábado: 1 Samuel 17 – Davi e Golias
Domingo: 2 Samuel 11 – Davi e Bate-Seba

ANDRÉ PORTUGAL (DIA 09/12) - Pois o Senhor é
justo, e ama a justiça; os retos verão a sua face.
(Salmos 11.7). Que o Senhor Jesus abençoe
tremendamente sua vida, sua casa, seu família e te
conceda os desejos de seu coração. Abraços da
Classe Discípulos de Jesus.

Para reservar sua vaga para o Retiro de
Carnaval, procure a Presbitera Rita e
peça seu carnê de pagamento.
R$ 80,00 Adulto
R$ 40,00 Crianças até 13 anos.
Não deixe para última hora, reserve já sua
vaga e de sua família mediante pagamento.
Em breve, as vagas se esgotarão.

Os interessados em fazer o Encontro e/ou se
batizarem, favor colocar seu nome na(s)
lista(s) afixada(s) na porta da secretaria.

,

SERÁ QUE O MAL EXISTE?
Alemanha ― Inicio do século 20
Durante uma conferência com vários universitários, um professor da Universidade de Berlim desafiou seus alunos
com esta pergunta: “― Deus criou tudo o que existe?".
Um aluno respondeu valentemente: “― Sim, Ele criou”.
“― Deus criou tudo?”, perguntou novamente o professor.
“― Sim senhor”, respondeu o jovem.
O professor respondeu: “― Se Deus criou tudo, então Deus fez o mal? Pois o mal existe, e partindo do preceito
de que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau?".
O jovem ficou calado diante de tal resposta e o professor, feliz, se regozijava de ter provado mais uma vez que a
fé era um mito.
Outro estudante levantou a mão e disse: “― Posso fazer uma pergunta, professor?”
“― Lógico”, foi a resposta do professor.
O jovem ficou de pé e perguntou:
“― Professor, o frio existe?”
“― Que pergunta é essa? Lógico que existe, ou por acaso você nunca sentiu frio?”
“― De fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da Física, o que consideramos frio, na realidade é a
ausência de calor. Todo corpo ou objeto é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia, o calor é o que faz
com que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor, todos os corpos
ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Nós criamos essa definição para descrever como nos sentimos
se não temos calor”.
“― E, existe a escuridão?”, continuou o estudante.
O professor respondeu: “— Existe”.
“― Novamente comete um erro, senhor, a escuridão também não existe. A escuridão na realidade é a ausência
de luz. A luz pode-se estudar, a escuridão não! Até existe o prisma de Nichols para decompor a luz branca nas várias
cores de que está composta, com suas diferentes longitudes de ondas. A escuridão não! Um simples raio de luz
atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está um espaço
determinado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço, não é assim? Escuridão é uma definição que o
homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente”.
Finalmente, o jovem perguntou ao professor:
“— Senhor, o mal existe?”.
“― Claro que sim, lógico que existe, como disse desde o começo, vemos estupros, crimes e violência no mundo
todo, essas coisas são do mal”.
“― O mal não existe, senhor, pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem, é o
mesmo dos casos anteriores, o mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não
criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existem como existem o calor e a luz. O mal é o resultado da
humanidade não ter Deus presente em seus corações. É como acontece com o frio quando não há calor, ou a
escuridão quando não há luz”.
Por volta dos anos 1900, este jovem foi aplaudido de pé, e o professor apenas balançou a cabeça permanecendo
calado.
O professor pergunta então o nome do aluno. E ele respondeu:
“― ALBERT EINSTEIN, senhor”.

PROVAÇÃO (PARTE 2)
Quando começa? Ninguém nunca sabe e nunca vai
saber; quem está longe de Deus passa por essa prova.
Veja a situação do filho pródigo:
“E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande
fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um
dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos
a apascentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as
bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo
em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de
pão, e eu aqui pereço de fome! Levantar-me-ei, e irei ter com meu
pai, e dir-lhe-ei: Pai pequei contra o céu e perante ti. Já não sou
digno de ser chamado teu filho; faze-me como um dos teus
trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai; e, quando ainda
estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e,
correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou” (Lucas 15.14—
20).
O que acontece quando um filho de Deus está longe
de Deus?
1) Perde tudo como o filho pródigo, pois seu irmão
que estava perto do pai nada sofreu.
2) Passa necessidades.
3) O mundo vai te oferecer uma única saída: comida
de porcos (drogas, bebidas, prostituição e todo tipo de
saídas que só vão te levar para mais longe de Deus; o
final é o inferno).
4) Ninguém lhe dará nada de graça.
O que fazer então? Siga o filho pródigo: “Quantos
trabalhadores de meu pai têm abundância de pão!
Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: ‘Pai
pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser
chamado teu filho; faze-me como um dos teus
trabalhadores’.”
E como teu pai vai proceder com você? “...viu-o seu
pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo,
lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou”.
E então? Vai ficar na prova? Vai ficar longe do Pai?
Então se levante e volte para casa, não importa como
você está, o que importa é que Deus, o teu Pai, já matou
o cordeiro para redimir todos os seus pecados e tem uma
festa na igreja com muitos outros irmãos que já passaram
pelo que você está passando. Então volte agora!

,

1.

JESUS NÃO NASCEU EM 25 DE DEZEMBRO

Quando Ele nasceu "... havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e
guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho." (Lucas 2:8). Isto jamais pôde acontecer
na Judéia durante o mês de dezembro: os pastores tiravam seus rebanhos dos campos em
meados de outubro e [ainda mais à noite] os abrigavam para protegê-los do inverno que se
aproximava, tempo frio e de muitas chuvas (Adam Clark Commentary, vol. 5, página 370). A
Bíblia mesmo prova, em Cant 2:1 e Esd 10:9,13, que o inverno era época de chuvas, o que
tornava impossível a permanência dos pastores com seus rebanhos durante as frígidas noite, no
campo. É também pouco provável que um recenseamento fosse convocado para a época de
chuvas e frio (Lucas 2:1).
2.

COMO ESTA FESTA SE INTRODUZIU NAS IGREJAS?

The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge (A Nova Enciclopédia
de Conhecimento Religioso, de Schaff-Herzog) explica claramente em seu artigo sobre o
Natal: "Não se pode determinar com precisão até que ponto a data desta festividade teve origem
na pagã Brumália (25 de dezembro), que seguia a Saturnália (17 a 24 de dezembro) e
comemorava o nascimento do deus sol, no dia mais curto do ano.
As festividades pagãs de Saturnália e Brumália estavam demasiadamente arraigadas nos
costumes populares para serem suprimidos pela influência cristã. Essas festas agradavam tanto
que os cristãos viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando-as sem maiores
mudanças no espírito e na forma de sua observância. Pregadores cristãos do ocidente e do oriente
próximo protestaram contra a frivolidade indecorosa com que se celebrava o nascimento de
Cristo, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam a seus irmãos ocidentais de idolatria e de
culto ao sol por aceitar como cristã essa festividade pagã.
Recordemos que o mundo romano havia sido pagão. Antes do século 4o os cristãos eram
poucos, embora estivessem aumentando em número, e eram perseguidos pelo governo e pelos
pagãos. Porém, com a vinda do imperador Constantino (no século 4o) que se declarou cristão,
elevando o cristianismo a um nível de igualdade com o paganismo, o mundo romano começou a
aceitar este cristianismo popularizado e os novos adeptos somaram a centenas de milhares.
Tenhamos em conta que esta gente havia sido educada nos costumes pagãos, sendo o
principal aquela festa idólatra de 25 de dezembro. Era uma festa de alegria [carnal] muito
especial. Agradava ao povo! Não queriam suprimi-la."
O artigo já citado da "The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge" revela
como Constantino e a influência do maniqueísmo (que identificava o Filho de Deus com o sol)
levaram aqueles pagãos do século 4o (que tinham [pseudamente] se "convertido em massa" ao
[pseudo] "cristianismo") a adaptarem a sua festa do dia 25 de dezembro (dia do nascimento do
deus sol), dando-lhe o título de dia do natal do Filho de Deus.
Assim foi como o Natal se introduziu em nosso mundo ocidental! Ainda que tenha outro
nome, continua sendo, em espírito, a festa pagã de culto ao sol. Apenas mudou o nome. Podemos
chamar de leão a uma lebre, mas por isto ela não deixará de ser lebre.
A Enciclopédia Britânica diz: "A partir do ano 354 alguns latinos puderam mudar de 6 de
janeiro para 25 de dezembro a festa que até então era chamada de Mitraica, o aniversário do
invencível sol... os sírios e os armênios idólatras e adoradores do sol, apegando-se à data de 6 de
janeiro, acusavam os romanos, sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido inventada
pelos discípulos de Cerinto."

Segunda-feira:. 2 Samuel 11 – Samuel repreende o
Rei.
Terça-feira:. 1 Reis 18 – Elias e os profetas de Baal.
Quarta-feira: Jó 38 – Deus responde a Jó.
Quinta- feira: Salmo 51 – Uma confissão clássica.
Sexta-feira: Isaias 40 – Palavras de consolo da parte
de Deus.
Sábado: Daniel 06 – Daniel e os Leões.
Domingo: Amós 04 – Séria advertência de um
profeta.

Na segunda seqüência desse estudo, faremos
uma leitura de aproximadamente seis meses,
abrangendo 186 dos 1189 capítulos da Bíblia. A
leitura
desses
capítulos
selecionados
proporcionará um bom fundamento para
entendimento bíblico, e estes dispensam muitos
comentários.

Para reservar sua vaga para o Retiro de
Carnaval, procure a Presbitera Rita e
peça seu carnê de pagamento.
R$ 80,00 Adulto
R$ 40,00 Crianças até 13 anos.
Não deixe para última hora, reserve já sua
vaga e de sua família mediante pagamento.
Em breve, as vagas se esgotarão.

MARIA DE JESUS (DIA 29/12) – “Bendirei o
Senhor o tempo todo! Os meus lábios sempre o
louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor; ouçam
os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza
do Senhor comigo; juntos exaltemos o seu nome.
Busquei o Senhor, e ele me respondeu; livrou-me
de todos os meus temores.” (Sl.34:1-4). Abraços da
Rede de Mulheres.
MARCELLE KÍSSILA (DIA 25/12) – “Como pode o
jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de
acordo com a tua palavra. (...) Meditarei nos teus
preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho
prazer nos teus decretos; não me esqueço da tua
palavra” (Sl.119:9,15,16). Parabéns da Classe
Semelhantes da Jesus.
DOMINGOS MATHIAS (DIA 24/12) – “A minha
alma ficará satisfeita como quando tem rico
banquete; com lábios jubilosos a minha boca te
louvará. Quando me deito lembro-me de ti; penso
em ti durante as vigílias da noite. Porque és a
minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas
asas” (Salmos 63:5-7). Um forte abraço da classe
Discípulos de Jesus.
HELIO CARLOS (DIA 25) – “Vocês que temem o
Senhor, confiem no Senhor! Ele é o seu socorro e o
seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos
abençoará; abençoará os israelitas, abençoará os
sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do
menor
ao maior.” em
(Sl.115:11-13).
Que você
Os
interessados
fazer o Encontro
e/ouseja
se
abençoado
pelo
Senhor.
Parabéns
da
classe
batizarem, favor colocar seu nome na(s)
Discípulos
de Jesus.na porta da secretaria.
lista(s) afixada(s)
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BOM DIA
Quando você levantou pela manhã Eu já havia preparado o sol para aquecer o seu dia, e o
alimento para sua nutrição. Sim, Eu providenciei tudo isso enquanto vigiava o seu sono, a sua
família e a sua casa. Esperei pelo seu bom dia, mas você se esqueceu. Bem, você parecia ter
tanta pressa que Eu lhe perdoei.
O sol apareceu, as flores deram seu perfume, a brisa da manhã o acompanhou e você nem
pensou que Eu já havia preparado tudo isso.. seus familiares sorriram, seus colegas o saudaram,
você trabalhou, estudou, viajou, realizou negócios, alcançou vitórias, mas... você não percebeu
que eu estava cooperando com você, e mais, teria ajudado se você tivesse dado uma chance...
Eu sei, você corre tanto... Eu o perdoei.
Você leu tanto, ouviu tanta coisa, viu mais ainda, e não teve tempo de ler ou ouvir Minha
Palavra. Eu quis falar, mas você não parou para me ouvir. Eu quis até aconselhá-lo, mas você
nem pensou nessa possibilidade. Seus olhos, seus pensamentos, seus lábios seriam melhores.
O mal seria menor, e o bem, muito maior em sua vida.

UMA PROVAÇÃO COM FINAL FELIZ
Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era
homem íntegro e justo; temia a Deus e evitava fazer
o mal (Jó 1.1).
Quando o homem de Deus é provado e não sabe por
que está sendo provado:
...esta é a opinião de Deus: “Reparou em meu
servo Jó? Não há ninguém na terra como ele,
irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e
evita o mal” (Jó 1.8b).
...e esta a opinião do diabo: “Mas estende a tua
mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te
amaldiçoará na tua face” (Jó 1.11).
Qual é a prova? (líder, leia Jó 1. 12 a 19).
E a atitude do homem de Deus é: (líder, leia Jó 1. 20
ao 22)
Jó foi provado de diversas maneiras. O diabo colocou
uma doença terrível em Jó: (líder, leia Jó 2.4—10 ).

Você trabalhou, ganhou dinheiro, não fez mais porque não Me deixou ajudá-lo, mas uma
vez se esqueceu de Mim.

No meio de tanto sofrimento o que Jó disse? “Eu sei
que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará
sobre a terra” (Jó 19.25).

Esqueceu-se de que Eu desejo uma participação no Meu Reino com a sua vida e o seu
talento.

Jó faz menção de Jesus 4000 anos antes do seu
nascimento, Jó cria que havia alguém por ele, e nós
precisamos crer como Jó cria, haja o que houver existe
alguém por nós, que é Jesus!

Findou o seu dia... Você voltou para sua casa. Mandei a lua e as estrelas tornarem o
cenário mais bonito para lembrar-lhe do Meu Amor por você. Certamente, vai agradecer-Me e
me dar uma Boa Noite... Já dormiu, que pena...
Boa noite, durma bem. Eu ficarei velando por você.
...JESUS
[Medite no que você acabou de ler.]
Colaboração da Diaconisa Cristina Mendonça.

“Embora ele me mate, ainda assim esperarei
nele; certo é que defenderei os meus caminhos
diante dele” (Jó 13.15).
Aqui Jó deixou bem claro que estava aberto para ser
provado, mas ele cria que no final ele sairia vencedor.
Depois de muitas lutas chega final da batalha qual a
ordem de Deus? (líder, leia Jó 42.8—17).
E veja que final feliz. É o que Deus tem pra você!
Faça uma oração de vitória com fervor com sua
família Deus!
Ore pelos perdidos e pelos os aflitos de alma.
[ Nota: O livro de Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia ]

,

3 - A VERDADEIRA ORIGEM DO NATAL
O Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia,
fundado por Nimrode, neto de Cam, filho de Noé. O nome Nimrode se deriva da palavra
"marad", que significa "rebelar". Nimrode foi poderoso caçador CONTRA Deus (Gn
10:9). Para combater a ordem de espalhar-se:
— criou a instituição de ajuntamentos (cidades);
— construiu a torre de Babel (a Babilônia original) como um quádruplo desafio a
Deus (ajuntamento, tocar aos céus, fama eterna, adoração aos astros);
— fundou a idólatra Nínive e muitas outras cidades;
— organizou o primeiro reino humano deste mundo.
A Babilônia é um sistema organizado de impérios e governos humanos, de
explorações econômicas, e de todos os matizes de idolatria e ocultismo.
Nimrode era tão pervertido que, segundo escritos, casou-se com sua própria mãe,
cujo nome era Semiramis. Depois de prematuramente morto, sua mãe-esposa
propagou a perversa doutrina da reencarnação de Nimrode em seu filho Tamuz. Ela
declarou que, em cada aniversário de seu natal (nascimento), Nimrode desejaria
presentes em uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de dezembro. Aqui está a
verdadeira origem da árvore de Natal.
Semiramis se converteu na "rainha do céu" e Nimrode, sob diversos nomes, se
tornou o "divino filho do céu". Depois de várias gerações desta adoração idólatra,
Nimrode também se tornou um falso messias, filho de Baal, o deus-sol. Neste falso
sistema babilônico, a mãe e o filho (Semiramis e Nimrode encarnado em seu filho
Tamuz) se converteram nos principais objetos de adoração. Esta veneração de "a
Madona e Seu Filho" (o par "mãe influente + filho poderoso e obediente à mãe") se
estendeu por todo o mundo, com variação de nomes segundo os países e línguas. Por
surpreendentemente que pareça, encontramos o equivalente da "Madona", da
veneração à Maria, muito antes do nascimento de Jesus Cristo!
Nos séculos 4º e 5º os pagãos do mundo romano se "converteram" em massa ao
"cristianismo", levando consigo suas antigas crenças e costumes pagãos, dissimulandoos sob nome cristãos. Foi quando se popularizou também a idéia de "a Madona e Seu
Filho", especialmente na época do Natal. Os cartões de Natal, as decorações e as cenas
do presépio refletem este mesmo tema.
A verdadeira origem do Natal está na antiga Babilônia. Está envolvida na apostasia
organizada que tem mantido o mundo no engano desde há muitos séculos! No Egito
sempre se creu que o filho de Ísis (nome egípcio da "rainha do céu") nasceu em 25 de
dezembro. Os pagãos em todo o mundo conhecido já celebravam esta data séculos
antes do nascimento de Cristo.
Jesus, o verdadeiro Messias, não nasceu em 25 de dezembro. Os apóstolos e a igreja
primitiva jamais celebraram o natalício de Cristo. Nem nessa data nem em nenhuma
outra. Não existe na Bíblia ordem nem instrução alguma para fazê-lo. Porém, existe,
sim, a ordem de atentarmos bem e lembrarmos sempre a Sua morte/sacrifício por nós
(1Co 11:24-26; João13:14-17).

Segunda-feira:. Gênesis 01.
Terça-feira:. Gênesis 02.
Quarta-feira: Gênesis 03.
Quinta- feira: Gênesis 04.
Sexta-feira: Gênesis 05.
Sábado: Gênesis 07.
Domingo: Gênesis 08.

Pelos seus respectivos aniversários
de casamento, a Rede de Casais
parabeniza
os
irmãos
Telmo
e
Alessandra (Dia 14/12), e Argemiro e
Leila (21/12). Que a cada dia, o
Senhor Jesus abençoe as alianças de
vocês, fazendo-as cada vez mais
fortes, firmes, e felizes, para a glória
de Deus.

ALANA DA SILVA (DIA 25) - ...E crescia e se
fortalecia, enchendo-se de sabedoria; e a graça de
Deus estava sobre ele [Jesus] (Lucas 2:40). Que
da mesma forma que aconteceu com o Salvador,
você cresça na sabedoria e na graça dEle, te
fazendo cada dia abençoada por Jesus. Um abraço
da Classe Shekinah.
O CASAL FRANCISCO (DIA 29) E ANA CLÁUDIA
(DIA 20) - Vocês não me escolheram, mas eu os
escolhi para irem e darem fruto, fruto que
permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que
pedirem em meu nome (João 15:16). Um
agradecimento de cada jovem desde comunidade,
pelo seu carinho, empenho, dedicação, amor à
obra e a cada vida que Deus coloca em suas mãos.
Deus recompensará cada gesto de cuidado de
vocês para conosco. Te amamos de verdade.
Juventude Judá.
LUZIA MOURA (DIA 30) - Levante-se, refulja!
Porque chegou a sua luz,e a glória do Senhor raia
sobre você. (Isaias 60:1) – Um forte abraço da
Rede de Mulheres, com todo nosso carinho e amor
que temos por você.

Para reservar sua vaga para o Retiro de
Carnaval, procure a Presbítera Rita e
peça seu carnê de pagamento.
LUCIANI ANDRADE (DIA 30) - O mundo e a sua
R$ 80,00 Adulto
cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de
R$ 40,00 Crianças até 12 anos.
Deus permanece para sempre (1Jo.2:17). Que
Não deixe para última hora, reserve já sua
vaga e de sua família mediante pagamento.
Em breve, as vagas se esgotarão.

Deus te abençoe e cada dia e te mantenha firme

Os
o Encontro
e/ou se
nas interessados
promessas dEleem
prafazer
sua vida.
Deus te abençoe
batizarem,
seu nome na(s)
hoje e sempre.favor
Rede colocar
de Mulheres.
lista(s) afixada(s) na porta da secretaria.
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VIDA PASSAGEIRA
Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos duas
vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes.
Muitas flores são colhidas cedo demais. Algumas, mesmo ainda em botão. Há sementes que
nunca brotam e há aquelas flores que vivem a vida inteira até que, pétala por pétala, tranqüilas,
vividas, se entregam ao vento.
Mas a gente não sabe adivinhar.
A gente não sabe por quanto tempo estará enfeitando esse Éden e tampouco aquelas flores que
foram plantadas ao nosso redor. E descuidamos. Cuidamos pouco. De nós, dos outros.
Nos entristecemos por coisas pequenas e perdemos minutos e horas preciosos.
Perdemos dias, às vezes anos.
Nos calamos quando deveríamos falar; falamos demais quando deveríamos ficar em silêncio.
Não damos o abraço que tanto nossa alma pede porque algo em nós impede essa aproximação.
Não damos um beijo carinhoso “porque não estamos acostumados com isso” e não dizemos que
gostamos porque achamos que o outro sabe automaticamente o que sentimos.
E passa a noite e chega o dia, o sol nasce e adormece e continuamos os mesmos, fechados em
nós.
Reclamamos do que não temos, ou achamos que não temos suficiente.
Cobramos. Dos outros. Da vida. De nós mesmos.
Nos consumimos. Costumamos comparar nossas vidas com as daqueles que possuem mais que
a gente.
E se experimentássemos comparar com aqueles que possuem menos?
Isso faria uma grande diferença.
E o tempo passa...
Passamos pela vida, não vivemos. Sobrevivemos, porque não sabemos fazer outra coisa.
Até que, inesperadamente, acordamos e olhamos pra trás. E então nos perguntamos: E agora?
Agora, hoje, ainda é tempo de reconstruir alguma coisa, de dar o abraço amigo, de dizer uma
palavra carinhosa, de agradecer pelo que temos. Nunca se é velho demais ou jovem demais para
amar, dizer uma palavra gentil ou fazer um gesto carinhoso.
Não olhe para trás. O que passou, passou.
O que perdemos, perdemos. Olhe para frente!
Ainda é tempo de apreciar as flores que estão inteiras ao nosso redor.
Ainda é tempo de voltar o pensamento à Deus e agradecer pela vida física, que embora
passageira, se perpetua em nós espiritualmente.
Pense! E não o perca mais TEMPO!

UMA VIDA DE FÉ
O que a Bíblia nos orienta a respeito da fé?
“Pois nada é impossível para Deus” (Lucas 1.37).
O cristão vive pela fé:
“Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não
me agradarei dele” (Hebreus 10.38).
O Senhor usa o termo “meu justo”. Somos
propriedade do Senhor e Ele sabe cuidar bem do que é
Dele, deixando bem claro que não podemos recuar.
Quando aceitamos a Cristo como O Salvador, somos
desafiados por Deus para viver uma vida de milagres. Os
desafios que passam a ser colocados todos os dias diante
de nos são na verdade grandes aventuras que Deus
permite que venham até nós, para simplesmente exercitar
nosso fé — afinal, como cristão os milagres nos seguirão:
“Estes sinais acompanharão os que crerem” (Marcos
16.17).
Não existe cristianismo sem abandono total da vida
de pecado que tínhamos:
“Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu
quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora
vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me
amou e se entregou por mim” (Gálatas 2.20).
“Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo
está no maligno” (1 João 5:19)
“A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é
esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e
guardar-se da corrupção do mundo” (Tiago 1:27).
“Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade
do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer
que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de
Deus” (Tiago 4:4)
A palavra de Deus tem sido deixada de lado por
muitos crentes, pois estes versículos deixam bem claro
que quem aceita a Jesus tem que abandonar o mundo.
Quando me refiro ao mundo, falo de um sistema
estabelecido pelo diabo e em que a mente das pessoas
passa a estar de acordo com tudo que não presta deste
mundo. Estas estão dominadas por uma força diabólica
que não conhecem:
[Continua na próxima página]
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CONTINUAÇÃO PALAVRA PASTORAL.
“O deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do
evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus” (2 Coríntios 4.4).
O texto deixa bem claro que satanás cegou o entendimento dos descrentes, isto é, se alguém está
na igreja, vivendo uma vida de pecado (relacionamento sexual fora do casamento, se embebedando,
falando palavras torpes, mentindo, fazendo fofoca, idolatria, trazendo divisão dentro da igreja,
contendas, falta de perdão, falta de amor pelo bem estar da igreja etc.). Se alguém está agindo deste
modo, pode ter certeza de que é ímpio disfarçado de crente. Pra alguém assim só tem um jeito: se
arrepender e pedir ajuda.
“Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende
do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se” (Lucas 15.7).
Ore pelos que precisam e ore pelos perdidos; PERSISTAM em orar.

4. OUTROS COSTUMES PAGÃOS, NO NATAL: GUIRLANDA, VELAS, PAPAI NOEL E ÁRVORE DE
NATAL
A GUIRLANDA (coroa verde adornada com fitas e bolas coloridas) que enfeita as portas de
tantos lares é de origem pagã. Dela disse Frederick J. Haskins em seu livro "Answer to Questions"
(Respostas a Algumas Perguntas): "[A guirlanda] remonta aos costumes pagãos de adornar edifícios e
lugares de adoração para a festividade que se celebrava ao mesmo tempo do [atual] Natal. A árvore de
Natal vem do Egito e sua origem é anterior à era Cristã."
Também as VELAS, símbolo tradicional do Natal, são uma velha tradição pagã, pois se
acendiam ao ocaso para reanimar ao deus sol, quando este se extinguia para dar lugar à noite.
PAPAI NOEL é lenda baseada em Nicolau, bispo católico do século 5o. A Enciclopédia Britânica,
11ª edição, vol. 19, páginas 648-649, diz: "São Nicolau, o bispo de Mira, santo venerado pelos gregos
e latinos em 6 de dezembro... conta-se uma lenda segundo a qual presenteava ocultamente a três
filhas de um homem pobre... deu origem ao costume de dar em secreto na véspera do dia de São
Nicolau (6 de dezembro), data que depois foi transferida para o dia de Natal. Daí a associação do Natal
com São Nicolau..."
Os pais castigam a seus filhos por dizerem mentiras. Porém, ao chegar o Natal, eles mesmos se
encarregam de contar-lhes a mentira de "Papai-Noel", dos "Reis Magos" e do "Menino Deus"! Por isso
não é de se estranhar que, ao chegarem à idade adulta, também creiam que Deus é um mero mito.
Certo menino, sentindo-se tristemente desiludido ao conhecer a verdade acerca de Papai Noel,
comentou a um amiguinho: "Sim, também vou me informar acerca do tal Jesus Cristo!" - É cristão
ensinar às crianças mitos e mentiras? Deus disse: "... nem mentireis, nem usareis de falsidade cada
um com o seu próximo;" (Lev 19:11). Ainda que à mente humana pareça bem e justificado, Deus,
porém, disse: "Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da
morte." (Prov 16:25).
Estudados os fatos, vemos com assombro que o costume de celebrar o Natal, em realidade, não
é costume cristão, mas, sim, pagão. Ele constitui um dos caminhos da Babilônia no qual o mundo tem
caído!
O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE A ÁRVORE DE NATAL?
As falsas religiões sempre utilizaram a madeira, bem como as árvores, com fins de idolatria:
"Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e
do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra; por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas
noras adulteram." (Os 4:13). "Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do SENHOR teu Deus, que
fizeres para ti." (Deut 16:21). Essas árvores ou pedaços de madeira serviam para adoração e culto
doméstico. O pinheiro – símbolo natalino – possui a mesma conotação.
O Estudo completo usado como fonte para estas publicações estará disponível a quem solicitar a partir do próximo
domingo. Será cobrado somente o valor das cópias, e será entregue uma semana após solicitação.

Segunda-feira:. Gênesis 15.
Terça-feira:. Gênesis 19.
Quarta-feira: Gênesis 22.
Quinta- feira: Gênesis 27.
Sexta-feira: Gênesis 28.
Sábado: Gênesis 37.
Domingo: Gênesis 41.

Já está disponível dentro de seu envelope de
dízimo o controle dos dízimos e ofertas de 2008.
Ainda não foram retirados os controles de
dízimos de 2007, para aqueles que devolvem os
dízimos do Senhor referentes a este ano que
ainda não terminou, assim, os controles 2007
ficarão dentro dos envelopes durante todo o mês
de janeiro, para que os dizimistas que devolvem
o dizimo do Senhor no início do mês possam ter
seus controles organizados. Pedimos somente
que especifiquem à caneta no espaço
correspondente, ou através de um lembrete em
papel anexo, a qual mês/ano corresponde sua
entrega, assim, a tesouraria evitará qualquer
equívoco de data com sua colaboração.
Permaneçam fiéis ao Senhor nos dízimos e
ofertas, pois “Deus ama ao que dá com alegria”
(2Co.9:7b)

PB. MÁRCIO J. GARCIA (DIA 02/01) - Vocês não
me escolheram, mas eu os escolhi para irem e
darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o
Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome
(João 15:16). Deus abençoe sua vida
tremendamente, da mesma forma como sua vida
tem abençoado tanto a vida desta comunidade.
ATENÇÃO: Os aniversariantes de JANEIRO já estão com
seus nomes na lista de aniversariantes na porta de
secretaria. Envie seus recados até a terça-feira anterior à
data de publicação. Verifique também se seu nome está na
lista, caso não esteja, verifique seu cadastro no rol de
membros, fale com Neto.

Para reservar sua vaga para o Retiro de
Carnaval, procure a Presbítera Rita e peça seu
carnê de pagamento.
R$ 80,00 Adulto
R$ 40,00 Crianças até 12 anos.
Não deixe para última hora, reserve já sua vaga e de
sua família mediante pagamento. Em breve, as vagas
se esgotarão.

Os interessados em fazer o Encontro e/ou se
batizarem, favor colocar seu nome na(s) lista(s)
afixada(s) na porta da secretaria.

